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R E K L A M A

Nasi radni  
- prezentacje
Już od roku działa Rada Miejska 
VI kadencji, która pracować bę-
dzie aż do 2014 r. W ubiegłym 
numerze ŻN ukazał się wywiad 
z jej Przewodniczącym Grzego-
rzem Duchnowskim. A począw-
szy od tego numeru pokazywać 
będziemy naszym Czytelnikom 
sylwetki pozostałych radnych. Ich 
nazwiska z pewnością są Państwu 
znane, ale warto dowiedzieć się 
o nich czegoś więcej. Tym bar-
dziej, że niektórzy mają ogromne 
doświadczenie w tej bardzo od-
powiedzialnej pracy, a inni mają 
okazję swój mandat sprawować 
po raz pierwszy.
Jako pierwsza na nasze pytania 
odpowiada, jedyna kobieta, któ-
ra znalazła się w składzie tego 
gremium, Katarzyna Świder-
ska, Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej. 

Dlaczego kandydowała Pani do 
Rady Miejskiej? Czy tak wyobra-
żała sobie Pani pracę w Radzie?
– Główne powody mojego kandy-
dowania to chęć aktywnego działa-
nia na rzecz rozwoju naszego miasta 
i gminy oraz pomagania mieszkań-
com w rozwiązywaniu problemów. 
Mam zaszczyt pełnić funkcję rad-
nej kolejną kadencję i dziś jestem 
już mądrzejsza o zdobyte przez po-
przednie cztery lata doświadczenia. 
Gdy decydowałam się kandydować 
po raz pierwszy, moje wyobrażenia 
o pracy w Radzie były bardzo idea-
listyczne...

Czytaj na str. 2

Przy 
otwartych 
oknach

W starym, pamiętającym po-
czątek XX wieku budynku 
wielorodzinnym w Mogowie, 
w którym przed laty znajdo-
wała się kolejowa przychod-
nia zdrowia, obecnie mieszka 
pięć rodzin. W znajdujących 
się tu mieszkaniach komunal-
nych, które ogrzewane są c.o. 
z pieca węglowego, poza do-
rosłymi są też małe, kilkulet-
nie dzieci. 

Poważne problemy z kominem, 
na które zwróci ła uwagę jed-
na z zamieszkujących tam osób, 
składając pismo do wiadomości 
nasielskiej Rady Miejskiej, mogą 
narazić ich na utratę zdrowia, a na-
wet życia. Dlatego właśnie pismo 
trafiło do różnych instytucji, w tym 
Państwowej Straży Pożarnej i Po-
wiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
Mieszkańcy budynku podkreśla-
ją, że na przestrzeni ostatnich lat 
zdarzało się tak, iż czarny dym 
wdzierał się mieszkań, ale czy to 
z powodu braku wentylacji w kot-
łowni, która mieści się w piwnicy, 
czy zatkanego komina, trudno 
powiedzieć. Jednak w minionym 
roku zrobiło się już naprawdę nie-
bezpiecznie.
– Najpierw zapal i ła s ię sadza 
w kominie i w pomieszczeniach, 
przez które on przechodzi, było 
tak gorąco, że nie dało się tam 
wejść, i to cud, że wtedy budynek 
nie spłonął, bo w kominie zrobiły 
się widoczne szczeliny. Pracow-
nicy NBM połatali je sil ikonem 
– wspomina jedna z mieszkanek 
budynku. 

Czytaj na str. 3
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

Z UM

ZOZ i apteki
Komisja zdrowia i pomocy społecznej zebrała się w środę, 16 listo-
pada br. w nasielskim magistracie. W spotkaniu uczestniczyli radni, 
członkowie komisji, a także Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, 
i Maria Kowalska, sekretarz miasta. Na posiedzeniu obecni byli także: 
przedstawiciele nasielskiego SP ZOZ i Monika Nojbert, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. Na początku spot-
kania Albert Dublewski, przewodniczący komisji, odczytał pismo pana 
Henryka Markuszewskiego skierowane do Rady Miejskiej, a dotyczą-
ce funkcjonowania samorządowej placówki zdrowia. Autor podno-
sił w nim m.in. zarzuty dotyczące niegospodarności, niekompetencji 
osób zarządzających placówką, oszczędzanie na badaniach pacjen-
tów. Wyjaśnień w tej kwestii udzielił Mariusz Hałaj, wicedyrektor SP 
ZOZ Nasielsk. 
– Dużo pieniędzy wydajemy na badania. Często wykonujemy na-
wet te, które leżą po stronie szpitala, szczególnie jeśli dotyczą ludzi 
starszych – podkreślił M. Hałaj. W kwestii funkcjonowania księgowości 
powiedział, że jest ona prowadzona zgodnie z ustawą. Zaś jeśli chodzi 
o przychody SP ZOZ, stwierdził, że pochodzą z umów z NFZ. Na temat 
gospodarki finansowej nasielskiej placówki mówiła także jej księgowa . 
Wyjaśniła obecnym jak kształtują się wydatki SP ZOZ-u dotyczące za-
równo utrzymania obiektów i sprzętu oraz pensji personelu medycz-
nego i administracji, jak i różnego rodzaju inwestycji (remonty, zakup 
lokalu w Starych Pieścirogach, zakup sprzętu medycznego).
Wicedyrektor Hałaj mówił też o planach dalszych inwestycji, takich jak 
np. instalacja odgromowa, garaż, parking. 
Obecna na posiedzeniu komisji Maria Michalczyk, dyrektor SP ZOZ, 
zapewniła, że zarządzana przez nią placówka nie ma problemów fi-
nansowych.
Rozmawiano także na temat spotkania w starostwie poświęconego 
konkursowi ofert dotyczących kontraktu na świadczenie usług me-
dycznych w zakresie nocnej i świątecznej pomocy medycznej przez 
najbliższe trzy lata. Przedstawiciele nasielskiego SP ZOZ, nie zostali na 
nie zaproszeni, a biorący w nim udział burmistrz Grzegorz Arciszew-
ski podsumował je następująco: – Zaproszono nas tylko po to, byśmy 
stwierdzili rezygnację z NPL. Przypomniałem, że nasze porozumie-
nie w tej kwestii miało inaczej wyglądać. Dyktowano nam warunki, 
a pan dyrektor Kończak twierdził, że NPL powinien być tylko w No-
wym Dworze Mazowieckim.
Omawiano także tematy dotyczące zmian w statucie SP ZOZ oraz 
gminny program profilaktyki alkoholowej. Już po raz kolejny radni roz-
ważali też problem nocnych dyżurów aptek w naszej miejscowości. Jak 
się okazuje, harmonogram, owszem istnieje, ale apteki go nie respek-
tują i teraz takie dyżury pełni tylko jedna apteka, a mieszkańcy gminy 
muszą w nocy szukać leków w Pułtusku bądź Legionowie. 

