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ROZMOWA Z…

Grzegorzem
Duchnowskim,
Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Nasielsku.

Mija rok pracy nasielskiej Rady
Miejskiej kadencji 2010–2014.
Jaki był dla nasielskiego samorządu?
– Ten rok był spokojny, ale bardzo trudny. Rada wykonywała
wszystkie te zadania, które przed
nią stoją, ale przecież tworzyła je
poprzednia rada. Ci radni, którzy
byli w poprzedniej radzie i teraz
w niej pracują, są kontynuatorami
tamtych zadań. Bieżące korekty,
które były wprowadzane, wynikały z inicjatywy Burmistrza. Były
np. korekty w budżecie, ale to nie
jest budżet jego autorstwa. Staraliśmy się jako rada nie ingerować
i nie wprowadzać zbyt daleko idących zmian. Budżet sukcesywnie
był zmieniany w poszczególnych
działach i paragrafach, dlatego
że już w momencie uchwalania,
moim zdaniem, był budżetem nierealnym do wykonania i opartym,
w niektórych kwestiach, na płonnych założeniach. Następne lata
naszej kadencji będą koncentrowały się na zadaniach realnych.
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Kierowcy już ją przetestowali
Niecałe pięć miesięcy wystarczyło, aby zmieniła się
jakość naszych dróg gminnych na długości około 12
km. Zmodernizowane zostały one w ramach pierwszej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych zaplanowanego na lata 2008–2011. Przebudowane ciągi drogowe to: Cieksyn–Wiktorowo–
Malczyn–Konary (ok. 4100 m); Nasielsk, ul. Nowa
i Topolowa–Głodowo–Krzyczki Pieniążki (ok. 5130
m) i Chlebiotki–Stare Pieścirogi (ok. 2550 m). Program ten kojarzony jest z byłym marszałkiem Sejmu
Grzegorzem Schetyną i dlatego modernizowane ciągi
drogowe nazywane są schetynówkami.
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Przebudowa naszych dróg została starannie przygotowana i przemyślana. Wszystko wskazuje na to, że prace budowlane zostały również starannie wykonane. Prowadziła je wyspecjalizowana firma z Płońska
– Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.
Zbudowane drogi odznaczają się nową jakością: to już
nie jest asfalt rzucony na grząskie lub piaszczyste podłoże.
Zadowoleni są z nich mieszkańcy, zadowolone są również
osoby poruszający się samochodami po terenie naszej
gminy. Ważne jest też powiązanie tych odcinków z drogami powiatowymi i wojewódzkimi. Stanowią one pewną
namiastkę obwodnic miasta.
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OBRADOWAŁA RADA
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

Blaski i cienie XIII sesji Rady Miejskiej
W środę, 26 października br., zebrała się po raz XIII w obecnej
kadencji Rada Miejska na sesji
zwyczajnej. Wszystkie decyzje,
jakie na niej zapadły, podjęte
zostały jednogłośnie. Głosowania dotyczyły przyjęcia porządku obrad, przyjęcia protokółu
z poprzedniej sesji oraz dwóch
uchwał. Pierwsza z nich wprowadzała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk
na lata 2011–2020, a druga zmiany Uchwały Budżetowej Gminy
Nasielsk na rok 2011.
W pierwszej uchwale (Wieloletnia
Prognoza) dokonano zmian planu
dochodów i wydatków budżetowych w latach 2011–2020. Wpisano przedsięwzięcie pn. „Wykup
gruntów pod drogi gminne w Starych i Nowych Pieścirogach”. Przewidziano na nie w 2011 roku 67
tys. zł, a na rok 2012 – 370 tys. zł.
Dochody na te lata zmniejszono
o kwotę 4 120 310 zł. Zaplanowane one były na budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi oraz modernizację SUW w Jackowie. Środków
tych nie udało się na razie uzyskać. W drugiej uchwale dokonano zmian w budżecie. Zarówno po
stronie dochodów, jak i wydatków
były zwiększenia i zmniejszenia. Po
ich podliczeniu dochody gminy
zamkną się kwotą 47 724 929,82zł,
a wydatki kwotą 53 392 829,82 zł.
Zaplanowany deficyt w wysokości 5 667 999 zł zostanie pokryty
z kredytów – 5 491 000 zł i z wolnych środków w kwocie 176 900
zł.
Istotnym punktem porządku obrad
tej sesji było zapoznanie się Rady
z informacją o działalności spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe. Informacja została na
piśmie, a na sesji radni zadali prezesowi spółki, Wojciechowi Piątkowskiemu, kilka pytań. Interesowano
się na przykład, czy obecna informacja o spółce będzie początkiem
nowego obyczaju dotyczącego
kontaktów na linii spółka– rada.
Prezes Piątkowski gotów jest takich
informacji udzielać częściej niż raz
w roku. Pytano też, jak układa się
współpraca władz spółki z mieszkańcami, z firmą, która budowała
dwa pierwsze bloki, oraz jak wyglądają sprawy finansowe w aspekcie
oczekiwanych pieniędzy dla gminy (z dywidendy). Ponadto zapytano o to, jak przebiegają prace przy
budowie nowego bloku. Odpowiedzi prezesa były krótkie i rzeczowe.
Według niego wszystko jest pod
kontrolą, a problemy są rozwiązywane na bieżąco. Czy wszystkie
odpowiedzi prezesa zadowoliły
radnych, trudno powiedzieć, ale nie
zgłoszono do burmistrza, któremu
bezpośrednio podlega spółka, żadnych uwag ani wniosków.

Na tej sesji nie była wprawdzie przewidziana informacja o działalności
innych jednostek organizacyjnych
gminy, ale korzystając z obecności
dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Alberta
Kołodziejskiego, radny Mirosław
Świderski zapytał go o kondycję
finansową kierowanej przez niego
firmy i wzajemne stosunki w tych
sprawach między urzędem a jego
firmą. W odpowiedzi usłyszał, że
to jest słodka tajemnica dyrektora i burmistrza. Ta odpowiedź wywołała reakcję przewodniczącego
Rady Grzegorza Duchnowskiego,
który spokojnie acz stanowczo
uznał ją za niezbyt, delikatnie mówiąc, właściwą. Rzeczywiście była
to dziwna odpowiedź, jeśli się weźmie pod uwagę, że nasielski Urząd
Miejski chwali się posiadaniem certyfikatu ISO. W punkcie interpelacje
i zapytania oraz w wolnych wnioskach wypowiedzieli się wszyscy
radni obecni na sesji. Mówili m.in.
o dowozie dzieci do szkół, o problemach z przepisywaniem recept,
o potrzebnych inwestycjach na
poszczególnych ulicach, o braku
sanitariatów na dworcu i bałaganie panującym przy jego budynku,
w miejscu gdzie kiedyś teren był
zadbany. Poruszono ponadto problem zwrotu pieniędzy za podręczniki, mówiono o ulicach i drogach
zniszczonych przy okazji budowy
wiaduktów, o niedogodnościach na
skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Płońskiej przy DPS-ie. Postulowano
uruchomienie zamiatarki, uzupełnienie ubytków w ulicach i drogach.
Zapytano również, jak w aspekcie
prawnym przedstawia się problem wyraźnego zmniejszenia liczby osób zatrudnionych w urzędzie
i czy toczą się w tej sprawie jakieś
postępowania sądowe.
W sesji wzięła też udział grupa
mieszkańców ul. Broniewskiego
i okolicznych uliczek. Przedstawi-

li zadawniony problem budowy
w tej ulicy kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Na tę inwestycję mają
już przygotowane projekty, które
się dezaktualizują.
Na pytania zarówno radnych, jak
i mieszkańców odpowiadał głównie
burmistrz. Ze zrozumieniem odno-

fot. M. Stamirowski

sił się do poruszonych problemów
i wniosków. Nie unikał spraw trudnych. Zapewniał, że poszczególne
zadania będą podejmowane w miarę dopływu środków i będą realizowane z należytą starannością.
Na tym obrady zakończono.
xyz

ZDROWIE

Kontrakt na NPL

W siedzibie starostwa nowodworskiego w czwartek, 3 listopada br. odbyło się spotkanie z udziałem władz samorządowych powiatu i wchodzących w jego skład gmin w sprawie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
Uczestniczył w nim również Zbigniew Kończak, dyrektor Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze
Mazowieckim.
NPL zajmowała uwagę samorządowców, ponieważ w początkach listopada ZOZ-y powinny złożyć w Mazowieckim Oddziale NFZ oferty na
świadczenie tych usług, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014
r. Na spotkaniu dyrektor Kończak przekonywał zebranych, że usługi te na
najwyższym poziomie może świadczyć jedynie nowodworska placówka.
– Byłem trochę zaskoczony przebiegiem tego spotkania. Według wcześniejszych ustaleń, to dyrektorzy nasielskiego SP ZOZ i nowodworskiego SZPZOZ mieli ustalać zasady współpracy i przygotowywać wspólnie
umowy. Okazało się, że nowodworska placówka chce sama przystąpić
do przetargu, co więcej, nie chciałaby konkurencji ze strony nasielskiego ZOZ-u. Nie mogłem im tego obiecać – mówi Grzegorz Arciszewski,
burmistrz Nasielska.
Przypomnijmy, że od 1 marca do końca grudnia 2011 r. za nocną i świąteczną opiekę zdrowotną odpowiada na terenie powiatu nowodworskiego
nasielski SP ZOZ, który świadczy te usługi w dwóch punktach: w nasielskiej
przychodni i w Nowym Dworze Maz. Ale w pierwszych tygodniach po
tym, jak nasielska placówka wygrała kontrakt NFZ i stała się jedynym usługodawcą w tym zakresie, stała się jednocześnie obiektem nagonki medialnej, podsycanej przez niektórych lokalnych polityków. Całe zamieszanie
miało na celu zdyskredytowanie SP ZOZ w oczach pacjentów i NFZ. Po
kilku tygodniach sytuacja się unormowała i w Nowym Dworze Maz. stworzono punkt przyjęć dla pacjentów, ale niesmak pozostał. Być może właśnie dlatego, by uniknąć podobnego zamieszania, przekonywano lokalne
władze, że najlepszym rozwiązaniem byłby złożenie jednej oferty na NPL
przez nowodworski szpital. Nie wiadomo jednak czy ten w razie wygranej zapewni mieszkańcom naszej gminy, leżącej przecież na obrzeżach
powiatu, dostęp do lekarzy po godz. 18.00, a także w sobotę, niedzielę
i święta.
Czy tylko jeden podmiot złoży ofertę na świadczenie tej usługi? Wszystko będzie jasne już 7 grudnia br., kiedy NFZ ogłosi wyniki tego konkursu.
(i.)

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna,
Agata Wojtko - korekta, Marek Tyc - skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski - zdjęcia, kolportaż, Monika Orłowska - ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Ewa Komajda, Kamil Mazurkiewicz, Tomasz Zawadzki,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Dariusz Majewski.
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Nie jestem konfliktowy

Grzegorzem Duchnowskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku.
Mija rok pracy nasielskiej Rady
Miejskiej kadencji 2010–2014.
Jaki był dla nasielskiego samorządu?
– Ten rok był spokojny, ale bardzo trudny. Rada wykonywała
wszystkie te zadania, które przed
nią stoją, ale przecież tworzyła je
poprzednia rada. Ci radni, którzy
byli w poprzedniej radzie i teraz
w niej pracują, są kontynuatorami tamtych zadań. Bieżące korekty, które były wprowadzane,
wynikał y z inicjatywy Burmistrza. Były np. korekty w budżecie, ale to nie jest budżet jego
autorst wa. Staraliśmy się jako
rada nie ingerować i nie wprowadzać zbyt daleko idących zmian.
Budżet sukcesywnie był zmieniany w poszczególnych działach i paragrafach, dlatego że już
w momencie uchwalania, moim
zdaniem, był budżetem nierealnym do wykonania i opartym,
w niektórych kwestiach, na płonnych założeniach. Następne lata
naszej kadencji będą koncentrowały się na zadaniach realnych.
Czym różni się praca Przewodniczącego RM tej kadencji od
sprawowanych wcześniej przez
Pana funkcji w samorządzie?
– Każda kadencja rady, w której pracowałem, była inna. Mogę
porównać kadencję rady
w latach 1998–2002 i tę aktualną, ale wiele rzeczy się zmieniło, wtedy był y inne warunki,
inna sytuacja, również finansowa, inne okoliczności. Natomiast
w kontekście pracy w radzie minionej kadencji, tę Radę Miejską cechuje zgoda, przynajmniej
tak jest dotychczas, wzajemne
zaufanie, kompetencje i odpowiedzialność. Myślę, że ten stan
rzeczy będzie trwał i będzie udoskonalany w przyszłości. Będę
dążył do realizacji podstawowej
zasady „zgoda buduje, a niezgoda rujnuje”. Wierzę, że to musi
się nam udać.
Czy w nasielskiej radzie tworzą się koalicje, opozycje, czy
kluby radnych? Na razie widać przede wszystkim jednomyślność – czy to ułatwia, czy
utrudnia pracę RM?
– N ic mi nie wiadomo, żeby
tworzyły się jakieś koalicje radnych, a klubów na pewno nie ma,
ponieważ do tego, by powstał y, trzeba wypełnić pewne formalności. A ta jednomyślność,
rzeczywiście, pojawia się przy
głosowaniach. Myślę, że wynika to z dogłębnego zapoznania
się z daną sytuacją i analizowania problemów na spotkaniach
poszczególnych komisji. Radni
mają świadomość, że są odpowiedzialni za podejmowane decyzje. Nie są mi znane przypadki,
aby przed podejmowaniem ważnych decyzji nie było wcześniej
rozmów i dyskusji. Dlatego nasze

Z MIASTA

Biedronka i zieleń

Już kilkakrotnie podejmowaliśmy temat „zielonego parkanu”, który w założeniach miał otaczać chodnik przy Biedronce, maskując przy okazji mało ciekawy widok zabudowań gospodarczych należących do pobliskich mieszkańców.
Budki zasłoniły i owszem dość duże iglaki. Tyle że dość szybko kilka z nich po
prostu uschło, nie wiadomo, czy z braku troski, czy też ze względu na podcięte
korzenie. A od wiosny do jesieni po choinkach pięły się do góry pnącza chwastów, przy okazji zarastając całą wolną przestrzeń wokół nich. Jakoś nikomu to
nie przeszkadzało – poza mieszkańcami naszego miasta, którzy notorycznie
zwracali uwagę na to, że ten teren wygląda fatalnie i zamiast zasłaniać, to, co
niekoniecznie nadaje się do pokazania, raczej szpeci okolicę.
I oto niespodzianka, już od kilku tygodni pojawiły się tu nowe nasadzenia. Małe
krzaczki tui dobrze rokują na przyszłość – jest szansa, że zapuszczą korzenie
i otoczenie za kilka lat naprawdę się zazieleni.
(r.)