(r)

KRÓTKO

Spotkanie z rodzicami
W szkole podstawowej w Nasielsku, we wtorek, 25 października br. odbyło 
się spotkanie, w którym na zaproszenie dyrekcji szkoły i Rady Rodziców 
uczestniczył Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska. Zasadniczym jego 
tematem było funkcjonowanie placówki po zmianach organizacyjnych, 
które dotyczyły m.in. łączenia klas młodszych, co sprawiło, że w niektó-
rych oddziałach uczy się po 30 dzieci. 
Na wstępie Agnieszka Mackiewicz, dyrektor SP, odczytała pismo Rady Ro-
dziców skierowane do burmistrza Nasielska, w którym wskazano na wiele 
zagrożeń wynikających z reorganizacji pracy szkoły (m.in.: pogorszenie 
warunków nauczania i wychowania, problemy logopedyczne dzieci, brak 
możliwości nauki w pracowniach komputerowych).
Rodzice przekonywali burmistrza do przeanalizowania liczby uczniów 
w klasach i powrotu do mniej licznych oddziałów, tłumacząc, że na ma-
łych dzieciach nie można oszczędzać. Ale burmistrz argumentował prze-
prowadzenie reorganizacji we wszystkich szkołach brakiem środków 
finansowych w gminie. – Nie ma pieniędzy w budżecie, a zadań do wy-
konania jest wiele. Nie stać nas na to, żebyśmy mieli klasy 10- lub 15-oso-
bowe – mówił G. Arciszewski. – Ani w tym roku, ani w przyszłym zmian 
nie będzie – dodał. 
Rozmawiano też o kolejnych zmianach, jakie czekają nasielską oświatę 
w najbliższych miesiącach.

(r.)

NASI RADNI - PREZENTACJE

Katarzyna Świderska
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dlaczego kandydowała Pani do Rady 
Miejskiej? Czy tak wyobrażała sobie 
Pani pracę w Radzie?
– Główne powody mojego kandydo-
wania to chęć aktywnego działania na 
rzecz rozwoju naszego miasta i gminy 
oraz pomagania mieszkańcom w roz-
wiązywaniu problemów. 
Mam zaszczyt pełnić funkcję radnej 
kolejną kadencję i dziś jestem już mą-
drzejsza o zdobyte przez poprzednie 
cztery lata doświadczenia. Gdy de-
cydowałam się kandydować po raz 
pierwszy, moje wyobrażenia o pracy 
w Radzie były bardzo idealistyczne. Szybko zostały zweryfikowane i dlatego 
znalazłam się w klubie radnych, którzy prezentowali w wielu kwestiach, szcze-
gólnie dotyczących polityki finansowej gminy, odmienne poglądy niż ówczes-
ny burmistrz i radni, którzy popierali jego wizję rządzenia.
W obecnej kadencji mamy zmiany i na stanowisku burmistrza, i w składzie Rady 
Miejskiej. Jest wiele nowych nazwisk. Przez rok działalności mieliśmy okazję po-
obserwować siebie, zorientować w naszych priorytetach. Nie ulega wątpliwości, 
że wszystkim nam chodzi o dobro gminy, miasta, naszych okręgów wybor-
czych. Potrzeb jest dużo, a o stanie finansów obecny burmistrz informuje miesz-
kańców na bieżąco. Wiecie więc Państwo, że sytuacja gminy jest bardzo trudna 
i najbliższe lata wiązać się będą raczej z bardzo oszczędnym gospodarowaniem 
budżetem. To nie napawa optymizmem, bo wiele problemów będzie w dal-
szym ciągu czekać na rozwiązanie. To z kolei powoduje, że nie mogę być w peł-
ni usatysfakcjonowania z efektów mojej pracy na rzecz nasielskiej społeczności.
Co Pani zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu wybor-
czym, z którego Pani startowała? Jakie miała Pani plany związane z funkcją 
radnej?
– Nie będę tu oryginalna – główne potrzeby to kanalizacja, odwodnienie i bu-
dowa ulic. To najważniejsze problemy, o których rozwiązanie proszą mieszkań-
cy okręgu nr 2 i które ja także uważam za priorytetowe. 
Czym zajmuje się Pani w Radzie Miejskiej?
– W Radzie Miejskiej obecnej kadencji zostałam wybrana przez kolegów na wi-
ceprzewodniczącą. Jest to niewątpliwie dla mnie wyróżnienie i kredyt zaufa-
nia, który otrzymałam od radnych. Zdobywam nowe doświadczenie, staram 
się jak najwięcej uczyć od przewodniczącego, który ma bardzo bogatą wie-
dzę o pracy w samorządzie. Z racji funkcji staram się być obecna na wszystkich 
posiedzeniach komisji. Pozwala mi to na orientację we wszystkich problemach 
dotyczących życia naszej gminy.
Czy mieszkańcy gminy często zwracają się do Pani z prośbami o pomoc 
w rozwiązaniu ich problemów?
– Jestem do dyspozycji mieszkańców i choć nie mam dyżurów w biurze Rady, 
to nie ma problemu ze skontaktowaniem się ze mną. Mieszkańcy odwiedzają 
mnie w domu lub kontaktują się telefonicznie. Umawiam się także, jeśli jest taka 
potrzeba, na spotkania w Urzędzie Miejskim. 
Mija rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Co udało się do-
konać, a czego nie?
– To był niezwykle trudny rok. Rok trudnych decyzji i trudnego do wykonania 
budżetu. Likwidacja Straży Miejskiej, kolejne kredyty na Orlik i tzw. schetynów-
kę to m.in. decyzje, które budzą pewnie różne emocje w społeczeństwie. Dziś 
podejmując te decyzje, w imieniu Państwa, również ja i biorę za nie całkowi-
tą odpowiedzialność. Oczywiście, jak mówiłam wcześniej, potrzeb w gminie 
jest ogromnie dużo. Bardzo leży mi na sercu nasielska oświata i kultura. Boję 
się, żeby w tym pędzie do oszczędzania i morzu potrzeb nie przyczynić się 
do spadku poziomu usług tych jednostek. Edukacja i kultura to działy, w któ-
re należy i warto inwestować. Przed nami praca nad nowym budżetem. Mam 
nadzieję, że wystarczy nam wszystkim rozsądku, aby skupić się na rzeczach dla 
gminy najistotniejszych, takich, które rozwiążą najbardziej palące potrzeby na-
szych mieszkańców i których konieczność rozwiązania nie będzie budzić żad-
nych wątpliwości.
Radna prywatnie:
Urodzona 7 listopada 1963 roku. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, pracuje jako pedagog 
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku. Wdowa, sama wychowuje 15-letnią córkę 
Magdę. Mieszka w Nasielsku, przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego. 
Pełni funkcję społecznego kuratora sądowego. Od 3 lat jest też wolontariuszem koła przy 
MOPS w Nasielsku. Od kilku lat Szef Sztabu przy nasielskim gimnazjum kolejnych Finałów 
WOŚP. Członek Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece 
w Nasielsku.
Zainteresowania – to przede wszystkim dobra literatura. Miłośniczka Sceny Zaułek, która 
cyklicznie gości w NOK.
Kontakt: 69 12462 – telefon domowy lub poprzez Biuro Rady Miejskiej
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Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego  
chcielibyśmy złożyć  

najserdeczniejsze życzenia  
wszystkim Pracownikom Socjalnym  

z terenu Gminy Nasielsk. 
Wasza szlachetna i trudna praca  

niesie pomoc skrzywdzonym przez los osobom,  
jest tym samym jednym  

z najmocniejszych filarów społeczeństwa.  
Państwa zaangażowanie i wielkie serce  
świadczą o Państwa miłości do ludzi.  

Zadania, które wykonywane  
są przez Państwa, są niełatwe  

i często niewdzięczne,  
lecz dotyczą ludzkich problemów.  

Pamiętajmy jednak,  
że nie możemy zapomnieć o człowieku,  

szczególnie o tym, który potrzebuje pomocy. 

Drodzy Pracownicy Socjalni!  
Życzymy Wam w Dniu Waszego Święta  

dużo szczęścia, radości, wiary  
i wytrwałości w pracy,  

która jest służbą człowiekowi  
oraz wszelkiej pomyślności  

w życiu zawodowym i rodzinnym.  
Składamy również wyrazy uznania  

za wysiłek i zaangażowanie  
w wypełnianiu ważnej funkcji społecznej.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nasielsku

/-/ Grzegorz Duchnowski

Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski

Z GMINY

Przy otwartych oknach
W star ym, pamię-
tając ym początek 
X X wieku budyn-
ku wielorodzinnym 
w Mogowie, w któ-
rym przed laty znaj-
dowała się kolejowa 
przychodnia zdrowia, 
obecnie mieszka pięć 
rodzin. W znajdują-
cych się tu mieszka-
niach komunalnych, 
które ogrzewane są 
c.o. z pieca węglowe-
go, poza dorosłymi 
są też małe, kilkulet-
nie dzieci. 
Poważne problemy 
z kominem, na które 
zwróciła uwagę jed-
na z zamieszkujących 
tam osób, składając 
pismo do wiadomo-
ści nasielskiej Rady 
Miejskiej, mogą nara-
zić ich na utratę zdro-
wia, a nawet życia. Dlatego właśnie 
pismo trafiło do różnych instytucji, 
w tym Państwowej Straży Pożarnej 
i Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
Mieszkańcy budynku podkreślają, 
że na przestrzeni ostatnich lat zda-
rzało się tak, iż czarny dym wdzierał 
się mieszkań, ale czy to z powodu 
braku wentylacji w kotłowni, która 
mieści się w piwnicy, czy zatka-
nego komina, trudno powiedzieć. 
Jednak w minionym roku zrobiło 
się już naprawdę niebezpiecznie.
– Najpierw zapaliła się sadza w ko-
minie i w pomieszczeniach, przez 
które on przechodzi, było tak go-
rąco, że nie dało się tam wejść, i to 
cud, że wtedy budynek nie spłonął, 
bo w kominie zrobiły się widoczne 
szczeliny. Pracownicy NBM poła-
tali je silikonem – wspomina jedna 
z mieszkanek budynku. – Nato-
miast w grudniu, w moim mieszka-
niu komin znowu stał się nieszczelny 
w dwóch miejscach, zaś wydoby-
wający się z niego dym sprawił, że 
zarówno ja, jak i moja córka straci-
łyśmy przytomność. Uratował nas 
syn, który wrócił późno do domu, 
udzielił nam pierwszej pomocy i za-
wiózł do szpitala – dodaje.
Po zdarzeniu znowu połatano 
dziury na kominie i temat jego re-

montu miał powrócić wiosną po 
zakończeniu sezonu grzewczego. 
Do tej pory nikt jednak nikt komi-
na nie przebudo-
wał. Za to zaczął 
s ię  j u ż  kole j ny 
sezon grzewczy 
i mieszkańcy „do-
grzewają” powie-
trze na zewnątrz, 
żeby nie zdarzyła 
się tragedia. A to 
przecież, jak pod-
kreślają, jest kosz-
towne.
O b e c n i e  ( o d 
2009 roku) ad-
m i n i s t r a t o r e m 
b u d y n k u  j e s t 
N a s i e l s k i e  B u -
d o w n i c t w o 
Mieszkaniowe Sp. 
z o.o., a jego właś-
c i c i e l e m na da l 
pozostają Polskie 
Koleje Państwo-
we S.A. 
Jak wyjaśnia nam Wojciech Piąt-
kowski, prezes Nasielskiego Bu-
downictwa Mieszkaniowego: – Ten 
budynek należy do kolei i to oni po-
winni wykonywać wszystkie napra-
wy bieżące i eksploatacyjne. Temat 
komina jest nam znany i monitowali-
śmy w tej sprawie w PKP wielokrotnie 
od dwóch lat. Na naszą interwencję 

udało się wykonać dach. Wtedy przy 
remoncie dachu wystąpił brak wen-
tylacji, bo siatka w kominie była za-

pchana – przyznaje. I dodaje – PKP 
musi to zrobić. Już było spotkanie 
w tej sprawie. W kominie trzeba za-
instalować wkład stalowy.
Kontrola przeprowadzona przez 
Państwową Straż Pożarną w koń-
cu października br. wykazała, że 
przewód kominowy jest nieszczel-
ny, a jego obecny stan zagraża 
zdrowiu lub życiu mieszkańców. 