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Brak toalet w mieście
decyzje są zgodne. Każdy z nas
sprawując mandat radnego stara
się na miarę swoich kompetencji
i środków uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.
Co zależy do najważniejszych
zadań Przewodniczącego RM?
Co jest najtrudniejsze w tej pracy? Dlaczego niektóre projekty
uchwał są wycofywane z porządku obrad?
– P o d s t a wo w y m z a d a n i e m
Przewodniczącego RM jest organizowanie pracy Rady Miejskiej. A kolejne to: współpraca
z ko m i sj a m i m e r y to r yc z nymi rady, współpraca z Burmistrzem, reprezentowanie rady
na spotkaniach, udział w naradach i szkoleniach. Ważne są
spotkania z mieszkańcami. Najtrudniejsze zaś jest tłumaczenie
mieszkańcom i jednostkom organizacyjnym, szczególnie w tej
kadencji, że z powodu finansów
trudno jest rozwiązać ich problemy. Poza tym w swojej działalności muszę kierować się normami
prawnymi, nawet jeśli z pobudek
czysto ludzkich uważam, że należy komuś pomóc. Przed każdą sesją odbywa się spotkanie
z Burmistrzem, panią sekretarz
i panią skarbnik w celu uzgodnienia projektów uchwał i tematyki, która będzie poruszana na
sesji. Większość z nich przygotowywana jest przez burmistrza
i podległe mu jednostki organizacyjne, stąd ma on prawo do
wprowadzania bądź wycofywania z porządku obrad projektów
uchwał. W tej kadencji pilnujemy,
by każdy projekt uchwał y był
sprawdzony i podpisany przez
radcę prawnego. W ciągu tego
roku nie zdarzyło się uchylenie
uchwały, a jedynie w dwóch wypadkach wojewoda zwrócił się
do rady o ich uzupełnienie. To
chyba dobrze świadczy o pra-

cach całej Rady na różnych etapach podejmowania uchwał.
Wracając do często trudnych
spotkań z mieszkańcami, czy
jest ich bardzo dużo? Czy nie
uważa Pan, że radni powinni też
pełnić takie dyżury, jak Przewodniczący?
– Bardzo cenię sobie kontakt
z mieszkańcami. Rzeczywiście
zgłasza się ich do mnie znacznie
więcej niż w poprzednich latach.
Co tydzień na dyżury przychodzą ludzie z konkretnymi problemami. Każda wizyta mieszkańca
jest odnotowywana, jeśli chodzi o rodzaj sprawy i sposób jej
załatwienia. Najpierw słucham
mieszkańc a, a potem k ieruję
sprawę do burmistrza, rozmawiam z kierownikami wydziałów. Sądzę, że kilka spraw w tej
kadencji udało mi się załatwić
pozytywnie. Wiadomo, że może
moje kompetencje jako Przewodniczącego związane są jedynie z funkcjonowaniem Rady
Miejskiej. Natomiast w innych
kwestiach staram się kierować
spraw y do komórek mer ytorycznych, które zajmują się nimi
w zakresie swoich możliwości
i kompetencji.
Wiem, że radni sp ot ykają się
z mieszkańcami w terenie, częs t o r e a g u j ą n a i n t e r we n c j e
mieszkańców ze swojego okręgu wyborczego. Ale oczywiście
każdy radny może zorganizować
spotkania z mieszkańcami w biurze rady, nie widzę przeszkód,
a wręcz zachęc am do tak ich
praktyk.
Czy pojawiają się konflikty na
linii Przewodniczący RM–Burmistrz? Jeśli tak, to czego dotyczą najczęściej?
– Konflikt – to chyba zbyt mocno powiedziane. Pojawiają się

dokończenie na str. 4

Wstydliwym problemem naszego miasta jest brak toalet. Problem ten nasila
się w czasie dni targowych i popularnych świąt, gdy do Nasielska ściągają
ludzie, można powiedzieć, z całej Polski. Mamy wtedy problemy z siusianiem, bo nie ma gdzie tego zrobić. W zamian za to mamy zanieczyszczone
bramy i różnego rodzaju pokątne miejsca, no bo przecież gdzieś to trzeba
wydalić. Myślę, że nasi umiłowani radni mogliby się nad tym problemem
zastanowić i zafundować ludziom przybywającym do naszego miasta publiczną toaletę. Poczulibyśmy wtedy atmosferę Europy i wielkiego świata.
Obserwator (dane do wiadomości redakcji)
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Nie jestem
konfliktowy
dokończenie ze str. 3

różnice zdań, czasami inne spojrzenie na sposoby rozwiązywania problemów pojawiających
się w naszej gminie. Widoczne,
moim zdaniem, są różnice na
poziomie wiedzy o samorządzie,
w doświadczeniach, szczególnie
w sposobie przekazywania swoich racji oraz lokalizacji swoich
sympatii. Istnieją środki masowego przekazu, możliwości słuchania, czytania i uczestnictwo
w sesjach – i przez pryzmat tego
można ocenić współpracę między nami. Każdy ma swój rozum
i każdy podejmuje w ramach
obowiązującego prawa i sprawowanej funkcji takie decyzje,
które mają dobrze służyć gminie
i jej mieszkańcom. Nadchodzą
trudne czasy, twórcą nowego
budżetu na 2012 rok będzie pan
burmistrz Arciszewski.
Zgodnie z procedurą przedłoży
budżet Radzie, która wraz z komisjami będzie nad nim pracować, aż do uchwalenia włącznie.
Tu może pojawić się zarzewie
burzliwych dyskusji. Na pewno
będą publikacje w prasie, wywiady burmistrza, gdzie w tle
będą odniesienia do współpracy
Burmistrza, Przewodniczącego
i Rady Miejskiej. Te, które zdarzały się w ostatnim czasie, budzą moje zaniepokojenie, mam
nadzieję, że to odczucie szybko
minie.
B ędziemy wspierać działania
Burmistrza, aby obietnice przedwyborcze mogły zostać realizowane dla dobra i rozwoju naszej
gminy. Ze swej strony mogę zapewnić, że z natury nie jestem
c z ł ow i e k i e m ko n f l i ktow y m ,
ale to nie oznacza, że miałbym
bezczynnie przyglądać się zdarzeniom, które w jakikolwiek
sposób szkodził yby mieszkańcom gminy i pomniejszały autorytet władzy Burmistrza i Rady,
bądź w nich wręcz uczestniczyć.
Konfliktu nie ma i (nie) będzie.
Czy żałuje Pan teraz, z perspektywy tego roku, że nie został
Pan burmistrzem Nasielska?
– Proponuję do tej sprawy podejść inaczej niż w kategoriach
„żałuję/nie żałuję”, bo tak do
końca nie można powiedzieć.
To fakt, że inni konkurenci dostali więcej głosów, ale czy byli
lepsi? Pewnie tak skoro w demokratycznych wyborach nasi
m ie szkańc y t ak zde c ydowali. Czy zrobili dobrze, czy źle,
najbliższe dwa lata dadzą nam
na to odpowiedź. Nie robiłem
żadnej kampanii, nie składałem
obietnic, bo znałem sytuację zarówno w zakresie potrzeb, jak
i finansów, a obiecywanie mogłoby oznaczać, że dążę do objęcia stanowiska za wszelką cenę.
W w yb orach zag łosowało na
mnie ponad 2000 mieszkańców,
którzy, mam nadzieję, uważa-

li, że jeśli będę mógł decydować o losach gminy, to będę to
robił w sposób odpowiedzialny.
Burmistrzem nie zostałem. Radni
powierzyli mi funkcję przewodniczącego i teraz będę starał się
realizować te zadania, które służą rozwojowi gminy. Sprawuję tę
funkcję po raz drugi, co bardzo
wysoko sobie cenię. Tego w historii naszej gminy jeszcze nie
było.
Od 25 lat jest Pan dyrektorem
Zespołu Szkół Zawodowych,
jak przez ten czas zmieniała się
szkoła? Czy trudno pogodzić
dwie odpowiedzialne funkcje:
Przewodniczącego RM i dyrektora największej szkoły ponadgimnazjalnej w naszej gminie?
– Tak, w t ym roku minę ło 25
lat od czasu, kiedy objąłem stanowisko dyrektora szkoł y. Co
się zmieniło? Chyba wszystko.
Starsi mieszkańcy pamiętają, jak
wyglądał budynek, w jakich kierunkach szkoła kształciła uczniów, jakie był y warunki nauki.
Zmieniłem organizację szkoł y,
powstał Zespół Szkół, wprowadziłem nowe kierunki nauczania,
zatrudniłem młodą kadrę nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
W ciągu ostatnich 15 lat wybudowałem nowy budynek szkoł y, władze powiatu wzbogacił y
tę placówkę o salę gimnastyczną . Z ma ł ej szkó ł k i p owst a ł a
szkoła z prawdziwego zdarzenia, w której pracują nauczyciele w większości o najwyższych
k wal i f ikacj ac h z awo dow yc h .
Młodzież osiąga dobre w yniki, rodzice są zadowoleni, kłopotów z nab orem nie mamy.
Szkoła, którą kieruję, jest dobrze postrzegana w środowisku
i wysoko oceniana przez władze
oświatowe.
Trochę martwi mnie fakt, że nasza młodzież gimnazjalna, choć
już coraz rzadziej, to jednak nadal szuka szkoły poza granicami
gminy. „Dobra szkoła jest tak blisko, po co szukać jej daleko” –
to nasze motto z czasu rekrutacji,
wierzę, że znajdzie zrozumienie
wś ród m łod zież y i rod ziców
przy wyborze szkoły w nadchodzących latach.
To w kilku słowach mogę powiedzieć na ten temat. A cz y
naprawdę tyle się zmieniło, każdy może to sam w jakiś sposób
ocenić, cz ytając, pytając cz y
obserwując. Mam jeszcze kilka
pomysłów, choć świadom jestem przemijania czasu, ale jeżeli
zdrowie pozwoli, ale także wyborcy, to może uda się jeszcze
część z nich zrealizować. Myślę,
że udaje mi się godzić te dwie
funkcje: dyrektora i Przewodniczącego RM z korzyścią dla każdej z nich.
Dziękuję za rozmowę.
Iwona Pęcherzewska
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Zapomniana droga
Wyżłobione doły po wielkich
sierpniowych opadach, wystające kamienie, zwężenia drogi, brak
rowów melioracyjnych i odpowiedniego oznakowania. To tylko
niektóre problemy, z którymi borykają się na co dzień mieszkańcy
Kędzierzawic .
Gminna droga, która przebiega
przez Kędzierzawice, ma żwirową nawierzchnię. Miejscami została tak mocno zwężona, że trudno
minąć nadjeżdżający pojazd. Wyrwy i doł y możemy zobaczyć
szczególnie na końcu wsi, gdzie
sytuacja jest najtrudniejsza. Wystające kamienie i brak rowów melioracyjnych sprawiają, że droga cały
czas jest podmywana, a spływająca woda wypukuje piasek i resztki
żwiru, pozostawiając doły i sterczące kamienie.
Część mieszkańców postanowiła
na własną rękę pogłębić istniejące
rowy, odetkać zarośnięte i zamulone przepusty, by płynąca woda
nie zalewała ich posesji. Prace wykonują sami, na swój koszt.
– Podczas większych opadów
deszczu, jak również wiosennych
odwilży nasza posesja jest ciągle
zalewana. Zatkane są przepusty,
niedrożne bądź za płytkie rowy
uniemożliwiają swobodny spływ
wody. Dlatego też postanowiliśmy
na własną rękę pogłębić i oczyścić
rów biegnący przy naszej posesji.
Nie tylko pogłębiliśmy i oczyściliśmy dotychczasowy rów, ale też
zakopaliśmy nowe przepusty, które wcześniej zakupiliśmy. Mamy
nadzieję, że teraz woda nie będzie
już nam zagrażać – opowiada jeden z mieszkańców Kędzierzawic.
Jednak oprócz mieszkańców, którzy na własną rękę starają się uchro-

nić swoje posesje przed wodą, są
i tacy, którzy nie szczędzą słów
krytyki i niezadowolenia z tej sytuacji.
– Nie mogę zrozumieć, dlaczego
w kilku miejscach w gminie prowadzi się zawansowane prace przy budowie dróg, łata się je i remontuje,

KRONIKA
POLICYJNA
26.10. w Popowie Borowym nieznany sprawca wybił dwie szyby
w budynku mieszkalnym Tomasza A. Straty wynoszą 120 zł.
30 –31 .10. w Nunie nieznany
sprawca umyślnie pociął tunel
foliowy. Straty wynoszą 1000 zł
na szkodę Grzegorza L.
31.10. na ul. Piłsudskiego nieznany sprawca włamał się do niezamieszkanego budynku i skradł
pompę wodną o wartości 200 zł
na szkodę Radosława P.

Pijani na drodze

28.10. na ulicy Kilińskiego Cezary Z., mieszkaniec Świeszewa,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (1,10 mg/l).
29.10. w Dębinkach Mirosław C.,
mieszkaniec Dębinek, kierował
motorowerem po spożyciu alkoholu (1,05 mg/l).
a nasza pozostaje ciągle taka, jak
była. Nie pamiętam już, kiedy przejechała tu równiarka. Wystarczyłoby
wyrównać tę drogę, wyrównać doły
i zasypać wystające kamienie. Wtedy można byłoby swobodnie jechać
rowerem czy iść. Rowy melioracyjne to oddzielny problem, ale wyrównanie tej drogi przez ciężki sprzęt nie
powinno stanowić wielkiego wyzwania – skarży się pan Stefan.
Jak widać, stan gminnej drogi w Kędzierzawicach stanowi, duży kłopot
nie tylko dla zmotoryzowanych,
a przede wszystkim mieszkańców,
którzy liczą na pomoc odpowiednich organów gminy w tej sprawie.
Czują się tak, jakby wszyscy o nich
zapomnieli.
K.

02.11. na ul. Kolejowej Piotr G.,
mieszkaniec Siennicy, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,54 mg/l).
0 4 .11 . w Ko s e w i e S t e f a n P. ,
mieszkaniec Kosewa, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,30 mg/l).

Z POLICJI

Szczęśliwe zakończenia
W ostatnich dniach, na przełomie października i listopada, aż dwukrotnie
mieliśmy do czynienia z poszukiwaniami osób, które zaginęły w naszym
mieście. Obie odnaleziono.
W sobotę, 22 października br. zaginął 18-letni Jakub. Młody mężczyzna
nie dawał znaku życia, a jego telefon komórkowy nie działał. W poszukiwaniach brała udział rodzina i przyjaciele. W ciągu kilku dni od zgłoszenia
sprawy na policji mężczyzna został przez nią odnaleziony w innym mieście.
Natomiast w sobotę, 29 października br. we wczesnych godzinach popołudniowych w Nasielsku zaginęła 56-kobieta. Jej mąż wezwał na pomoc
policję. W trwających kilka godzin poszukiwaniach udział brali: policjanci
i strażacy ochotnicy. Zaginiona została odnaleziona w okolicach Wągrodna.
(r.)

Wypadek lotniczy
W sobotę, 5 listopada br., około godz. 17.00 na lotnisku w Chrcynnie wydarzył się tragiczny wypadek lotniczy z udziałem motolotni. Na miejsce
zdarzenia przybyło pogotowie ratunkowe, a lekarz próbował reanimować
poszkodowanego. 42-letni motolotniarz, mieszkaniec Warszawy, został
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowany
do szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie, gdzie niestety zmarł.
W akcji ratowniczej uczestniczyli: zastęp techniczny z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz zastęp z OSP w Nasielsku. Policja ustala przyczyny wypadku wraz z komisją wypadków lotniczych. To drugi tego typu wypadek
w ostatnich dniach. 31 października w Załuskach w powiecie płońskim, na
terenie własnej posesji, zginął 48-letni pilot motolotni.
(r.)

Kronika OSP
26.10. jednostka OSP Nasielsk zabezpieczała lądowanie śmigłowca
LPR przy ul. Sportowej.
27.11. strażacy z Nasielska gasili pożar kontenerów ze śmieciami przy
ul. Starzyńskiego.
30.10. na drodze 632 jednostka
z Psucina usunęła z jezdni zabitego
dzika.
05.11. w Chrcynnie jednostki PSP
Nowy Dwór Mazowiecki, OSP
Nasielsk i OSP Nuna zabezpieczały
miejsce wypadku motolotni.
06.11. strażacy z Nasielska gasili pożar kontenerów ze śmieciami przy
ul. Starzyńskiego.
06–07.11. PSP Nowy Dwór Mazowiecki, OSP Nasielsk i OSP Nuna
gasiły pożar murowanej stodoły
w Nunie.
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Z GMINY. Droga Chlebiotki–Stare Pieścirogi
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Kierowcy już ją przetestowali
Niecałe pięć miesięcy wystarczyło, aby
zmieniła się jakość
naszych dróg gminnyc h na d ł ugoś c i
około 12 km. Zmod e rn i zowa n e zo stały one w ramach
p i e r w s z e j e d yc j i
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
zaplanowanego na
l a t a 2 0 0 8 –2 011 .
Przebudowane ciągi drogowe to: Cieksyn–Wiktorowo–Malczyn–Konary (ok. 4100 m);
Nasielsk, ul. Nowa
i Topolowa–Głodowo–Krzyczki
Pieniążki (ok. 5130 m) i Chlebiotki–
Stare Pieścirogi (ok. 2550 m). Program ten kojarzony jest z byłym
marszałkiem Sejmu Grzegorzem
Schetyną i dlatego modernizowane
ciągi drogowe nazywane są schetynówkami.
Przebudowa naszych dróg została
starannie przygotowana i przemyślana. Wszystko wskazuje na to, że
prace budowlane zostały również

starannie wykonane. Prowadziła je
wyspecjalizowana firma z Płońska
– Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.
Zbudowane drogi odznaczają się
nową jakością: to już nie jest asfalt
rzucony na grząskie lub piaszczyste podłoże. Zadowoleni są z nich
mieszkańcy, zadowolone są również osoby poruszający się samochodami po terenie naszej gminy.
Ważne jest też powiązanie tych
odcinków z drogami powiatowymi i wojewódzkimi. Stanowią one
pewną namiastkę obwodnic miasta.
Najkrótszy z budowanych ciągów, Chlebiotki–Stare Pieścirogi,
już w trakcie budowy był testowany przez kierowców, którzy zauważyli, że można tędy ominąć aż
dwa miejsca, w których budowane
są wiadukty. Stanowiło i stanowi to
pewną uciążliwość dla sąsiadujących z tą drogą mieszkańców Chlebiotek, ponieważ zwiększył się
niepomiernie ruch samochodów
osobowych, ale i wielotonowych
ciężarówek. Znoszą to jednak
cierpliwie, bo są przekonani, że po
wybudowaniu wiaduktów ruch ten
będzie znacznie mniejszy i wybudowana droga będzie w pierwszym
rzędzie służyła im.
Wyrazem zadowolenia mieszkańc ów C h l eb iotek ze zmo -

Z GMINY. Podpatrzone…
fot. A. Zawadzki

jej strategiczne znaczenie dla całego systemu komunikacyjnego
gminy. Uroczystość przy figurce
była ukoronowaniem tych zabiegów. A pani sołtys, przewodnicząc uroczystości, kilka razy
u ż ył a sformu łowan ia: „ na sz a
autostrada”. I są to słowa wielce
symptomatyczne, oddające znaczenie tej drogi dla lokalnej społeczności.

został podkreślony obecnością
tych, którzy rozpoczynali całe
zamierzenie, i t ych, którz y je
kończyli. Byli obecni obaj burmistrzowie, były i obecny: Bernard
Dariusz Mucha i Grzegorz Arciszewski, przewodniczący Rad:
Dariusz Leszczyński i Grzegorz
Duchnowski. Sekretarz Maria Kowalska, radna Sejmiku Mazowieckiego, niejako spajała te dwie
kadencje. Obecni byli również
radni obecnej i poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze staropolskim obyczajem,
który nakazuje podziękowanie Bogu
za wszystko dobro,
jak ie nas spot yka,
i prośbę o dalszą
opiekę, uroczystość
przy figurce, co
tak że było bardzo
znamienne, miała obok charakteru
ś w i e c k i e go t a k ż e
charakter religijny.
Modlitwę dziękczynną poprowadził dziekan nasielski ksiądz
kanonik Jan Majewski. On też
dokonał poświęcenia drogi. Zaniesiono też prośbę do Boga, aby
droga ta, służąc ludziom, była im
prz yjazna i przede wsz ystkim
rzędzie bezpieczna.
Po poświęceniu drogi nastąpiło
jej symboliczne otwarcie, polegające na tradycyjnym przecię-

W piękne listopadowe popołudnie spotkali się na zmodernizowanej drodze, przy figurce ci,
którzy w jakiś sposób przyczynili się do powstania tego odcinka
szlaku komunikacyjnego.
Licznie stawili się mieszkańcy
Chlebiotek. Zadanie było realizowane na styku dwóch kadencji
władz samorządowych. Fakt ten

ciu wstęgi. Aktu tego dokonali
obydwaj burmistrzowie, pani sekretarz i pani sołtys – to właśnie
sołtys Halina Kamińska dokonała
ostatecznego jej przecięcia. I zaraz drogą ruszyła cała kawalkada
aut, które dojechawszy do tego
miejsca, cierpliwie czekały na jej
otwarcie.
az

dernizowanej drogi była miła
uroc z ystoś ć, j aka odbyła się
w piątek 4 listopada przy figurce w środku wsi. Zorganizowali
ją wspólnie ze swą panią sołtys
Haliną Kamińską. To za jej pośrednictwem wielokrotnie zabiegali u władz gminnych o poprawę
stanu drogi. Pani sołtys, będąc
przed laty radną, bardzo często
problem tej drogi podnosiła na
posiedzeniach komisji i sesjach
rady, wskazując jednocześnie na
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Wiadukty w budowie
W kilku miejscach naszej gminy trwają prace modernizacyjne linii PKP
na trasie Warszawa–Gdańsk. Na naszych oczach powstają wiadukty i tunele mające poprawić bezpieczeństwo mieszkańców korzystających
z przejazdu przez tory kolejowe, którymi pędzić będą przecież pociągi.
Na jednym z wiaduktów, na którym prace praktycznie już zostały zakończone, a który czeka prawdopodobnie na oficjalny odbiór i otwarcie, okoliczni mieszkańcy zauważyli zaskakujące rozwiązania. Wiadukt
w Jackowie Dworskim, bo o nim mowa, ma ładnie ułożone chodniki,

fot. K. Mazurkiewicz

zamontowane poręcze, schody i bariery zabezpieczające drogę, ale…
Zjazd z wiaduktu w prawą stronę, jadąc od Nasielska, zdumiewa kierowców i okolicznych mieszkańców, którzy już korzystają z istniejącego
zjazdu, choć wiaduktu jeszcze nie otwarto, o czym informują odpowiednie znaki. Na zjeździe, który ma kilka metrów wysokości, w miejscu,
gdzie droga zjazdowa przechodzi w zakręt, na dużej wysokości nie ma
barier zabezpieczających. Jest tylko pas drogi, a obok niego kilkanaście
centymetrów pobocza i przepaść. A przecież trzeba pamiętać o tym, że
jest to teren nieoświetlony. Tędy będą poruszali się piesi, rowerzyści i samochody, więc taki brak barierek może stać się przyczyną nieszczęścia.
– Rozmawialiśmy z pracownikami, ale oni nic nie wiedzieli o barierkach.
Jeśli to pozostanie w takim kształcie jak teraz, to strach pomyśleć, co
będzie w zimie, przecież wystarczy poślizg i auta będą spadać z tego
zjazdu – mówi mieszkaniec Jackowa.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, podobno barierek tam nie będzie,
ponieważ nie było ich w planach. A gdyby teraz miały tam powstać, to
niektóre pojazdy miałyby problem, żeby się minąć, np. autobus czy pojazdy z długą naczepą.
Miejmy jednak nadzieję, że wiadukt do czasu jego otwarcia zostanie jeszcze „dopracowany”, z myślą o bezpieczeństwie osób z niego korzystających.
k.

FOTOOBSERWATOR

Hydrant „zabezpieczony”
Tuż przy wiadukcie w Jackowie znajduje się hydrant wody, który w taki oto
oryginalny sposób został zabezpieczony. A przecież to ważny element
naszej infrastruktury. Może warto było sprawdzić, jak wyglądają hydranty
w naszej gminie, tym bardziej że pożar może zdarzyć się wszędzie i wtedy
strażacy będą mieli utrudniony dostęp do wody.
(k)

KULTURA
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TEATRALNIE

Z NOK. Maraton
filmowy za nami

Między Niebem a Ziemią

Groza
się podoba
Wszyscy, którzy uwielbiają się bać
i lubią mocne kino grozy, przybyli
w sobotę, 29 października na „Noc
horrorów” do naszego kina Niwa.
Impreza rozpoczęła się o godz.
19.00 filmem Inkarnacja, a zakończyła się już po północy w niedzielę, 30 października.
Najwyraźniej pomysł maratonu filmowego spodobał się publiczności,
która bardzo licznie przybyła na to
wydarzenie filmowe. Nie dla wszystkich wystarczyło miejsc w fotelach
i trzeba było dostawiać krzesła. Po
zakończeniu pierwszego filmu widzowie mieli kilkuminutową przerwę
na rozprostowanie nóg, po czym
punktualnie o godz. 21 rozpoczęła
się emisja drugiego obrazu. Był nim
horror pt. Kult. Przed kolejnym tytułem (Demon: prawdziwa historia),
który aż do momentu wyświetlenia
go był niespodzianką dla widzów,
zorganizowano nieco dłuższą przerwę. Można było pospacerować,
wyjść na świeże powietrze, a także
napić się kawy, ponieważ w holu
organizatorzy przygotowali dla widzów termos z gorącą wodą i kawę.
Zapewne to właśnie kawa pomogła
wielu osobom dotrwać do samego
końca ostatniego seansu.
– Na widowni przeważali młodzi ludzie, którzy postanowili cały wieczór spędzić w kinie. Zresztą sam
pomysł wyszedł właśnie od naszych
widzów i specjalnie na ich życzenie
zorganizowaliśmy taką imprezę –
mówi Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury. – Wydaje
mi się, że ustaliliśmy atrakcyjną cenę
biletów za ten pokaz filmowy, i to był
jeden z powodów, dla których mieliśmy tak liczną publiczność – dodaje.
Co ciekawe, niektórzy miłośnicy
sztuki filmowej już dopytywali się
o kolejną taką imprezę, podczas której można byłoby zobaczyć np. komedie. Czy uda się takie spotkania
organizować cyklicznie w naszym
kinie, czas pokaże, ale z pewnością
będziemy o tym informować naszych Czytelników.
(red.)
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W piątek, 21 października br., udało
nam się całą grupą wyruszyć do teatru im. J. Szaniawskiego w Płocku.
I choć ogromnego zainteresowania takim wyjazdem wśród naszych
mieszkańców nie było, to jednak
znalazło się kilka osób chętnych, by
w ten sposób spędzić czas. Wybraliśmy się na spektakl pod tytułem
Rozmowy z Piotrem, zaintrygowani przede wszystkim jego tematyką,
ale także osobą, aktora i reżysera
w jednym, czyli Jana Nowickiego.
Przedstawienie odbywało się na
małej scenie, więc jako widzowie
czuliśmy się tak, jakbyśmy także
w nim uczestniczyli, aktorzy byli
niemal na wyciągnięcie ręki.
W pięknej scenerii, gdzie znalazło
się miejsce dla starego Krakowa,
niebiańskich aniołów i baru z dużym wyborem trunków, na dwóch
poziomach: Ziemi i Nieba, toczyła się akcja spektaklu. Pan Jan rozmawiał z panem Piotrem o wielu
różnych sprawach, od miłości począwszy, a na śmierci skończywszy. A ich komentatorem był nieco
demoniczny Narrator. Nie zabrakło
też postaci kobiecej łączącej jakby oba światy – księżniczki Justyny. Ta rola bardzo ożywiła spektakl.
Ponadto wzbogacały go również
śpiew, taniec i muzyka znana nam
z Piwnicy pod Baranami. W gruncie

rzeczy ten poetycki przekaz, stworzony na podstawie książki Między
Niebem a Ziemią Nowickiego,
w piękny sposób ukazywał nam
moc prawdziwej przyjaźni, która
trwała nieprzerwanie przez 30 lat.
Jak powiedział w jednym z wywiadów prasowych Jan Nowicki: I im
mniej przyjaciół, tym lepiej. Tylko
trzeba trafić na tego jednego. Lepiej mieć jednego przyjaciela przez
30 lat niż trzydziestu przez rok.
Spektakl był też swoistą, niepozbawioną humoru, refleksją nad tym,
co nieuchronne, czyli nad przemijaniem i śmiercią. Nie był więc
ani smutny, ani przygnębiający.
Pozytywnie zaskakujące mogło
być to, że jego autorem był znany,
nadal świetnie dający sobie radę
na scenie, amant polskiej sceny
– Jan Nowicki. Warto dodać, że
od śmierci Piotra Skrzyneckiego
minęło 14 lat, a stworzona przez
niego Piwnica pod Baranami ma
już za sobą 55-lecie istnienia. Być
może właśnie to umykanie czasu
stało się przyczynkiem do stworzenia takiego przedstawienia. I tak
w płockim teatrze dane nam było
spotkać się w nieco abstrakcyjnym
klimacie krakowskiego kabaretu –
na tym polega właśnie magia teatru.
(i.)