Oględziny tego budyn-
ku przeprowadziła rów-
nież Maria Matuszewska, 
Pow i a tow y  I n s p e kto r 
Nadzoru Budowlanego 
w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. – Zarządca 
budynku dokonał napraw 
na ścianach, więc dym nie 
będzie się przedostawał 
i aktualnie nie ma zagro-
żenia. Ale bezwzględnie 
należy wstawić wkład się-
gający od pieca aż do 
wierzchu komina. Takie 
wydałam polecenie ustne. 
Jest protokół ze spotkania 
z zarządcą w tej sprawie – 
wyjaśnia M. Matuszewska.

(i.)
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Kronika OSP
11 i 13 listopada na ulicy Starzyńskie-

go jeden zastęp OSP Nasielsk ga-

sił palące się śmieci w osiedlowym 

śmietniku. Przyczyną pożarów było 

prawdopodobnie podpalenie.

19. listopada na ul. Starzyńskiego OSP 

Nasielsk gasiła palący się samochód 

osobowy. Przyczyny pożaru nie są 

ustalone.

R E K L A M A

KRONIKA 
POLICYJNA

fot. www.nowodworski24.pl

Kraksa na drodze
W sobotę, 12 listopada br. około godz. 15.00 na skrzyżowaniu dróg po-
wiatowych przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich doszło do 
zderzenia dwóch pojazdów. Od Studzianek w stronę Nuny jechał opel 
astra, który, przecinając drogę łączącą Nasielsk z Pomiechówkiem, wy-
musił pierwszeństwo na citroenie xsara jadącym drogą od Pomiechów-

ka w kierunku Nasielska. Opel na skutek zderzenia wbił się w ogrodzenie 
szkoły. Samochody zostały poważnie uszkodzone, ale na szczęście nikt 
nie został ranny.

(red.)

Z POLICJI

Na gorącym uczynku
W Pieścirogach Nowych, w środę, 9 listopada br., właściciel opla za-
uważył, że ktoś jest w jego w samochodzie i go okrada. Łupem sprawcy 
miał paść radioodtwarzacz oraz radio CB. Odważny właściciel sam ujął 
mężczyznę i odzyskał swoją własność, po czym poinformował o całym 
zajściu miejscowych policjantów. 23-letni Emil L. został zatrzymany. Mło-
dego człowieka nie można było od razu przesłuchać, ponieważ w chwili 
zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 
u niego 1,7 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyj-
nej celi. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że zostanie mu 
przedstawiony zarzut kradzieży. Zgodnie z kodeksem karnym za tego 
typu przestępstwo grozić może kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Znikająca blacha
W niedzielę, 13 listopada br. do komisariatu policji dotarła informacja 
o tym, że ktoś prawdopodobnie kradnie elementy dachu w Siennicy. 
Mundurowi natychmiast pojechali sprawdzić wiadomość. Okazało się, 
że dwaj mężczyźni demontowali właśnie dach magazynu. Uzyskaną w 
ten sposób blachę układali na przygotowany wózek, którym najprawdo-
podobniej mieli ją przetransportować do skupu złomu. Idąc tym tropem, 
funkcjonariusze sprawdzili okoliczny skup i okazało się, że mężczyźni 
dzień wcześniej sprzedali tam 6 arkuszy blachy. Blacha oczywiście zo-
stała zabezpieczona. Wszystko wskazuje na to, że Arkadiusz J. (33 l.) oraz 
Jarosław K. (35 l.) będą odpowiadać za kradzież mienia. Grozi im za to do 
5 lat więzienia. 

za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

R E K L A M A

09.11. w Pieścirogach Nowych Emil 
L., mieszkaniec Ciechanowa, skradł 
radio z samochodu Mariusza P.
09–10.11. w Chrcynnie niezna-
ny sprawca z niezabezpieczonego 
domu w budowie skradł mie-
nie o wartości 3000 zł. na szkodę 
Wandy T.
13.11. w Siennicy Arkadiusz J. i Ja-
rosław K. skradli 6 arkuszy blachy 
z budynku G.S. Nasielsk. Straty wy-
noszą 600 zł.
13.11. w Toruniu Dworskim nie-
znany sprawca umyślnie podpalił 
skrzynkę elektryczną. Straty wy-
noszą 800 zł. na szkodę Grzego-
rza Z.
16–17.11. na ulicy Starzyńskie-
go nieznany sprawca wybił tylną 
szybę w samochodzie Marcina O. 
Straty wynoszą 1000 zł.
20.11. w Starych Pieścirogach 
pociąg relacji Sierpc–Warsza-
wa potrącił leżącego przy torach 
Zbigniewa S. Poszkodowany zo-
stał przewieziony do szpitala.

Pijani na drodze
08.11. w Aleksandrowie Jan Ż., 
mieszkaniec Krogul, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,31 mg/l).

Z MIASTA

Tu wózkiem  
nie przejedziesz
Kierowcy aut, jak się wydaje, bardzo lubią utrudniać życie pieszym, 
zwłaszcza poprzez złe parkowanie. Tak jest przed jednym z nasielskich 
marketów – Biedronce. Mimo bardzo dużej liczby miejsc parkingowych 
kierowcy upodobali sobie parkowanie naprzeciwko frontowego wejścia 
do sklepu, gdzie jest usytuowany zjazd z chodników.
Robią tak prawdopodobnie dlatego, żeby stanąć jak najbliżej wejścia do 
marketu.
Czy zastanawiają się jednak nad tym, że w ten sposób automatycznie za-
stawiają zjazd rodzicom prowadzącym wózki z dziećmi lub też osobom 
niepełnosprawnym, które również na wózkach przyjeżdżają do sklepów?! 
Codziennie można spotkać przypadki takiego bezmyślnego łamania prze-
pisów w tym miejscu. 
Od września 2010 r. weszły przepisy uprawniające policję do karania man-
datami również na ulicach osiedlowych i sklepowych parkingach. Niestety, 
jak na razie, o mandatach za takie postępowanie nikt nie słyszał, więc kie-