Z BIBLIOTEKI. cz. IV

Konkurs wiedzy o Harrym

Odpowiedzi na pytania opublikowane w numerze 22 ŻN (do części IV pt. Harry Potter
i Czara Ognia)
1. Mroczny Znak wyczarował Barty Crouch Junior.
2.Nazwisko Harry’ego wyznaczył Barty Crouch Junior podszywający się pod Szalonookiego.
3. Hagrid był półolbrzymem, gajowym, prowadził zajęcia z opieki nad magicznymi
stworzeniami.
4. Rita Skeeter była niezarejestrowanym animagiem i zmieniała się w żuka. Dzięki temu
mogła podsłuchiwać i szpiegować.
5. Eliksir składał się z: kości ojca, ciała sługi, krwi wroga. „Ciało sługi dane z ochotą ożyw
swego pana, Kości Ojca dana nieświadomie odnów swego syna i Krwi wroga odebrana
siłą wskrześ swego przeciwnika”.
Jako pierwszy poprawnych odpowiedzi udzielił: Marceli Roszak.

Pytania doV części przygód Harry’ego pt. Harry Potter i Zakon Feniksa.

1. Kto jest założycielem i strażnikiem tajemnicy organizacji znanej „Zakon Feniksa”?
2. Dlaczego jedni widzą tevesbale, a inni nie?
3. W jaki sposób Harry dowiedział się, że Artur Weasley został zaatakowany podczas
pełnienia warty w ministerstwie?
4. Na jakiej zasadzie działała legilimencja między Harrym a Voldemortem?
5. W jakiej sali w Departamencie Tajemnic zginął Syriusz Black i kto go zabił?
Odpowiedzi na powyższe pytania należy dostarczyć do nasielskiej biblioteki.
K

L

A

M

(red.)
A

Recenzja DKK

Historia trudnej miłości
Sięgnijmy po nową książkę znanego,
współczesnego pisarza francuskiego Erica Emmanuela Schmitta, urodzonego
w 1960 r. autora bardzo znanej i popularnej w Polsce książki Oskar i pani Róża
(2002). Tektonika uczuć jest opowieścią
o trudnej miłości dwojga dojrzałych już
ludzi. Życie bywa czasami bardzo skomplikowane, ale często sami jesteśmy
przyczyną tych komplikacji oraz nieporozumień. Błyskotliwa i piękna Diane oraz
spokojny i zrównoważony Richard są
w sobie zakochani i planują ślub. Cóż stanie na przeszkodzie? Diane zaczyna grę
miłosną, pełną niedomówień i niejasności. Kobieta i mężczyzna nie chcą albo nie mogą dać sobie szansy, ona
wręcz knuje paskudną intrygę, bowiem „podsuwa” Richrdowi prostytutkę i czeka na dalszy bieg wypadków.
Ta perfidna gra, która nic dobrego nie wróży, po prostu niszczy uczucia
osób najbliższych i kochanych, nawet doprowadza do tragedii. Wystarczy
cień podejrzenia, żeby powstała rysa, a później coraz to większe pęknięcia. Jest to tektonika uczuć, ogromne pęknięcia już nieodwracalne, tektonika ludzkiej psychiki oraz „wiwisekcja ludzkich dusz”. Autor książki,
nawiązując do jej tytułu, pisał: Obecnemu stanowi naszych uczuć wciąż
zagraża promieniotwórcza siła
podświadomości – plastycznej,
ruchliwej, w stanie nieustannego
wrzenia. Wystarc zy, że d r g n i e
jedno uczucie,
a już wszystko
zaczyna się trząść
i przemieszczać,
następują kolejne
zmiany i wybuchają katastrofy.
Utwór Schmitta
pokazuje, jakimi
j e ste ś my e go centrykami i jak
trudną sztuką jest
budowanie wzajemnych relacji
z innymi ludźmi.
Autor udowadnia
też, że miłość bez
zaufania, szczerości i szacunku nie
Eric Emmanuel Schmitt
ma szans na przetrwanie. A robi to w sposób dość szczególny, ponieważ pozostawia wyobraźni czytelnika ogromne pole do popisu, oddając
w jego ręce niemal gotowy tekst dramatu, który może być wykorzystany jako scenariusz teatralny czy filmowy. Nie ma tam bowiem zbytecznych opisów miejsc, zdarzeń czy charakterystyk postaci. Są za to krótkie,
pełne emocji dialogi, i może właśnie dlatego całość jest tak dramatyczna.
Barbara Modzelewska (i.)

Zapraszamy na spotkanie
W sobotę, 26 listopada br. o godz. 11.30 odbędzie się kolejne
spotkanie DKK działającego przy Miejsko - Gminnej Bibliotece
Publicznej w Nasielsku. Tym razem omawiać będziemy zbiór Bajek czeskich Jana Drdy. Ponadto przedmiotem naszego spotkania
uczynimy też poezję, dlatego każdy z klubowiczów zobowiązał
się do przedstawienia swojego ulubionego wiersza. Zapowiada
się więc, że będzie wyjątkowo ciekawie. Jak zwykle do udziału w naszych rozmowach o literaturze w zapraszamy wszystkich miłośników dobrej książki.
(red.)
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„Nie skarby są przyjaciółmi, ale przyjaciel skarbem”.
         

PODZIĘKOWANIE

Dla

P. Tadeusza Truszkowskiego
P. Krzysztofa Gogolewskiego

Składamy serdeczne
podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym
i Sąsiadom,
którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej

Henryka Wiktor

P. Anny Filipowicz
P. Krystyny i Arkadiusza Sobczyńskich
P. Krzysztofa Więcławskiego

w dniu 03.11.2011 r.

		

Pogrążona w smutku Rodzina

P. Anety Arciszewskiej

Serdeczne dziękuję
Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach,
Nauczycielom, Pracownikom
Administracji i Obsługi oraz Uczniom
którzy wzięli udział w uroczystości
pogrzebowej,
mojego taty,

P. Macieja Suwińskiego

Henryka Wiktor

P. Ludmiły i Janiny Bryśkiewicz
P. Agnieszki i Jarosława Kiliszkiewicz
P. Barbary i Grzegorza Arciszewskich
P. Ewy i Bogdana Wieczorek
P. Jacka Rucińskiego
P. Hanny i Krzysztofa Karpińskich

w dniu 03.11.2011 r.

P. Moniki Chełchowskiej i Mariusza Szostak
P. Lucyny i Marcina Bachanek
P. Krzysztofa Dąbrowskiego
P. Jacka Kapczyńskiego
P. Piotra Ostrowskiego
P. Bernarda Janowskiego
P. Marka Kucińskiego
P. Stanisława Borowskiego
P. Tomasza Rychlik
P. Małgorzaty Bakuła - Grzeszczyk - AVIVA
Firmy AVIVA

Głęboko wierzymy, że okazywana pomoc,
siła serca i przyjazna dłoń,
będzie nas wspierać w dalszej pracy
podejmowanej dla dobra dziecka.
Za zaangażowanie, sponsoring i pracę
na rzecz przedszkola
serdeczne wyrazy podziękowania
składa
Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
Pracownicy Niepedagogiczni i Dzieci
Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach

		

Anna Kozłowska z Rodziną

Serdecznie dziękujemy
za opiekę paliatywną
nad Henrykiem Wiktor
lekarzom, pani Annie Łapińskiej
i panu Kamilowi Kotnarowskiemu,
psycholog pani Ilonie Dygus
oraz pielęgniarce
pani Jadwidze Chromiec
i pozostałym pracownikom
nasielskiej SOCPR Caritas
			

Żona i Dzieci

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Straży Pożarnej
z Nasielska, Nuny i Psucina
oraz Komisariatowi Policji
w Nasielsku, Pomiechówku
i w Nowym Dworze Mazowieckim
a w szczególności
mł. asp. Sławomirowi Poprawie,
st. sierż. Łukaszowi Olszewskiemu,
sierż. sztab. Adamowi Gęsickiemu
oraz asp. Markowi Kosela
za odnalezienie mojej żony,
która zaginęła 29 października br.
					 Zbigniew Fijałek
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Duchowe witaminy

Mocne uderzenie
Znane jest powiedzenie, że wiara czyni cuda, a nawet przenosi góry.
Ma ono zresztą swój biblijny rodowód. Ale siła wiary jest widoczna także i w dzisiejszym świecie. Jeśli zaczniemy od osobistej relacji z Osobą
Jezusa, to dojdziemy do świadectwa wiary w życiu publicznym. Świadectwa, które może okazać się mocnym uderzeniem łaski Bożej nie tylko
dla wierzących. Chciałbym tę sprawę prześledzić w trzech aktualnych
odsłonach.
Odsłona pierwsza, czyli prawdziwa historia o sile wiary. Chodzi o film:
„Ludzie Boga” (2010) Xaviera Beauvois, który ukazuje ostatnie kilka
miesięcy życia małej społeczności chrześcijańskich mnichów, mieszkających w „krainie muzułmanów”, tzn. w klasztorze u podnóża gór Atlas
w algierskim Tibhirine. Przez lata żyli oni w przyjaznym sąsiedztwie z muzułmańską ludnością, służąc jej i pomagając, bez żadnego nawracania.
Kiedy w Algierii doszło do wybuchu konfliktu z islamskimi ekstremistami
i eskalacji przemocy, miejscowe władze zaczęły nalegać, by zakonnicy
opuścili klasztor. Mnisi stają przed dylematem: wyjechać, czy zostać?
Obie odpowiedzi niosą za sobą określone konsekwencje. Gdy mnisi odmawiają ochrony wojskowej, rząd Algierii nakazuje im powrót do Francji. Mnisi są silnie związani z okolicznymi wieśniakami, starają się działać
w duchu pokoju i miłosierdzia, przeciwstawiając go przemocy, która
zapanowała w kraju. Jak napisał jeden z recenzentów filmu, „decyzja
pozostania staje się heroicznym dowodem chrześcijańskiej miłości bliźniego, czerpanej z wiary i nadziei zmartwychwstania”. W nocy z 26 na
27 marca 1996 roku grupa uzbrojonych mężczyzn wdarła się do klasztoru i uprowadziła siedmiu mnichów. Dwa miesiące później odnaleziono ich ciała. Okoliczności ich śmierci nie zostały do dziś wyjaśnione.
Odsłona druga, chodzi o najlepszą książkę teologiczną w Europie
2011 roku, Tomáša Halika „Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary
z niewiarą”. Autor to czeski ksiądz katolicki, filozof, psycholog i teolog,
wykładowca Uniwersytetu Karola w Pradze, publicysta. „Cierpliwość,
jaką wobec wieloznaczności zagadek – które życie przed nami stawia – wykazujemy przez odrzucanie pokusy ucieczki na drogę zbyt
łatwych odpowiedzi, jest przecież zawsze ‘naszą cierpliwością wobec
Boga’. Boga, którego nie mamy ‘pod ręką’. Czymże jest wiara, jeśli nie
aktywną otwartością na Jego ukrycie; owym odważnym ‘tak’ albo przynajmniej pragnącym ‘może’ naszej nadziei w głębokiej ciszy Bożego
milczenia; wytrwałym płomykiem, który ciągle od nowa wystrzeliwuje
z popiołu rezygnacji nawet w najdłuższej, najciemniejszej i najchłodniejszej nocy? W chrześcijaństwie nie da się oddzielić od siebie wiary
i nadziei, a cierpliwość jest ich wspólną cechą i owocem” (s. 193). Według Halika zadaniem wiary jest „nauczyć nas żyć z tajemnicą”, a nie
obdarzyć pewnością czy bezpieczeństwem.
Odsłona trzecia, 17 października 2011 roku Benedykt XVI ogłosił list apostolski „Podwoje wiary”, będący zapowiedzią „Roku Wiary”. Jakie motywy kierowały papieżem? Jak wyjaśnia on sam, od początku pontyfikatu
zależało mu na tym, aby Kościół odnalazł na nowo drogi wiary i rozniecił w sobie „radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem”.
Papież zauważa, że znamy odpowiedź Jezusa na to pytanie: „Na tym
polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”. A zatem jesteśmy wezwani, by „na nowo odkryć smak
karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół,
i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami”.
Rok Wiary rozpocznie się 11 października 2012 roku, w 50. rocznicę
otwarcia obrad II Soboru Watykańskiego. Benedykt XVI zauważa, iż
soborowe dziedzictwo nie w pełni zostało wszędzie przyjęte, a nawet
zafałszowane różnymi interpretacjami. Dzień rozpoczęcia Roku Wiary będzie także 20. rocznicą opublikowania katechizmu Kościoła katolickiego, który miał przyczynić się w znacznym stopniu do odnowy
całego życia kościelnego, ponieważ zawiera podstawowe treści wiary.
Papież wyraża oczekiwanie, że Rok Wiary „rozbudzi w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni”, do głoszenia jej bez
lęku.
Wiarą ułomną, a właściwie jej brakiem, jest postawa wybierania sobie
z dziedzictwa wiary Kościoła tego, co akurat pasuje. A wtedy powstaje
jakaś wiara w Boga na własny wzór i podobieństwo. Tylko nie o takie
byle jakie „uderzenie” chodzi.
ks. Leszek Smoliński

8

NASZE SPRAWY

11–24 listopada 2011

NASZE SPRAWY

Z NOK

Gratulacje dla
wolontariuszy

Konkursy patriotyczne

We wtorek, 8 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
odbyło się spotkanie, na którym dyrektor nasielskiego MOPS oraz zaproszeni
goście dziękowali wszystkim tym, którzy prężnie działali podczas akcji „Podziel
się posiłkiem” i poświęcili swój czas, aby wspomóc najbiedniejszych.
Przypomnijmy, że w dniach 23–24 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”. Akcja ta nie mogłaby się
odbyć bez wolontariuszy, którzy dzielnie wspomagali zbiórkę żywności. Dzięki ofiarności mieszkańców Nasielska oraz nieocenionej pracy wolontariuszy
zebrano w Nasielsku 2400 kg żywności, tj. 242 produkty, które trafią do 54
rodzin.
Wtorkową uroczystość rozpoczęła Monika Nojbert, dyrektor MOPSu w
Nasielsku, następnie głos zabrał burmistrz Nasielska Grzegorz Arciszewski,
który wzruszony podziękował serdecznie młodzieży i wspierającym ją opiekunom za dobroczynność. Na spotkanie zaproszona została Izabela Siander,
pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, która również pokrzepiła dobrym słowem nasielską młodzież
zebraną w sali nasielskiego urzędu. Następnie wystąpiła Dorota Jezierska, prezes
Zarządu Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie, która bardzo entuzjastycznie i z wielkim uznaniem pogratulowała wolontariuszom i ich opiekunom za
bardzo satysfakcjonujący efekt zbiórki, tj. 2400 kg. Następnie przekazała dyplomy wszystkim wolontariuszom ze szkolnego koła PCK Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, harcerzom z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Nasielsku, młodzieży z parafialnego Koła Wolontariatu oraz
wolontariuszom działającym przy MOPS w Nasielsku. Nie mogło zabraknąć
dyplomów i słowa uznania dla koordynatorów wolontariuszy: nauczycieli, pracowników MOPS oraz ludzi dobrej woli. Każdy wolontariusz otrzymał koszulkę
od sponsora, która była dodatkową formą uznania dla wysiłku i pracy.
Następnie Wioleta Zawadzka, koordynatorka wolontariatu w MOPS, przedsta-

wiła prezentację multimedialną na temat znaczącej roli wolontariuszy, historii
nasielskiego wolontariatu oraz akcji, w których wolontariusze uczestniczą.
Na sam koniec spotkania sami młodzi wolontariusze uraczyli gości programem
słowno- muzycznym. Mogliśmy wysłuchać utworów z repertuaru Ryszarda
Rynkowskiego czy Katarzyny Groniec, które motywowały do refleksji nad postawą każdego z nas. Mogliśmy również wysłuchać znanego wiersza ks. Jana
Twardowskiego ze znamiennymi słowami Śpieszmy się kochać ludzi. Nasielska
młodzież podarowała nam chwile wzruszenia, które doceniła Dorota Jezierska,
gratulując burmistrzowi Nasielska tak wspaniałej młodzieży.
Zachęcamy wszystkich do zostania wolontariuszem. Może być nim każdy, kto
odczuwa potrzebę zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego dla innych. Jest to
praca dobrowolna i bezpłatna, jednak dzięki niej wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny, zyskuje też nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa
wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję
na rynku pracy. Wolontariat daje poczucie bycia potrzebnym i wartościowym.
monika