rowcy tym bardziej mogą czuć się bezkarnie. Może jednak kierownictwo 
sklepu powinny pomyśleć o namalowaniu pasów na tej niewielkiej po-
wierzchni przed marketem, jeśli chce zadbać o wygodę mniej mobilnych 
okolicznych mieszkańców przybywających na zakupy.
Może sposobem jest też zostawianie naklejek lub karteczek za wycie-
raczką w autach, które zastawiają przejścia dla pieszych lub chodniki? 
W dużych miastach niektórzy rodzice z wózkami z premedytacją prze-
jeżdżają obok źle postawionych samochodów – rysując wózkiem lakier 
albo w inny sposób zaznaczają, że ktoś przechodził, ale miał spore proble-
my z powodu źle zaparkowanego auta. Cóż, na pewno stanowi to nauczkę 
dla tych kierowców, którzy nie myślą empatycznie.
Ktoś powie, że to szukanie dziury w całym, ale chyba nie po to zaprojek-
towano i w ten sposób wybudowano zjazdy z chodników, żeby zastawiać 
je pojazdami?
Znasz podobne miejsca, gdzie blokowany jest swobodny ruch pieszych? 
A może masz zdjęcie aut porzuconych na chodnikach? Skontaktuj się z re-
dakcją „Życia Nasielska” – na pewno się tym zajmiemy.

Michał B.
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Segregacji nie było
Albertem Kołodziejskim, dyrektorem Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku

Już od kilku miesięcy pracuje Pan 
na stanowisku dyrektora ZGKiM. 
Co zmieniło się przez ten czas 
w zarządzaniu zakładem, czy są 
już konkretne wyniki wprowa-
dzonych zmian? Jaka jest sytuacja 
finansowa ZGKiM? 
– Dokładne informacje o sytuacji 
finansowej zakładu będziemy mieli 
na koniec roku. Zmieniliśmy sche-
mat organizacyjny zakładu, po-
czyniliśmy duże oszczędności, co 
w istotny sposób przełożyło się na 
sytuację ekonomiczno-finansową. 
Wymiernymi efektami tych zmian 
jest fakt, iż w przeciągu krótkiego 
czasu zakupiliśmy dwie nowe ma-
szyny, które znacząco przyczynią 
się do lepszego funkcjonowania 
zakładu.
Niedawno na ZGKiM ze wszyst-
kich stron padały gromy za to, że 
nie działała oczyszczalnia ścieków. 
Czy udało się już usunąć awarię? 

Co było jej powodem? Jakie niesie 
ona ze sobą koszty? Wiele osób 
podkreślało, że potrzebny były 
w takich sytuacjach plan awaryj-
ny, czy taki powstał? 
– Awaria oczyszczalni ścieków 
spowodowana była wyładowania-

mi atmosferycznymi. Zniszczeniu 
uległo wiele systemów odpo-
wiedzialnych za poprawne funk-
cjonowanie oczyszczalni. Do 
niezbędnych napraw przystąpi-

liśmy bez zbędnej zwłoki. 
Koszty napraw szacuje-

my na około 70 tys. 
zł. W odniesieniu do 

planu awaryjne-
g o  –  n i e  z a -

trzymaliśmy 
dowożenia 
ś c i e kó w, 
tyko zmniej-
szyliśmy 
ich ilość. 
Plan awa-
r yjny na 
w y p a -
d e k  p o -

d o b n y c h 
zdarzeń lo-

sow ych 
z o s t a ł 
o p r a -
c o w a -

ny.
W naszej gminie była prowadzo-
na ogólnodostępna i nieodpłatna 
segregacja śmieci, a teraz jej już 
faktycznie nie ma. Mieszkańcy 
są zdezorientowani. Jak wygląda 
gospodarka śmieciowa w naszej 
gminie? Czy wysokie ceny za 
odbiór odpadów nie spowodują 
masowego wywożenia śmieci do 
lasów? 
– Pani redaktor, jak wyglądała niedo-
płatna i ogólnodostępna segre-
gacja śmieci w naszym mieście, 
każdy widział. Aby nie być go-
łosłownym, przedstawiam 
zdjęcia, które wykonywaliśmy. 
W pojemnikach na papier wid-
niał styropian, płyty gipso-
we, w pojemnikach na szkło: 
obierki, puszki itd. Mógłbym tu 
wyliczać nieskończenie wiele 
przykładów. Pojemniki te słu-
żyły mieszkańcom, którzy nie 

chcieli płacić za swoje odpady zmie-
szane i wyrzucali je do ogólnodo-
stępnych pojemników ustawionych 
w mieście. Następnym namacalnym 
dowodem nieodpowiednich zacho-
wań jest sytuacja z koszami uliczny-
mi. Kiedy w godzinach rannych 

nasze auta opróżnią kosze uliczne, 
proszę zobaczyć, co się dzieje – wie-
lokrotnie obserwowałem, jak osoby 
przynoszą swoje prywatne śmieci 
i wrzucają do koszy ulicznych. Do 
godzin przedpołudniowych wszyst-
kie kosze są zapełnione.
Zadajmy więc pytanie: kto za to 
płaci? A trzeba pamiętać o wyso-
kich kosztach unieszkodliwiania. 
Podam Pani przykłady. W 2010 r. 
z zestawów do segregacji, które 
były ustawione na terenie miasta, 
wywieziono odpady zmieszane 
klasyfikujące się do składowania za 
sumę około 170 tys. zł – to są kosz-
ty Urzędu, które można byłoby 
przeznaczyć np. na remont dróg.
Podnieść należy fakt, że o ile do ze-
stawów ustawionych na terenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej, NBM i szkół 
trafiały odpady nadające się do do-
czyszczania i sprzedaży jako surowce 
wtórne, to na terenach ogólnodo-
stępnych już nie. Punkty do segrega-
cji, z których korzystać mógł każdy 
jak chciał, nie przynosiły żadnych 
efektów ekologicznych tylko gene-
rowały koszty.
Do niedawna ZGKIM przekazywał 
mieszkańcom nieodpłatnie kolo-
rowe worki do segregacji, które 
ZGKiM musiał zakupić z własnych 
środków…
W 2010 r. przekazaliśmy naszym 
mieszkańcom nieodpłatnie worki 
w ilości 27 tys. sztuk. Zapełnionych 
worków wróciło tylko 11 tys. sztuk. 
Jak wykorzystano resztę worków, 