Z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Nasielski Ośrodek Kultury przygotował dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych konkursy. Starsi uczniowie zmagali
się z recytacją utworów poetyckich dotyczących historycznego wydarzenia bądź postaci, jednak najmilej widziane były wiersze związane z walką Polaków o niepodległość. Dla młodszych
uczniów ośrodek przygotował konkurs plastyczny – prace dzieci
miały odwoływać się do idei i samodzielnej interpretacji rozumienia patriotyzmu, jego przejawów i postaw.
Celem konkursów było promowanie wśród dzieci i młodzieży
patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej
i szacunku wobec własnego państwa.
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpiło 4 listopada br. w NOK. Jury w składzie: Leszek Gałężewski, Iwona Pęcherzewska i Monika Orłowska wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii przedszkolaki i klasy „0” wyróżniona została praca Karoliny Marek z Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku, zaś w kategorii klasy I–III szkoły podstawowej – Franciszek Kraszkiewicz ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku, Piotr Sekudewicz ze Szkoły Podstawowej w Cieksynie oraz Franciszek Pielach ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. W najstarszej kategorii – klasy IV–VI szkoły podstawowej – wyróżnione prace wykonali: Michał
Sadowski ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku, Julia Jasiewicz ze Szkoły Podstawowej w Cieksynie, Julia Janecka
ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym oraz Magdalena Zielińska ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
Celem konkursu recytatorskiego było propagowanie wartości patriotycznych, podnoszenie kultury języka wśród
młodzieży oraz rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
W poniedziałek, 7 listopada br. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się finał gminnego konkursu recytatorskiego związanego z 93. rocznicą odzyskania prze Polskę niepodległości. Jury w składzie: Barbara Modzelewska,
Iwona Pęcherzewska, Monika Orłowska spośród 28 uczestników wyłoniło zwycięzców. I miejsce zdobyła Ewa
Ostrowska – Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, prezentująca fragment poematu Juliana Tuwima Kwiaty polskie, II miejsce wywalczył Bartłomiej Żabik – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Nasielsku, który recytował wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Elegia o…(chłopcu polskim).
Na III miejscu znaleźli się ex aequo Barbara Konerberger z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku (wiersz pt. Rok 1918 Artura Oppmana) i Bartosz Bramowicz z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach (wiersz Modlitwa za Polskę Heleny Bocheńskiej).
Wyróżnienia otrzymali: Cyprian Skłucki oraz Aleksandra Filipiak – oboje z Publicznego Gimnazjum Nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Jury oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny
wyraz artystyczny młodych artystów.
Laureaci konkursu zaprezentowali się 10 listopada br. podczas uroczystej Akademii w Szkole Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy do dalszego rozwijania swoich zdolności.
monika

Uczyć się od najlepszych
W środę, 5 października br., do Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła
II przyjechali goście z północno-wschodniej części naszego kraju, by
w ramach wizyty studyjnej zwiedzić
nasielską placówkę. Okazało się bowiem, że została ona wytypowana
spośród wielu innych, ponieważ jest
powszechnie uznawana za wzorową.
Wizytę studyjną zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach szkoleń
dla kadr instytucji pomocy społecznej współfinansowanych ze środków
unijnych. Goście, zaraz po przyjeździe,
mogli obejrzeć ogród terapeutyczny,
a potem wszyscy zebrali się w kawiarence, gdzie powitała ich Agata Nowak, dyrektor DPS, także w imieniu
starosty powiatowego, jak i burmistrza
Nasielska. Następnie w skrócie przedstawiła swoją placówkę, którą prowadzi od momentu jej założenia, czyli od
6 lat. Wspomniała o nietypowej strukturze domu, który przeznaczony jest
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ma 100 miejsc. Podkreśliła też
że jest to dom koedukacyjny, w którym swoje miejsce na ziemi znalazło wiele osób wykształconych. Pani
dyrektor nakreśliła zasady organizacji swojej placówki i metody zarządzania, wielokrotnie zaznaczając, jak
wielki udział w jej funkcjonowaniu ma
dobra, kompetentna i zgrana kadra.
– Nasz dom znajduje się w centrum
miasta, dlatego od samego początku
przykładaliśmy wielką wagę do inte-

gracji społecznej. Na początku społeczność lokalna nie
była zachwycona pomysłem
stworzenia takiej placówki,
więc było trudno, ale teraz jest
dobrze. Nasi mieszkańcy samodzielnie poruszają się po
mieście i nie budzą sensacji.
Współpracujemy z Kościołem,
szkołami i wieloma instytucjami. Staramy się być widoczni, dlatego bierzemy udział
w uroczystościach patriotycznych
– wyliczała pani dyrektor. – Chętnie
odwiedzają nas członkowie klubu
seniora i przedszkolaki. Współpracujemy z trzydziestoma DPS. W naszej
placówce wydawana jest gazetka,
działa zespół muzyczny, organizujemy jednodniowy festiwal w rytmach
cygańskich, a ostatnio założyliśmy też
stowarzyszenie – dodała.
Później przyszedł czas na dyskusję.
A pytań było naprawdę dużo i dotyczyły różnych sfer działalności DPS,
np. opieki lekarskiej, terapii rodzinnej, rozliczeń, problemów z nałogami wśród pensjonariuszy. Kolejnym
etapem wizyty była prezentacja multimedialna, w której przedstawiono
najważniejsze wydarzenia z życia placówki. Goście mogli podziwiać też
talenty aktorskie mieszkańców: w skeczu i krótkim filmie, przygotowanym
w konwencji filmu niemego. Były też
piosenki cygańskie i biesiadne w wykonaniu zespołu. Po zakończeniu pokazu 25-osobowa grupa zwiedziła

całą placówkę. Goście wizytujący nasielski DPS byli pod dużym wrażeniem
zarówno samego obiektu, jak i prowadzonej przez niego działalności: –
Bardzo mi się podoba ta placówka
i atmosfera tu panująca. Chętnie bym
się tu przeniósł do pracy – powiedział
nam pan Waldemar Sajkowski z Domu
Kombatanta w Mocieszach. Zaś pani
Agnieszka Sobolewska z ROP z Białegostoku, organizator wyjazdu, wyjaśniła: – Zapotrzebowanie na takie
wyjazdy jest bardzo duże, ponieważ
potrzebna jest wymiana doświadczeń
pomiędzy pracownikami najlepszych
placówek. Mamy bardzo napięty
program, dla nasielskiego DPS miały
być tylko dwie godziny, a byliśmy tu
znacznie dłużej. Wszystkim się nam tu
bardzo podoba, nic dziwnego, że ten
dom ma tak dobrą opinię – stwierdziła.
Na zakończenie wizyty goście otrzymali od gospodarzy drobne upominki, które będą im przypominały
o nasielskim DPS.
(i.)

9

NASZE SPRAWY

11–24 listopada 2011

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA. Stare Pieścirogi

Festyn pełen przysmaków
Pogoda iście jesienna. Zimny powiew wiatru sprawia, że popadamy
w melancholię i senność. Tak też
było w piątek, 21 października br.
Jednak nie wszędzie! Przedszkole
w Starych Pieścirogach zamieniło
się tego dnia w krainę tak radosną
i upalną, jak w najgorętszy dzień
lata. Był to bowiem dzień Pasowania na przedszkolaka i Święto pieczonego ziemniaka.
Już od kilku dni wszyscy pracownicy i wychowankowie przedszkola sz ykowali się do tego
wielkiego wydarzenia. Dzieci wraz
z wychowawcami przygotowywały dekoracje i program artystyczny.
Nauczyciele i rodzice przyrządzali przysmaki: ciasta, chleb domowego wypieku, smalec, kiszone

ogórki, powidła, pieczone ziemniaki i jabłka oraz wspaniały bigos.
Pani Dyrektor ufundowała plakietki „Pasowanie 2011” dla wszystkich
naszych wychowanków oraz karkówkę i kiełbaskę, którą tatusiowie
piekli na grillu.
Od wczesnych godzin porannych
rozbrzmiewała wspaniała muzyka,
a liczba gości przeszła najśmielsze
oczekiwania zarówno dyrekcji, jak
i grona pedagogicznego. Przedszkole zaszczycili swoją obecnością
m.in. ksiądz dziekan Jan Majewski, radni z naszej gminy: Radosław Skrzynecki, Artur Szulkowski
i Zbigniew Wóltański oraz Jarosław
Chyliński – kierownik Wydziału
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki Społecznej.

Impreza rozpoczęła się od przemówienia dyrektor Beaty Skoczylas, która ciepło powitała zebranych
gości, przedstawiła program święta
i wręczyła podziękowania dla firm
i osób przyjaznych Samorządowemu Przedszkolu w Starych Pieścirogach. Następnie najważniejsi
bohaterowie tego dnia złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przez
dyrektor Beatę Skoczylas zaszczytR
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nie mianowani „Przedszkolakami”.
Po tak ważnym wydarzeniu dzieci
zaprezentowały swoje zdolności
artystyczne, które zostały przyjęte
z ogromnym aplauzem i entuzjazmem zarówno rodziców, jak i zebranych gości.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do ogrodu przedszkolnego, gdzie czekało na nich
wiele atrakcji, takich jak: trampoA

lina, dmuchana zjeżdżalnia, malowanie twarzyczek i poczęstunek.
Kadra pedagogiczna zorganizowała liczne konkursy dla dzieci i rodziców. Pomimo chłodu wszyscy
byli bardzo zadowoleni, a mali wychowankowie już w poniedziałek
pytali, kiedy „ciocie” przygotują
kolejny festyn.
Samorządowe Przedszkole
w Starych Pieścirogach
M
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DEBATA O ODPADACH

Śmieci za opłatą
Tematem numer jeden większości rozmów w naszym
mieście i gminie są ostatnio
śmieci. I nic w tym dziwnego,
bo gwałtownie ich przybyło w ostatnich miesiącach na
naszych ulicach, trawnikach,
placach, drogach, w rzekach
i wielu innych miejscach. Najwięcej zaś w lasach. Wieczorem coraz wyraźniej czuć zapach palonych plastików.
Za komuny funkcjonowały skupy
butelek, złomu, makulatury, szmat
i różnych innych odpadów. A na
wysypisko śmieci w Kosewie można było w określonym dniu miesiąca wywieźć śmieci. Tamte czasy już

gowane. Głosowali za nią wszyscy,
jak jeden mąż, radni. Jedynej kobiety-radnej nie było bowiem na sesji
Rady, na której podejmowano rzeczoną uchwałę.
Do redakcji przychodzą i dzwonią
zdezorientowani ludzie i pytają, co
się stało z pojemnikami na sortowane odpady. Mówią, że na stronie
internetowej ZGKiM była informacja, że pojemniki zostały zabrane
do dezynfekcji i malowania. Czują
się więc oszukani. O tym wszystkim
pisało „Życie Nasielska”, proponując jednocześnie debatę publiczną
na temat gospodarki śmieciowej.
Nie znalazło to żadnego oddźwię-

fot. M. Stamirowski

jednak nie powrócą, a nabrzmiewający problem rozwiązać trzeba.
Ale już i za Polski samorządowej
było podejmowanych wiele działań
w celu zorganizowania właściwej
gospodarki (!!!) śmieciowej.
Temu służyła cała akcja związana z segregacją odpadów. Zachętą
miał być darmowy odbiór odpadów segregowanych (a właściwie
podsegregowanych). To wszystko
zmieniła uchwała Rady Miejskiej
ustalająca opłaty za odpady segre-

ku i dlatego też o tym ponownie piszemy.
Szkoda, jednak że nie porozmawiano z „ludem”, bo być może osoby
odpowiedzialne w gminie za gospodarkę śmieciową dowiedziałyby się,
czego chyba nie wiedzą, że na śmieciach można zarabiać i zmniejszać,
a nie zwiększać, jak to ma miejsce
u nas, obciążenia finansowe społeczeństwa kosztami segregacji,
utylizacji i składowania odpadów.
Doświadczenia innych wskazują
bowiem, że karami oraz notorycznym podnoszeniem opłat za odbiór
śmieci nie przekona się społeczeństwa do prowadzenia racjonalnej
gospodarki śmieciowej. A może
lepiej byłoby ten dział gospodarki gminnej sprywatyzować. Należy bowiem wierzyć, że i w naszej
gminie, a nie tylko w sąsiednich powiatach i gminach, są ludzie przedsiębiorczy, którzy coś potrafią.
Padają też pytania, do kogo iść, co robić, z kim w tej sprawie porozmawiać.
Są i tacy, którzy chcą się zorganizować i jednego dnia zanieść odpady
w jedno ważne miejsce. Tam, gdzie
kiedyś był wiadomy komitet, a teraz urzęduje inny organ. Tego typu
działania odradzamy, ale ponawiamy
prośbę o debatę. Bo supersamorząd
to taki, w którym organy uchwałodawcze, wykonawcze i najważniejszy
organ samorządu, czyli społeczeństwo, które tamte organy powołało,
ze sobą rozmawiają, tzn. nie tylko podają pewne swoje prawdy do wierzenia, ale i się wzajemnie słuchają.
xyz

Na stronie internetowej ZGKiM znaleźć można informację w sprawie
stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (Uchwała nr IX79/2011 Rady Miejskiej
w Nasielski z dnia 9 czerwca br.).
Od września br. obowiązują następujące stawki:
– z pojemników SM 110 lub worka 120 l – 13,90 zł + VAT za pojemnik;
– z pojemników P1100 – 89,90 zł + VAT za pojemnik;
– odpady nietypowe – 102 zł + VAT za m3;
– odpady komunalne zbierane i transportowane w sposób selektywny
– 3,57 zł + VAT za pojemnik SM110 lub worek 120 l.
(Worki do segregacji można zakupić w ZGKiM lub w kierowcy
śmieciarki).

Szkolne koło PCK

Turniej warcabowy
W środę, 12 października br. opiekunowie koła PCK, panie: M. Bendowska i H. Golnik zorganizowali
w naszej szkole Turniej Warcabowy.
Był on zarazem pierwszym etapem
III Turnieju Warcabowego o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego
PCK, do którego zostaliśmy zaproszeni przez Zarząd Rejonowy PCK
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Celem Turnieju jest szeroka popularyzacja idei czerwonokrzyskich
poprzez zabawę i rywalizację sportową dzieci oraz młodzieży.
Do współzawodnictwa zgłosiło się
15 uczniów Gimnazjum oraz 7 uczniów Szkoły Podstawowej. Podczas
gry zawodnicy wykazali się bardzo

dużymi umiejętnościami. Na uwagę zasługuje tu
myślenie logiczne i strategiczne, koncentracja uwagi
oraz gra fair play i poczucie
humoru. Po zaciętej walce
w każdej ze szkół wyłoniono po 3 najlepszych graczy.
Gimnazjum:
1. Mateusz Śliwiński,
2. Adam Rawicki, 3. Bartosz
Bramowicz;
Szkoła Podstawowa:
1. Patryk Daniszewski, 2. Katarzyna
Ignaczak, 3. Marcin Tomczyk.
Dwóch najlepszych graczy z każdej
ze szkół weźmie udział w rozgrywkach o Puchar Prezesa PCK.

Zawodnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie
Turnieju w Nowym Dworze Mazowieckim.
Opiekunowie SK PCK
w Starych Pieścirogach

11–24 listopada 2011

RUBRYKA HARCERSKA

Biwak Integrator
Jak już nieraz stwierdzaliśmy, pełnię harcerskości możemy odnaleźć podczas obozu harcerskiego, jednakże szczególnie w ciągu chłodniejszych
miesięcy ciężko sobie wyobrazić spędzanie wolnego czasu pod namiotem na łonie natury. Dlatego harcerze wprowadzili namiastkę obozu,
czyli biwak. Jest on zazwyczaj skromniejszą, często weekendową formą
wspólnej zabawy, a przy tej okazji korzystamy z gościnności szkół lub
innych jednostek i organizacji, z którymi współpracujemy. Biwak to czas
lepszego poznania się w ciągu naszej śródrocznej pracy harcerskiej, czas
odpoczynku od zajęć szkolnych, wspólna zabawa, a często także czas
zwrócenia uwagi na ważne kwestie.
W dniach 21–23 października 2011 r. odbył się biwak „Integrator”, którego celem była integracja 3. DH „Przypadek” i 32. DS „Hakuna Matata”,
a w szczególności osób które wraz z rozpoczęciem nowego roku harcerskiego dołączyły do naszych drużyn. Już w piątkowy wieczór baza
biwakowa w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach przy ul. Kolejowej
zaroiła się od granatowo-ciemnozielonych i granatowo-pomarańczowych chust. Za całą imprezę odpowiadała kadra w składzie: pwd. Radosław Nowak HO – komendant biwaku, ćwik Michał Antoniewicz – z-ca
komendanta biwaku ds. organizacyjnych, druhna Marta Wilk – z-ca komendanta biwaku ds. programowych. Ponadto w jej realizacji pomagał
sztab programowy „Rikitiki”, w którego szeregu stanęli: sam. Wioletta
Niezgoda, pwd. Daniel Nowak HO i sam. Izabela Włodarczyk.
Na biwaku pojawiło się łącznie 27 osób. Pierwszego dnia skupiliśmy się na
lepszym wzajemnym poznaniu się poprzez m.in. wspólne świecowisko.
Sobota upłynęła pod znakiem dalszej integracji. Na zajęcia sobotniego
poranka składały się: rozgrywki w gigantyczną grę planszową, śpiewogranie połączone z wkrętami oraz tańce grupowe, podczas których poznaliśmy choreografię m.in. do utworów Waka Waka, Cotton Eye Joe
i do tańca belgijskiego. Po zakończeniu przedpołudniowych atrakcji wyruszyliśmy na obiad do pobliskiej pizzerii Roma. Po przerwie poobiedniej przeszliśmy do kolejnych punktów programu. Odbył się miniturniej
sprawnościowy, a także zajęcia z podstaw masażu. Jeszcze przed kolacją
nasi harcerze zgłębili tajniki gier integracyjnych, m.in. Tabu, Prawa Dżungli,
oraz gier karcianych. Po wieczornym posiłku odbył się Teleturniej „Pojedynek Drużyn”, który sprawdzał wiedzę, zgranie i kreatywność poszczególnych jednostek.
Po zakończeniu wielu konkurencji okazało się, iż palmę pierwszeństwa
tego wieczoru będzie dzierżyć „Hakuna Matata”. Biwak Integrator dostarczył nam wielu niezapomnianych przeżyć, dużo śmiechu i wspólnej
radosnej zabawy. Nie zabrakło nam także chwil podniosłych i wzruszeń:
2 osoby złożyły Przyrzeczenie Harcerskie i otrzymały Krzyż Harcerski,
a w sobotnią noc odbyło się uroczyste przejście z 3. DH do 32. DS, tym
samym cztery osoby zmieniły swoje barwy i wkroczyły na nową ścieżkę
harcerskiej przygody.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. Nie możemy się doczekać
następnej wspólnej imprezy!
Szczególne podziękowania kierujemy do dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 za
udostępnienie obiektu na bazę biwakową, a także właścicielom pizzerii
Roma za przygotowanie sobotniego obiadu.
Kadra Biwaku „Integrator”
Relacja fotograficzna biwaku jest dostępna na stronie 32. DS. „Hakuna Matata”.

Ku pamięci

Listopad jest smutnym miesiącem, kojarzy się nam z opadającymi liśćmi, pojawieniem się pierwszych przymrozków i wcześnie zapadającymi
ciemnościami. Oprócz przygotowań przyrody do zbliżającej się niechybnie zimy w melancholię wprawia nas często także początek miesiąca,
kiedy to zbieramy się na cmentarzach i wspominamy naszych zmarłych.
Pomimo radosnego wyrazu dnia Wszystkich Świętych, nadanego przez
Kościół, gdzieś w głębi naszych umysłów tkwi zakorzeniona przedświąteczna atmosfera pracy, wspomnień i modlitwy. Jednakże nie wszyscy
zmarli spoczywający na cmentarzach mogą się cieszyć pamięcią swoich bliskich. Często spotyka się bardzo zaniedbane i zapomniane mogiły.
W sobotę, 29 października 2011 r., grupa 15 harcerzy z naszego środowiska wybrała się na cmentarz parafialny w Nasielsku, by, tak jak co roku,
w przedświątecznej gorączce znaleźć także trochę czasu i serdeczności
dla tych, o których już dawno zapomniano. Druhny i druhowie z 3. DH
i 32. DS w ciągu niespełna dwóch godzin uporządkowali 35 grobów. Oddaliśmy także hołd zmarłym ważnym dla naszej przeszłości, czuwając
przy Grobie Nieznanego Żołnierza i mogile prekursorki idei harcerskich
na ziemi nasielskiej czyli hm. Jadwigi Rostkowskiej .
Pamiętajcie, drodzy Czytelnicy, każdy z Was może być taką niewidzialną
ręką, i gdy następnym razem będziecie przechodzić obok zapomnianej
mogiły, zastanówcie się, czy nie warto byłoby jej uprzątnąć i postawić na
niej symbolicznej świeczki.
pwd. Daniel Nowak
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), Uchwały
Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004
roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)
ogłaszam
że w dniu 21 listopada 2011 roku o godz. 1200 (dwunastej) w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3 (I piętro), odbędzie się II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Nuna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184/5 o powierzchni
1233 m2, za cenę wywoławczą 46 100,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW
Nr 9696.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami
i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana . Otoczenie luźna zabudowa. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty użytkowane rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi
i działka zabudowana budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej. Dojazd do
nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej. Działka o niekorzystnym, wydłużonym
kształcie powodującym utrudnienie w racjonalnej zabudowie. Teren nieruchomości
równy, płaski. Wzdłuż południowej, wschodniej i północnej granicy działki znajdują się
ogrodzenia ze spawanych segmentów stalowych osadzonych na słupkach stalowych
w betonowym cokole. Pozostała granica – bez ogrodzeń. W północnej części działki
znajduje się fragment asfaltowego boiska do siatkówki.
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy
Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010
roku określa położenie nieruchomości w Strefie „D” tereny rolno-leśne, tereny preferowane
pod zainwestowanie mieszkaniowo – usługowe. Istnieje możliwość uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 4.700,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa
3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym
w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia
17 listopada 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem
przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają
przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do
przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po
okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy
wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie
nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie
zgody wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest
wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na
poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy
kupna – sprzedaży.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega
zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1-go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa
3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu
023 69 33 108 lub 69 33 115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010
roku Nr 102, poz. 651 z póź. zm.), Uchwały Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zbycia
nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.)
ogłaszam
że w dniu 21 listopada 2011 roku o godz. 1200 (dwunastej trzydzieści ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy
Elektronowej 3 (I piętro), odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
Nasielsk, położonej we wsi Pianowo – Daczki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46/9 o powierzchni 1510 m², za cenę
wywoławczą 35.500,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr OS1U/00046660/4.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi ciężarami i zadłużeniami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest niezabudowana . Otoczenie luźna zabudowa rolniczo-mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty użytkowane
rolniczo. Lokalizacja nieruchomości – średnia, niedaleko miasta Nasielska, z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych. Dojazd do
nieruchomości – nie urządzoną drogą o nawierzchni żużlowo-gruntowej. Uzbrojenie techniczne gruntu – energia elektryczna.
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy na przedmiotowej nieruchomości można pobudować budynek mieszkalny jednorodzinny.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 3 600,00 złotych na konto Urzędu
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Depozyty Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008
0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 17 listopada 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy
osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia
do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ),
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest
wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom
wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym
terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 1-go miesiąca od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu
i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój
nr 215 w godz. 900- 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69 33 115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
Nasielsk 07.11.2011 r.
NOK – 35/11/2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 14000 euro
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na prace remontowe pomieszczeń w budynku NOK
w zakresie:
1. Odpalenie i zeskrobanie farby olejnej ze ścian;
2. Przetarcie tynków ścian wewnętrznych zaprawą cementową z odgrzybieniem 20%;
3. Malowanie farbą emulsyjną tynków sufitów dwukrotnie z zagruntowaniem;
4. Malowanie farbą emulsyjną tynków ścian dwukrotnie z zagruntowaniem;
5. Wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na stalowe dwuskrzydłowe, ocieplone, malowane z zamkiem
antypanicznym o wym. 2,52x2,06;
6. Szlifowanie starej posadzki z lastriko wylewanego z lakierowaniem.
Rozpoczęcie robót – od dnia podpisania umowy.
W dniu wykonania umowy wykonawca przedstawi kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.
Termin wykonania: do 16 grudnia 2011 r.
Wymagany okres gwarancji: 2 lata.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 1 (przedmiar robót) dostępny
na stronie internetowej www.noknasielsk.pl.
Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne
dla Wykonawcy i mogą być traktowane jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej.
Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny
przedmiotu zamówienia na te roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
Wykonawca we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy niezbędne do wykonania robót.
Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po bezusterkowym odbiorze prac z 14 dniowym terminem realizacji
płatności faktury od daty wpływu do Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2011 r., do godz. 12.00 w siedzibie Nasielskiego Ośrodka Kultury,
ul. Kościuszki 12, 05-190 Nasielsk w zaklejonej kopercie (z dopiskiem: Oferta na wykonanie prac remontowych
pomieszczeń NOK).
Analiza i wybór oferty nastąpi 16.11.2011 r. o godz. 12.30 w siedzibie NOK.
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WOLONTARIAT

Jak została „Naszą Panią”
W naszej opowieści o nasielskich
wolontariuszach działających przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nadszedł czas na rozmowę z Reginą Olszewską, która jak
sama mówi ze śmiechem, jest jedną z „najmłodszych” wolontariuszek.
– Jestem jedną z najmłodszych
wolontariuszek – tłumaczy pani
Regina, emerytowana nauczycielka języka polskiego z Nasielska
– ponieważ do wolontariatu zgłosiłam się dopiero w grudniu zeszłego roku. Pani Olszewskiej nikt
nie zachęcał ani nie polecał wstąpienia do nasielskiego wolontariatu,
sama postanowiła się tam wybrać.
– Uznałam, że jeśli mam jeszcze
trochę siły fizycznej i psychicznej,
to mogę się podzielić nią z innymi
– wspomina.
A skąd wzięła się chęć, by wstąpić do wolontariatu? Pani Regina wymienia kilka powodów: -Po
pierwsze, na pewno chodzi o to,
że mam jakieś zdolności charakterologiczne ku temu. Po drugie,
żyłam w czasach, gdy byliśmy wychowywani na społeczników. Teraz
każdy robi tylko dla siebie, oddziela
się od innych. Kiedyś było inaczej.
Odczuwano empatię i stąd niedaleka droga do potrzeby wstąpienia do wolontariatu. Poza tym, jak
uważa pani Olszewska, na zostanie
wolontariuszem wpłynął fakt, że jej
wnuczki są już dorosłe, skończyły
się więc obowiązki babci, ale wciąż
istnieje potrzeba pomagania innym
ludziom. Jak sama mówi: – Obowiązki rodzinne się już w miarę zakończyły, można się więc wziąć za
następne.
Tak więc pani Regina Olszewska postanowiła zostać wolontariuszem. –
Moja wnuczka była wolontariuszką
na Światowych Dniach Młodzieży
w Hiszpanii – wspomina – i gdy zapytałam się, co będzie tam robić,
odpowiedziała: „wszystko, co mi
każą babciu”. Ja też wstąpiłam do
wolontariatu z myślą, że będę robić ,,wszystko, co każą”. W Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej pani
Wioletta Zawadzka zaproponowa-

ła pani Reginie odwiedzanie Domu
Seniora i prowadzenie z nimi rozmów, prelekcji itp.
Pierwsze spotkanie pani Regina
miała wyznaczone na 8 grudnia.
Na początku nie wiedziała, o czym
mogłaby porozmawiać z osobami z Domu Seniora. Szybko doszła
jednak do wniosku, że tego dnia
obchodzona jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, więc dobrym tematem będzie tematyka maryjna.
– Jestem z wykształcenia polonistą,
uczyłam w szkole średniej, mam
odpowiednie źródła i ten temat zawsze był mi bliski – wspomina pani
Olszewska. – Rozpoczęłam więc
tym nasze spotkania. Gdy mówiłam,
panowała cisza, wszyscy byli zasłuchani. Ale jako że nie chciałam być
tylko „gadającą głową”, więc później podjęłam temat zbliżających
się świąt, zaproponowałam, żebyśmy porozmawiały o wypiekach
świątecznych, o wigilii i dzięki temu
udało mi się wciągnąć bywalców
Domu Seniora do wspólnej rozmowy.
Na następnych (odbywających się
zwykle co tydzień w środę) spotkaniach pani Olszewska rozmawia-