tego nie wiem.
Pamiętać należy o fakcie, iż 
powyższe worki rozdawane 
były bez opłat i zbierane bez 
opłat. Patrząc na całokształt 
działań w 2010 r. z perspek-
tywy odbiorców odpadów, 
trzeba przyznać, że brak ze-
stawów do segregacji w mie-
ście przyczynił się do poprawy 
czystości. Oczywiście oso-
by, które korzystały z tych ze-

stawów w sposób nieodpowiedni 
i niedopowiedziany, mogą być za-
wiedzione. Nie możemy też zapo-
minać o osobach, które korzystały 
z zestawów do segregacji w sposób 
odpowiedzialny, ale te kwestie na 

pewno ureguluje nowa ustawa, która 
wchodzi w życie w styczniu 2012 r.
Jak funkcjonuje składowisko odpa-
dów? Czy jest tam jeszcze miejsce, 
by przyjmować śmieci?
– Składowisko pracuje swoim natu-
ralnym rytmem. Dzięki dużemu za-
angażowaniu pana burmistrza w cały 
proces przygotowania inwestycji, 
jaką jest rozbudowa składowiska, 
możemy być spokojni o dalsze losy 
składowiska, jak i nieprzerywalną pra-
cę w obecnej bądź innej formie.
Śnieżna zima może przyjść lada 
chwila. Czy ZGKiM jest przygoto-
wany do zimowego utrzymania 
dróg gminnych? Ile liczą one kilo-
metrów? Dlaczego zrezygnował Pan 
z odśnieżania dróg powiatowych?
– Już w czerwcu na komisjach wspo-
minałem o tym, iż nie może zda-
rzyć się sytuacja, w której ZGKiM 
nie będzie przygotowany do usu-
wania skutków zimy. Na chwilę 
obecną jesteśmy przygotowani do 
okresu zimowego. Z przeprowadzo-
nych wyliczeń wynika, iż będziemy 
zajmować się drogami gminnych, 
których długość wynosi 303 kilo-
metry.
Dlaczego zrezygnowałem z odśnie-
żania dróg powiatowych – to bardzo 
dobre pytanie. Podamy tylko dwa 
powody, które leżały u podstaw mo-
jej decyzji. Po pierwsze, ZGKiM chce 
skupić się na pełnej przejezdności na-
szych dróg gminnych, tak aby miesz-
kańcy byli zadowoleni z naszej pracy. 
Po drugie oferta, którą przedstawił 

powiat, w odniesieniu do ilości środ-
ków finansowych, za które ZGKiM 
miałby wykonywać usługi, była nie 
do przyjęcia.
Jak ocenia Pan jako dyrektor 
ZGKiM współpracę z burmistrzem 
Nasielska Grzegorzem Arciszew-
skim.
– Współpracę z panem burmi-
strzem oceniam bardzo dobrze. 
Cenię sobie ludzi, którzy twar-
do i zdecydowania potrafią bro-
nić swoich racji i przekonań przy 
jednoczesnym wnikliwym wy-
słuchaniu swojego rozmówcy, 
a pan burmistrz Grzegorz Arci-
szewski właśnie do takich ludzi na-
leży. Burmistrz, pomimo bardzo 

NASIELSK – SIERPC

Nowy 
szynobus 
Już w grudniu na trasie Nasielsk–
Sierpc pojawi się nowy szynobus. 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego podpisał z bydgoską 
f irmą Pojazdy Szynowe PESA 
umowę na dostawę dwóch po-
ciągów. Drugi kursować będzie na 
trasie Kutno–Sierpc. Koszt całego 
zakupu to 12,8 mln zł, z czego 7,3 
mln pochodzi z dotacji rządowej, 
a 5,5 mln zł ze środków samorzą-
du województwa.
W szynobusie znajduje się 70 
miejsc siedzących, a jego wnętrze 
jest klimatyzowane i dostosowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Znajdują się tam także sto-
jaki na rowery oraz przewijaki dla 
niemowląt. Dla bezpieczeństwa 
podróżnych wagony zostaną wy-
posażone w monitoring.
W najbliższych latach Koleje Ma-
zowieckie planują zakup trzyna-
stu kolejnych takich pojazdów, 

gdyż są one tańsze w eksploata-
cji i będą mogły obsługiwać linie 
mniej obciążone oraz pozbawio-
ne sieci elektrycznej.
Choć zakup tego typu pojazdów 
wydaje się kosztowny, to jednak 
w dłuższej perspektywie oznacza 
oszczędność dla spółki. Przejazd 
szynobusu jest bardziej ekono-
miczny niż pociągów EZT, a to 
pozwala na zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych taboru kole-
jowego na trasach mniej popu-
larnych. Ponadto zakup pozwoli 
skierować EZT-y na bardziej ob-
ciążone trasy, głównie w ramach 
aglomeracji warszawskiej.

MB., za: www.mazovia.pl

dużego natłoku pracy, nigdy nie 
odmawia spotkania i rozmowy 
w sprawach ważnych, które do-
tyczą funkcjonowania ZGKiM, co 
jednoznacznie przekłada się na 
to, iż strategiczne decyzje podej-
mowane przez Urząd w odnie-
sieniu do współpracy z ZGKiM 
są przemyślane i podejmowa-
ne z przekonaniem i pewnością.  
Dziękuję za rozmowę

Iwona Pęcherzewska
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Warto przeczytać