ła na różne tematy. Po świętach był:
karnawał, zwyczaje, tradycje, zabawy, a także różne sposoby przyrządzania nalewek (Degustowaliśmy te
swoje nalewki – śmieje się p. Regina). Korzystając ze swojej wiedzy,
pani Olszewska opowiadała o historii Nasielska, Pułtuska.
– Moja rola polega na tym – mówi
wolontariuszka – żeby wnosić w życie ludzi trochę ciepła i wiedzy. Staram się to robić za pomocą jakiś
historyjek, ciekawostek. Jak twierdzi
pani Regina ze śmiechem, - Ma być
jak we współczesnej muzyce rozrywkowej: lekko, łatwo i przyjemnie.
Panią Reginę Olszewską cieszy ponadto, że udało jej się zaskarbić
sympatię osób z Domu Seniora.
Zaczęto mnie tam nazywać ,,naszą
panią” – wspomina p. Olszewska –
i gdy nie mogłam być we wrześniu,
ponieważ miałam złamaną rękę,
to dopytywano się z niepokojem
,,gdzie jest nasza pani?”. Bardzo mi
było potem miło, gdy spotkałam
osoby z Domu Seniora na ulicy
i, choć znamy się tylko z naszych
spotkań, to one obejmowały mnie
i mówiły: ,,nasza pani już jest”.
Paweł Kozłowski
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Czas zadumy
W tym roku wyjątkowo długo,
bo aż przez pięć dni, wspominaliśmy tych, którzy zakończyli
już swą ziemską wędrówkę. To
doroczne Święto Zmarł ych zaczęło się już w sobotę, 29 października i trwało do 2 listopada.
Przez wszystkie te dni odwiedzaliśmy nasze cmentarze. Na
grobach naszych bliskich stawialiśmy kwiaty, zapalaliśmy znicze
i trwaliśmy w modlitewnej zadumie, polecając ich dusze Bożemu Miłosierdziu.
N aj wa żn i ej sze u ro c z ys to ś c i,
zgodnie z kościelnym kalendarzem i tradycją, odbyły się 1 i 2
listopada – w Dniu Wszystkich
Świętych i Dniu Wspomnienia
Wszystkich Zmarł ych, zwanym
inaczej Dniem Zadusznym.
We wtorek, 1 listopada wspólnie z wiernymi z trzech parafii,
które swoich zmarłych chowają
na nasielskim cmentarzu, modlił się Jego Ekscelencja ksiądz biskup Roman Marcinkowski. On
najpierw poprowadził na cmentarzu procesję, a następnie odprawił mszę św. On też wygłosił

homilię. Wcześniej, przed mszą
św., ksiądz biskup poświęcił tablicę upamiętniającą zmarłego
w tym roku dziekana nasielskiego księdza prałata Kazimierza
Śniegockiego. Umieszczona jest
ona na ścianie cmentarnej kaplicy, w której pochowany został
ten kapłan.
W Dniu Zadusznym po mszy św.
o godzinie 10.00 wierni uczestniczyli w procesji żałobnej wokół
kościoła. Wieczorem, o godzinie 17.00 na cmentarzu odmówiliśmy różaniec. Po mszy św.
o godz. 18.00, odprawionej już
w kościele, odbył y się Zaduszki ze św. Faustyną. Modliliśmy
się za nasz ych bliskich zmarłych. Wymienieni zostali z imienia i nazwiska wszyscy ci, którzy
zmarli w nasielskiej parafii w ciągu ostatniego roku.
My też przypominamy niektór ych z nich. Tych, którz y byli
bardziej znani w całej naszej gminie. To wspomniany już dziekan
i proboszcz nasielski ks. prałat
Kazimierz Śniegocki. W tym roku
odeszli też do wieczności: sędzia
i działacz społ e c zny Z d zisław Barciński
i był y dyrekt o r L O, a n i mator kultury
Henryk Śliwiński.
Wieczny odpoczynek
racz im dać
Panie.
az.
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Niepodległość i patriotyzm
Rocznice narodowych wydarzeń wywołują w każdym pokoleniu refleksję nad wartościami,
jakie owe wydarzenia niosą współczesnym Polakom. Dzień 11 listopada ustanowiono
Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku (Dz.U. z 1937r. Nr 33,
poz. 255), czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny
światowej święto to obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.
Święto Niepodległości obchodzone jest dziś, co prawda z mniejszym entuzjazmem
niż w okresie międzywojennym, ale przecież wszyscy współcześnie, po półwiecznym
doświadczeniu braku suwerenności, mamy świadomość, czym jest wolność. Myślę,
że jednak należy spróbować opowiedzieć młodemu pokoleniu Polaków, niezależnie od
miejsca zamieszkania, o wydarzeniach, które miały miejsce jesienią 1918 roku. Nie ma
wątpliwości, że fakt odbudowy państwa po ponadstuletniej niewoli miał decydujący
wpływ na losy narodu polskiego. Odbudowa państwa umożliwiła rozwój narodu, który
w dobie zaborów, mimo prowadzenia walki zbrojnej i pracy organicznej, tracił nieustannie
swój stan posiadania. Proces wynarodowienia Polaków trwał przez cały wiek XIX na
kresach zachodnich i wschodnich. Na Śląsku, Pomorzu, Mazurach i Warmii polityka
państwa niemieckiego poczyniła ogromne straty w świadomości narodowej ludności
polskiej, czego efektem były późniejsze przegrane plebiscyty na Górnym Śląsku i w Prusach
Wschodnich. U progu XX wieku było nas bowiem około 16 milionów, do których należy
dodać jeszcze 5 milionów Polaków, żyjących w „czwartej dzielnicy”, czyli na emigracji.
Mimo to nowe stulecie, dające zaborcom nowe środki do wynarodowiania narodu
polskiego, stawiało byt naszego społeczeństwa pod znakiem zapytania – pomiędzy
Rosją a Niemcami było coraz mniej miejsca dla Polaków. Dopiero odbudowa państwa
ochroniła byt narodu i odwróciła niekorzystne przemiany.
Z datą 11 listopada kojarzy nam się pojęcie patriotyzmu. Jest on postawą łączącą przywiązanie i miłość do Ojczyzny, solidarnością z krajem i szacunkiem dla innych narodów.
Przykładem tego są nasi przodkowie, którzy walczyli o wolną Polskę. Niejeden z nich
stracił swoje życie.W naszych czasach, zarówno w domu, jak i w szkole, od najmłodszych
lat uświadamiają nam, kim jesteśmy, bo chyba nie ma osoby, która nie zna wierszyka
Władysława Bełzy Katechizm polskiego dziecka, ze słowami: Kto ty jesteś? Polak mały…
Mimo tak odległej perspektywy czasu, Święto Odzyskania Niepodległości jest obchodzone
na różne sposoby. W większych miastach składane są kwiaty na pomnikach upamiętniających to zdarzenie, odprawiane są msze święte, odbywają się marsze.
Należy pamiętać, że właśnie tego dnia nasi przodkowie wywalczyli dla nas dom, naszą
kulturę, nasze poglądy i co się z tym wiąże – wolność… I aby ten trud nie poszedł na marne,
aby następne pokolenia miały swoją ojczyznę, pamiętajmy o tym, kim jesteśmy, skąd
pochodzimy i nigdy o tym nie zapominajmy. Dlatego w tym dniu wywieszamy naszą
flagę narodową i uczestniczmy w wydarzeniach poświęconych temu świętu. Warto
także odwiedzić groby tych, dzięki którym mamy Narodowe Święto Niepodległości.

Marta T.

PO GODZINACH

11–24 listopada 2011

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA.Nasielsk

Pasowanie na przedszkolaka
W Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku w dniach od 25 do
27 października br. o godz. 14.30
w poszczególnych grupach odbyło
się pasowanie na przedszkolaka. To
szczególnie ważne wydarzenie dla
nowo przyjętych dzieci – maluchy
stały się pełnoprawnymi przedszkolakami.
Każda grupa przygotowała program
artystyczny, mali aktorzy wspaniale
śpiewali, recytowali wiersze oraz tańczyli. Starsi koledzy przygotowali niespodziankę dla młodszych kolegów
i pięknie przyjęli ich serdecznymi życzeniami oraz wesołymi piosenkami
i tańcami. Następnie dyrektor przedszkola Hanna Szumska zaczarowanym
ołówkiem mianowała dzieci na przedszkolaków, a wychowawczynie wręczyły dyplomy. Niejednemu z gości
łezka zakręciła się w oku. Po występach dzieci oraz rodzice świętowali
przy słodkim poczęstunku. Nowym
przedszkolakom życzymy sukcesów
i radości.
(SP)

Kino NIWA ZAPRASZA
18 i 20 listopada
godz. 17.00

Jane Eyre

romans;Wielka Brytania; 2011; czas: 120 min.

Żadna miłość nie jest prosta, ale - jak
narkotyk - odurza tylko pierwsza.
“Jane Eyre” to opowieść, która wychował miliony nie zawsze rozważnych romantyczek na całym świecie.
Współczesna ekranizacja to porywająca i zapierająca dech w piersiach
historia o alchemii uczuć. Jane (Mia
Wasikowska) nie była dziewczyną,
która szukała niezobowiązującego romansu. Choć rozum podpowiadał jej,
że fascynującemu Panu Rochersterowi (Michael Fassbender) nie można
ufać, oddała mu swoje serce bez reszty.

18 - 20 listopada
godz. 19.00

Baby są jakieś inne
dramat, komedia, Polska 2011; czas: 90 min.

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA. Stare Pieścirogi

Nasze zajęcia
Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach od rana do wieczora tętni gwarem. W trosce o
prawidłowy rozwój swoich podopiecznych i wspomaganie ich
różnorodnych talentów dyrekcja
przedszkola i nauczyciele zorganizowali bezpłatne zajęcia popołudniowe.
Już od połowy września cztery razy
w tygodniu odbywają się artystyczne zajęcia rozwijające pasje i zain-
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teresowania dzieci: koło plastyczne
i działań twórczych dla dzieci wykazujących zdolności manualne, a
koło teatralno-umuzykalniające z
zajęciami tanecznymi – dla dzieci
wykazujących zdolności wokalne,
rytmiczne i aktorskie. Wszystkie
zajęcia nauczyciele prowadzą
bezpłatnie, a materiały potrzebne dzieciom dyrekcja przedszkola
i pracownicy finansują z własnych
środków.

Dzieci wspaniale bawią się na zajęciach. Tworzą prace indywidualne
i grupowe oraz przygotowują się
do konkursów. Młodzi artyści po
raz pierwszy zaprezentowali swoje umiejętności podczas festynu z
okazji „Dnia ziemniaka”.
Mamy nadzieję, że wspólny wysiłek
okaże się kopalnią młodych talentów dla naszej gminy.
(SP)

HOROSKOP
Baran 21.III–20.IV
Możesz się poczuć wyczerpany nadmierną ilością spraw i zadań. Zrezygnuj z tych, które nie są
terminowe. Uzyskany w ten sposób wolny czas
wykorzystaj na swoje własne potrzeby. Warto
odnowić stare znajomości.

Byk 21.IV–21.V
Wpływy astralne nie sprzyjają obecnie rozrywce. Jeśli weekend spędzasz w domu, przeznacz
go w całości na odpoczynek. Idź na spacer, oddaj się medytacji lub dobrej lekturze. Żyj na większym luzie. Zadbaj o harmonię w swoim związku.

Bliźnięta 22.V–20.VI
Takt i dyplomacja są w najbliższym czasie bardzo wskazane, zwłaszcza w stosunkach służbowych. Jeśli nie chcesz narobić sobie kłopotów,
nie bądź zarozumiały ani popędliwy. Uważaj na
każdy gest i słowo. Uszanuj zdanie innych.

Rak 21.VI–22.VII
Tydzień upłynie Ci pod znakiem rodziny i spraw
z nią związanych. Dobry moment, aby przedyskutować Wasze wspólne plany. W kwestiach,
które ich dotyczą, możesz odegrać inspirującą
rolę. Popracuj nad stabilizacją swego związku.

Lew 23.VII–22.VIII
Ten okres nie sprzyja pracy ani kontaktom towarzyskim. Unikaj nerwowości i zbędnych napięć.
Nie bierz na siebie zadań wymagających odpowiedzialności. Nie zaogniaj stosunków z otoczeniem.

Panna 23.VIII–22.IX
Gwiazdy sprzyjają dziś Twoim sprawom prywatnym oraz zawodowym interesom. Wolne od
zajęć chwile poświęć tym, których na co dzień
rzadko widujesz. Twoja troska sprawi im wiele
radości. Ktoś czeka na Twoją pomocną dłoń.

Waga 23.IX–23.X
Księżyc w Byku gwarantuje przypływ serdecznych uczuć. Zbytnia aktywność w tej sferze życia nie jest wskazana. Może wyczerpać Twoje
siły psychofizyczne, a teraz potrzebujesz wypoczynku. Skup się na sobie.

Skorpion 24.X–21.XI
Perspektywa weekendu z rodziną może Cię
trochę niepokoić. Nie psuj nastroju sobie i bliskim, ale wykaż się inicjatywą. Zorganizuj ciekawie wolny czas. Walcz z huśtawką nastrojów.

Strzelec 22.XI–21.XII
Dobre samopoczucie korzystnie wpłynie na
poprawę wzajemnych stosunków z rodziną.
Dużą przyjemność sprawi wszystkim kontakt
z kulturą. Będzie to ważny czas dla spraw partnerskich.

Koziorożec 22.XII–19.I
W relacjach ze współpracownikami unikaj nerwowości i niepotrzebnych napięć. W uczuciach uwierz swemu sercu i przestań być taki
zachowawczy. Bądź szczery i otwarty. Zwolnij
obroty.

Wodnik 20.I–18.II
Więcej czasu poświęć rodzinie. Zapomnij
o zawodowych problemach. Twoje zainteresowanie potrzebami najbliższych poprawi Wasze wspólne relacje. Wykorzystaj każdą
okazję, aby odpocząć.

Ryby 19.II–20.III
Ten czas nie będzie udany. Wiara w siebie pozwoli Ci jednak pokonać przeszkody i osiągnąć
cel. Na przyszłość mniej emocjonalnie podchodź do problemów. Nie zadowalaj się małymi
sukcesami.

Reżyser Marek Koterski, twórca filmów „Dzień świra” i „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, powraca do
zapalnego tematu relacji damsko-męskich. „Baby są jakieś inne” to najnowsza rozprawa arcymistrza słownego
humoru ze stereotypowymi opiniami
na temat ról kobiet i mężczyzn oraz
chwytliwym, acz coraz bardziej mylnym przekonaniem, kto z nas jest z
Wenus, a kto wziął się z Marsa.

25-27 listopada
godz. 17.00

Trzej muszkieterowie
przygodowy/akcja/romans, Francja, Niemcy,
USA, Wielka Brytania, 2011, czas: 102 min.

Trójka sławnych muszkieterów Atos, Portos i Aramis – zostaje odsunięta w cień za sprawą spisku
tajemniczej Milady. Trzy lata później
do Paryża przyjeżdża młody chłopak
o nazwisku D’Artagnan, gdzie dołącza do słynnych szermierzy. W tym
samym czasie przebiegły kardynał
Richelieu planuje spisek w celu zdobycia królewskiej korony. Pomaga
mu w tym Milady oraz niegodziwy
Buckingham. Jedynie trzech muszkieterów, wraz z nowym i niezwykle
utalentowanym kompanem, jest w stanie zapobiec katastrofie i ocalić
wiszący na włosku pokój z Anglią.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam łóżko 1 os. nowe, fotele,
komplet wypoczynkowy, biurko,
huśtawkę ogrodową drewnianą,
dywany. Tel. 505 359 438.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Sprzedaż działek budowlanych.
Tel. 602 43 23 38.
Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego/korepetycje. Tel. 693
299 405.
Firma Piemont Sp. jawna kupi
każdą ilość bydła (krowy, byki,
jałównki). Atrakcyjne ceny.
Tel. 600 92 82 92.
Nauka gry na keyboardzie lub akordeonie od podstaw. Tanio. Tel. 508
495 535.
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 działkę, ul. Grabowa.
Tel. 512 107 014.
Usługi elektryczne. Szybko i tanio.
Tel. 505 259 424.
Sprzedam mieszkanie 54m 2 ,
Nasielsk, ul. Płońska 41. Tel. 501
622 325.
Sprzedam działki budowlane,
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.
Wynajmę lokal mieszkaniowy
i usługowy w Nasielsku. Tel. 603
70 53 70.
Firma porządkowa przyjmie
zlecenia w zakresie sprzątania.
Tel. 602 816 430.
Zatrudnię młode, dynamiczne
osoby do pracy w gastronomii.
Tel. 792 670 200.
Sprzedam mieszkanie 52 m 2 .
Tel. 509 830 296.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 25
25 77.
Sprzedam nieruchomość wraz
z zabudowaniami o pow. 1,75 ha
w Andzinie. Tel. 602 247 727.
Zespół muzyczny poszukuje młodej osoby grającej na akordeonie.
Tel. 792 894 613.
Kupię kawalerkę w Nasielsku.
Tel. 505 259 424.
Zatrudnię kierowcę z Nasielska lub
okolic. Kat. C+E. Tel. 796 161 277.
Sprzedam dom ok. 100 m2. Działka
900m 2 w centrum Nasielska.
Tel. 508 80 80 73.
Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą
starszą. Tel. 720 156 572.
Sprzedam ziemię rolną 2 ha,
Mazewo. Tel. 507 335 159.
Sprzedam 0,83 ha po 10 zł za 1
m2, Goławice 1. Tel. 508 037 709.

REKLAMA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam Ursusa C- 328 z silnikiem
C-330, kombajn ziemniaczany
Bolko. Tel. 501 328 715.
Sprzedam działkę w Nasielsku,
Os. Dąbrowskiego, 700 m 2 .
Tel. 509 297 293.
Usługi remontowo- wykończeniowe. Tel. 797 721 202.
Sprzedam działkę budowlaną,
blisko PKP Studzianki. Tel. 22 794
33 87.
Nowo otwarte meble i artykuły używane z Belgii, Holandii
i Niemiec. Duży wybór- czynne 7
dni w tygodniu, Mazewo Dworskie
A 51/ 6 km od Nasielska.
Zespół muzyczny: wesela, poprawiny, imprezy okolicznościowe.
Tel. 691 036 690.
Sprzedam stół kuchenny szklany
i cztery krzesła. Tel. 788 628 665.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 785 444 094
Agencja Ochrony ZUBRZYCKI
poszukuje pracowników z licencją i bez,min. rok doświadczenia
w ochronie, emeryci i renciści
mile widziani! Praca na terenie
Warszawy. Tel. 22 654-30-11.

SPRZEDAŻ WĘGLA
Nowe Pieścirogi, ul. Srebrna 34

Cennik reklam
i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena
netto
zł

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamo800,00
wy 1 str. + foto

5.

insert – 1 szt.

40,00
60,00
20,00
0,85

0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe
– 10%
3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe
– 25%
6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe
13 edycji i więcej

do
50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

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

Tel. 023 69-31-073 lub 601 22 05 64

TRANS-CARGO prowadzi sprzedaż
węgla syberyjskiego o kaloryczności 25 tyś. kJ
CENY DETALICZNE BRUTTO
ORZECH - 738 zł
KOSTKA - 762,60 zł
GROSZEK - 664,20 zł
MIAŁ - 627,30 zł kaloryczność 24 tyś. kJ
CENY WĘGLA POLSKIEGO BRUTTO
kaloryczność 29-30 tyś. kJ
KOSTKA - 848,70 zł
ORZECH - 824,10 zł

Prowadzimy sprzedaż ratalną i hurtową.

Polskie kopalnie to „Wujek”, „Wesoła”, „Śląsk”
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W rundzie jesiennej Żbik na 5

fot. T. Zawadzki

nym i zaprawionym w bojach? Jest
jeszcze grupa pośrednia, ale tej też
lepiej nie ruszać. A może ocenę należałoby wystawić zupełnie komuś
innemu. I nie myślę tu tylko o działaczach i zarządzie. Wszystko zależy od
tego, czy osiągnięty wynik uznamy za
sukces, czy też raczej za wątpliwy sukces. Na ten temat też są różne opinie,
do tego diametralnie różne.
Ostatnie dwa mecze nie zostaną zapewne zapisane złotą czcionką w klubowych annałach. I to mimo że na
sześć możliwych do zdobycia punktów nasza drużyna zebrała ich aż
(a może tylko) cztery. Żadnego z tych
dwóch meczów nie przegrała, co więcej – z „gorącego” Troszyna wywiozła remis i związany z nim jeden punkt.
Gra naszej drużyny, mimo zwycięstwa
i remisu, mogła zdenerwować nawet
najbardziej spokojnego sympatyka
nasielskiego klubu.
Co więc było tego przyczyną? Przecież zarówno w jednym, jak i w drugim meczu nasz zespół przeważał.
Grał bardziej pomysłowo, stwarzał
więcej bramkowych okazji, oddał
więcej strzałów w stronę końcowej linii boiska. Wiele jednak mówią wyniki
i trud, jaki włożono w ich osiągnięcie.
Można śmiało powiedzieć, że słabi
przeciwnicy, a za takie można uznać
obydwie drużyny, przy większej dozie
szczęścia mogły uszczknąć nam kilka
punktów.
To, że obydwu drużynom szczęście
pomogło w uzyskaniu dobrych dla
nich wyników, nie ulega wątpliwości.
Żbik w pełnej dyspozycji i w pełnym
obecnym składzie był w stanie oby-

dwa te zespoły pokonać różnicą nawet pięciu bramek.
Do tego szczęścia przeciwników wyraźnie przyczynili się nasi piłkarze. Tak
było na przykład w sytuacjach, gdy
traciliśmy bramki. Zabrakło z naszej
strony zdecydowania i koncentracji. Bramka, którą nasi piłkarze stracili
w Troszynie, zaskoczyła nawet miejscowych kibiców i działaczy. Oni sami
stwierdzili, że mieli przy jej zdobyciu
sporo szczęścia. Nasza drużyna może
w tym wypadku mówić o pechu –
tyle że w jego pojawieniu się mieliśmy
poważny udział.
Mleko jeszcze się nie rozlało, pięć
punktów straty do najlepszych drużyn można jeszcze odrobić. W drużynie tkwi olbrzymi potencjał. I warto
go wykorzystać, bo zespół jest perspektywiczny. Potrzebna jest jednak
dogłębna analiza tego, co w tym potencjale jest naszym atutem. Trzeba
też porozmawiać o mankamentach.
Tych też jest niemało, ale wszystkie
one są do usunięcia. Lecz nie można
ich przemilczeć i udawać, że wszystko
jest w porządku. Należy też pamiętać,
że nie wszyscy, którzy zwracają uwagę na braki, są przeciwnikami klubu.
Według mnie są to prawdziwi przyjaciele, którym zależy, aby nasielska piłka nożna odzyskała swój dawny blask.
Teraz powinna rozpocząć się przerwa
zimowa – czas na odpoczynek dla
zawodników i trenerów, ale również
czas na rzeczową dyskusję, a następnie na solidną pracę przygotowawczą.
Na razie przerwa jednak się jednak nie
rozpocznie.
Decyzją władz piłkarskich zostaną
jeszcze rozegrane awansem dwie
pierwsze kolejki rundy wiosennej. To
wyjątkowo niekorzystna decyzja dla
naszego zespołu, w którym daje się
zauważyć oznaki zmęczenia. Tymczasem nasz pierwszy przeciwnik,
Błękitni Raciąż, z meczu na mecz gra
coraz lepiej. Jesienią w Nasielsku gładko go pokonaliśmy, ale obecnie może
być o to bardzo trudno, tym bardziej
że mecz zostanie rozegrany w Raciążu. Ale i tu kiedyś z jeszcze lepszą drużyną Błękitnych Żbik wygrywał. Na te
dwa mecze warto się mocno zmobilizować.
xyz
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Nasi siłacze „łowili” we Władysławowie medale

Żbik–Iskra Krasne 2:1 (1:1) +3
KS CK Troszyn–Żbik 1:1 (1:0) +1 –2
Meczem z KS CK Troszyn nasielski
Żbik zakończył rundę jesienną w grupie ciechanowsko-ostrołęckiej ligi
okręgowej. Na bardziej wnikliwe podsumowanie przyjdzie czas po zakończeniu tegorocznych rozgrywek, jako
że w najbliższych dwóch tygodniach
rozegrane zostaną dwa pierwsze mecze rundy wiosennej.
Patrząc pobieżnie na tabelę, można
powiedzieć, że Żbik zasłużył nie na
jedną, ale nawet na dwie piątki. Tyle że
oznaczają one nie ocenę wystawioną
za rozegraną rundę jesienną, a piąte
miejsce, zajęte w tej rundzie, oraz pięć
punktów straty do znajdujących się na
czele tabeli drużyn z Makowa Mazowieckiego i Ostrołęki.
Ocenę zaś lepiej przemilczeć, ponieważ, na dobrą sprawę, nie bardzo wiadomo, komu ją wystawić. Czy tym
młodziutkim piłkarzom, zdolnym
i ambitnym, pełnym chęci do walki,
których rzucono na głęboką wodę,
aby uczyli się „pływać”, czy też może
tym starszym, bardziej doświadczo-
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To był obfity połów
Dariusz Wdowiński (senior
+120kg), Jan Dzieciątkowski
(kat. II weteranów).
Brązowymi medalistami
zostali: Waldemar Nacewicz
(kat. I weteranów), Jan Dzieciątkowski (senior +120 kg).
Imponujące są ciężary, jakie
wycisnęli nasi reprezentanci: Kamil Kosowski 150 kg,
Bolesław Mąka 120 kg, Waldemar Nacewicz 190 kg, Dariusz
Wdowiński 205 kg, Leszek Pasieka
182,5 kg, Jan Dzieciątkowski 190 kg.
Szczególny jest rezultat Kamila Kosowskiego (66 kg), który wynikiem
150 kg zajął pierwsze miejsce wśród
juniorów do lat 23. Jego przeciwni-

W dniach 21–23 października we
Władysławowie odbyły się I Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc Clasic. Klasyczne wyciskanie
sztangi ma to do siebie, że chociaż
większość przepisów regulujących
tę dyscyplinę sportu jest podobna
lub wręcz taka sama jak przy standardowym wyciskaniu, to są one
stosowane znacznie ściślej. Dotyczy to też, i to w pierwszym rzędzie, strojów. Nie od dzisiaj bowiem
wiadomo, że odpowiedni strój ma
ogromny wpływ na wynik, pozwalając wycisnąć dużo większe ciężary.
Tu takie stroje nie mogą być stosowane. Dokładniejsza jest też kontrola
antydopingowa.

Przyzwyczailiśmy się, że z dotychczasowych zawodów, nawet tych
o randze mistrzostw Polski, nasi siłacze wracali z medalami. Co więcej,
startowali też w mistrzostwach świata
i stamtąd również przywozili medale. Te mistrzostwa były jednak wielką
niewiadomą.
Nasi zawodnicy z klubu Power
2005 potwierdzili na tych mistrzostwach swoją klasę i udowodnili, że
swoich dotychczasowych sukcesów nie zawdzięczają różnego rodzaju sztuczkom czy technicznym
nowinkom. We Władysławowie
zdobyli aż 9 medali i związane z nimi
tytuły mistrzów i wicemistrzów Polski oraz brązowych medalistów (3
złote, 4 srebrne i 2 brązowe) i uzyskali wiele wartościowych wyników.
Mistrzami Polski zostali: Kamil Kosowski (junior do lat 23), Bolesław
Mąka (kat. III weteranów), Leszek
Pasieka (kat. II weteranów).
Tytuły wicemistrzowskie zdobyli:
Kamil Kosowski (senior 66 kg), Dariusz Wdowiński (kat. I weteranów),
K

cy w tej kategorii wyciskali o wiele
mniejsze ciężary. Wynik ten dał mu
też drugie miejsce w kategorii seniorów.
Wyjątkowo wartościowe są wyniki, jakie osiągnęli weterani: Dariusz
Wdowiński i Jan Dzieciątkowski.
Pierwszy zdobył srebrne
medale zarówno w kategorii weteranów, jak i seniorów. Jan Dziewiątkowski był
drugi w kategorii weteranów i trzeci w kategorii seniorów.
W klasyfikacji drużynowej
nasz klub Power 2005 zajął
doskonałe 4. miejsce. Od
medalu dzieliło go bardzo
niewiele punktów.
xyz
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Wyniki turnieju „siedemnastego” 21.10.2011 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
2. Marek Olbryś – Robert Truszkowski		
3. Mariusz Figurski – Maciej Osiński		
4. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
5. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 		
6. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		

171 pkt (59,38%)
159 pkt (55,21%)
153 pkt (53,13%)
138 pkt (47,92%)
135 pkt (46,88%)
128 pkt (44,44%)
124 pkt (43,09%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:
1.
Paweł Wróblewski				
92 pkt
2-3. Janusz Muzal				
91 pkt
Janusz Wydra				
91 pkt
4. Stanisław Sotowicz			
88 pkt
5-6. Marek Olbryś				
83 pkt
Robert Truszkowski			
83 pkt
7-8. Piotr Kowalski				
81 pkt
Grzegorz Nowiński			
81 pkt
9.
Maciej Osiński
			
59 pkt
10. Krzysztof Morawiecki			
57 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy w piątek 18 listopada na godz. 18.45. do hali sportowej
w Nasielsku. Będzie to VI Memoriał Tadeusza
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