R E K L A M A

KULTURA

Rzecz o Obrońcach Świątyni
 Podle znieważają naszą świętą wiarę, oto 
na nowo przybijają do krzyża Pana Na-
szego Jezusa Chrystusa (…) i obrzucają Go 
obelgami (…) ponieważ w chwili wstąpienia 
do zakonu i złożenia ślubów, gdy pokazują 
im Jego wizerunek, ze straszliwą nienawiścią 
trzy razy plują mu w twarz (…).
Wspomniany powyżej cytat pochodzi z roz-
kazu aresztowania członków zakonu tem-
plariuszy wydanego 14 września 1307 r. na 
rozkaz Filipa Pięknego pragnącego zniszcze-
nia ,,obrońców Świątyni” i zawłaszczenia ich 
licznych dóbr. Oczywiście zarówno te, jak 
i inne oskarżenia były wyssane z palca, bowiem zakon był świetnie za-
rządzaną instytucją, z zaskakującą sprawnością łączącą idealistyczne cele 
z trzeźwym i rozważnym postępowaniem. Co potwierdza książka Geo-
rges Bordonove’a Życie codzienne zakonu templariuszy.
Autor, jak sam zaznacza, za swój cel stawia sobie nie opisanie ,,kory”, 
czyli zewnętrznej, najbardziej widocznej części zakonu, a wnętrza, czyli 
wielu poziomów i struktur organizacji. Jednak bez wspomnienia tła histo-
rycznego ciężko byłoby się obyć, więc co jakiś czas możemy poczytać 
o ogólnych perypetiach templariuszy w Ziemi Świętej. Clue jednak całej 
publikacji jest tytułowe ,,życie codzienne”. 
Czytelnik ma więc wgląd w bardzo surową regułę, którą rządzi się zakon, 
wcześniej jednak może poczytać o celebracji wstąpienia w szeregi tem-
plariuszy. Dalej ma obraz struktury organizacji, dokładnego działania ko-
mandorii (czyli placówek zakonu) w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie, 
a także m.in. funkcji sprawowanych przez zakonników. Do tego przed-
stawienie kar za przewinienia, bardzo surowych.
Z całej treści książki wyłania się obraz templariuszy jako znakomitych nie 
tylko żołnierzy i zakonników, ale także ekonomistów i logistyków. Warto 
np. zauważyć, że sieć banków templariuszy była bardzo rozbudowana 
i nowoczesna, jak na tamte czasy, a głównym skarbnikiem króla Francji 
był właśnie templariusz. 
Każdy, kto interesuje się historią Ziemi Świętej lub ogólnie średniowie-
czem, albo chciałby skonfrontować swoje opinie o templariuszach, po-
winien sięgnąć po Życie codzienne zakonu templariuszy. To ciekawa 
i warta przeczytania publikacja.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI. cz. V

Konkurs wiedzy o Harrym 
Odpowiedzi pytań opublikowanych w 23 nr ŻN (do części V pt. Harry 
Potter i Zakon Feniksa).
1. Założycielem organizacji pod nazwą „Zakon Fe-
niksa” był Albus Persiwal Wulfryk Brian Dumbledo-
re.
2. Terestale można zobaczyć wtedy, gdy się widzia-
ło czyjąś śmierć.
3. Harry zobaczył atak na pana Weasleya oczami 
węża Voldemorta dzięki nieświadomej legilimencji.
4. Legilimencja między Harrym a Voldemo-
tem działa na zasadzie zaklęcia, które nie zabiło 
Harry’ego lecz połączyło jego umysł z umysłem 
Voldemorta.
5. Syriusz Black zginął w Sali Śmierci, a zabiła go Bellatriks Lastrange.
 
Jako pierwszy poprawnej odpowiedzi udzielił Rafał Domański.

Pytania do VI części przygód Harry’ego  
pt. „Harry Potter i Książę Półkrwi”.
1. Za jaką tajemnicą kryła się nieśmiertelność Vol-
demorta?
2. Czym są Horkruksy?
3. Jak kiedyś nazywał się Lord Voldemort?
4. Z którym założycielem Hogwartu był spokrew-
niony Voldemort?
5. Na jakiej wieży zginął Albus Dumbledore?

Odpowiedzi na powyższe pytania należy dostarczyć do nasielskiej biblio-
teki. 

(red.)

Z NOK

Wieczór z satyrą polityczną 

NOK ZAPRASZA

Grudniowa Scena Zaułek

Nasielski Ośrodek Kultury po raz 
kolejny gościł znakomitych arty-
stów Sceny Zaułek. W sobotę, 19 
listopada br. o godz. 19:00 sala 
kinowa zamieniła się w miejsce 
spotkania z pełnym humoru mo-
nologiem i piosenką satyryczną 
w wykonaniu Krzysztofa Dauksze-
wicza oraz Wojtka Gęsickiego – 
gospodarza Sceny Zaułek.
Krz ysztof Daukszewicz 
jest doskonale znanym sa-
t yr yk iem, poetą,  kom-
p oz y to re m,  g i t a r z ys t ą 
i  piosenkarzem. Wojtek 
Gęsicki to, jak sam o sobie 
mówi, bard największy na 
świecie, jest kompozyto-
rem, autorem tekstów, kon-
feransjerem, wykonawcą, 
pomysłodawcą i gospoda-
rzem Sceny Zaułek, której 
początki sięgają roku 1995.
W sobotni wieczór wiel-
biciele Sceny Zaułek oraz 
miłośnicy twórczości pana 
Krzysztofa licznie przybyli 
na to spotkanie, by zaśmie-
wać się do łez z konceptów 
i historyjek żywcem wzię-
tych z naszego polityczne-
go życia 

Koncert zaułkowy rozpoczął 
Wojtek Gęsicki piosenką oraz 
stworzonym specjalnie na tę 
okazję powitaniem artysty, czyli 
litanią do Krzysztofa Daukszewi-
cza.
Jego występ natomiast składał 
się z monologów przeplatanych 
piosenkami, których teksty były 

przede wszystkim satyrycznym 
komentarzem do aktualnej sytuacji 
politycznej i społecznej w kraju. Nie 
brakowało również monologów fi-
lozoficznych, skłaniających widzów 
do refleksji. Blisko dwugodzinny 
występ zakończył Wojtek Gęsicki 
refleksyjną piosenką na dobranoc. 
Każdy z gości miał niepowtarzal-
ną okazję na uzyskania autografu 
i chwilę rozmowy z artystą. 

monika

W  c z wa r t e k ,  8  g r u d n i a 
o godz. 19:00 na nasielskiej 
scenie obok gospodarza 
wieczoru, Wojtka Gęsickiego, 
wystąpi znany bard – Tomasz 
Salej. Od ponad dwudziestu 
lat zajmuje się 
on tworzeniem 
muzyki i teks-
tów, które naj-
częściej pisze 
samo życie. Jak 
mówi, chwyta 
chwile i wkleja 
je do piosenek. 
By wa, że gra 
na koncercie 
zainspirowany 
wydarzeniem, 

które mu się przytrafiło kilka go-
dzin wcześniej. 
Cena biletu: 10 zł. Więcej informacji 
na www.noknasielsk.pl.

monika
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Duchowe witaminy
Poradnik adwentowy 
Wierzący, których według ostatnich badań jest w naszym kraju 95%, nie 
mogą przejść obojętnie wobec Adwentu. Zewsząd liturgia Kościoła wzy-
wa do czuwania i modlitwy. Jak w nowoczesnym, zabieganym świecie 
znaleźć czas na modlitwę? Jedni mówią, że się nie da – to ci, którzy my-
ślą, że są długodystansowymi biegaczami, a kończą swój bieg w fazie 
wewnętrznego chaosu, frustracji, a nawet depresji, stwierdzając za każ-
dym razem: ja ciągle nie mam czasu. Inni wolą tej nudnej mantry „pro-
szę mi nie przeszkadzać, ja znowu nie mam czasu” nie powtarzać zbyt 
często. I podejmują wysiłek budowania swojego „mistycznego świata 
ducha”, w którym jedną z ciekawszych i godnych polecenia inwestycji 
jest modlitwa. 

Krok pierwszy – narzekanie, „bulgotanie”. Typowy Kowalski uważa, iż 
modlić to się on może o rzeczy wzniosłe i pobożne. Czym innym prze-
cież nie godzi się zawracać głowy „Wyższej Instancji”. Dlatego często 
narzeka: „źle się modlę”, „modlę się za mało”, „moja modlitwa nie jest 
taka, jaka być powinna”, „jest inaczej, niż było kiedyś”, „odmawiam ró-
żaniec na siedząco” albo „nie modlę się formułkami, tylko używam 
swoich słów”. Sporo tego się nazbierało. 

Krok drugi – zastanowienie, pytania. Jaka zatem powinna być modli-
twa, ile Kowalski powinien się modlić, by mógł stwierdzić, że już wystar-
czy? Modlić się na leżąco czy może w ogóle sobie darować modlitwę… 
W rozmowie okazuje się, że nasz rozmówca nosi w sobie całkiem nie-
wyobrażalne rozumienie modlitwy, często zupełnie odrealnione od rze-
czywistych warunków, w których żyją na co dzień. Kręci się wokół siebie, 
szuka dobrego samopoczucia, a kompletnie zapomina, że na modlitwie 
to nie on, ale Bóg jest najważniejszy – to On jest gospodarzem i zawsze 
u siebie. Trzeba zatem zdrapać ów zbyt słodki lukier o nazwie „dobre 
wrażenie”, zrewidować stare schematy i kostyczne przyzwyczajenia, 
aby odnowić oblicze swojego życia duchowego. 

Krok trzeci – początek poszukiwania. On pierwszy nas umiłował i wciąż 
posyła swojego Ducha, który wzbudza w sercu wiarę otrzymaną na 
chrzcie. Najpierw jest akt wiary, a więc uświadomienie sobie, że to ja 
– człowiek staję przed Majestatem Najwyższego, który zawsze ma dla 
mnie czas. Treść tego aktu wiary może być jeszcze inna, ale jego istotę 
stanowi zawsze świadomość mojej relacji z Tym, z którym chcę spot-
kać się na modlitwie i nadzieja, że nasze spotkanie jest możliwe. Potem 
można już przejść do słów czy gestów. 

Krok czwarty – teoria w praktyce. Ale jak, gdy brakuje czasu? Zwyczaj-
nie, potrzeba tylko cierpliwie wykorzystać puste przebiegi – czas przej-
ścia z jednego miejsca do drugiego, jazdę samochodem, oczekiwanie 
w kolejce, wolne chwile. I można naprawdę dobrze na tym wyjść, ma-
jąc poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Wtedy można wznosić do 
Boga krótkie wezwania – akty strzeliste, opowiadać o aktualnych wy-
darzeniach, odmawiać różaniec czy śpiewać pobożne pieśni, mając 
świadomość nieustannego życia w Bożej obecności. Warto stworzyć 
własny rytm modlitwy. Ciekawą propozycję stanowi „zasada jednego 
procenta”: skoro doba zawiera 1440 minut, to wierzący Kowalski może 
ofiarować mniej więcej kwadrans swojego życia (zatrzymać się, wyłą-
czyć z biegu wydarzeń i skupić uwagę tylko na Bogu). 

Krok piąty – nie wydziwiać. Warto stworzyć miejsce i klimat do „audien-
cji u Najwyższego”. Chociaż są miejsca różne, wskazane wyżej, warto 
wykorzystać te uprzywilejowane, jak kościół czy kaplica. Różnym lu-
dziom sprzyjają różne przestrzenie, dlatego warto poszukać takiej, któ-
ra pomoże mi wejść w kontakt z Bogiem. Kiedy modlimy się w domu, 
nie trzeba czynić żadnych szczególnych przygotowań. Warto jednak 
czasami zadbać o modlitewny klimat. Mogą być to proste zabiegi, jak 
zwrócenie się w kierunku wiszącego na ścianie krzyża, obrazu czy ikony, 
zadbanie o porządek, zapalenie świecy, postawienie kwiatów. A może 
stworzenie w mieszkaniu „modlitewnego kącika” z ołtarzykiem. Każdy 
sam musi sprawdzić, jaka adaptacja miejsca pomoże mu w skupieniu. 

Na koniec, gdy ktoś nadal upiera się, że brak mu czasu, niech spróbuje 
przypomnieć sobie chwilę w swoim życiu, gdy modlitwa, obecność na 
mszy świętej lub inny rodzaj pobożności spowodowały jakieś życiowe 
komplikacje czy opóźnienia. Osobiście nie znam. Natomiast kiedy bra-
kuje nam weny do modlitwy, zachęcam, by podpatrywać, jak robili to 
święci. 

ks. Leszek Smoliński

ZS nr 3. Cieksyn PREZENTY DLA DZIECI

Podaruj dzieciom uśmiech na święta
Boże Narodzenie to czas szcze-
gólny dla nas wszystkich. Czas 
niezwykły, zaczarowany, w któ-
rym powinny spełniać się ma-
rzenia,  szczególn ie marzenia 
dzieci . To one z niecierpliwoś-
cią czekają na pierwszą gwiazd-
kę i przyjście Świętego Mikołaja. 
Niestety, sytuacja materialna 
wielu rodzin na naszym terenie 
jest b ardzo trudna. Być może 
dzieci z tych rodzin nie otrzy-
mają prezentu. 
Zwrac am s ię z  prośb ą do lu-
dzi dobrej woli o wsparcie ak-
cji, dzięki której dzieci z obwodu 
Zespołu Szkół nr 3 w Cieksy-

nie otrzymają paczki świątecz-
ne .  Akcja , ,Podaruj  dziec iom 
u ś m i e c h  n a  ś wi ę t a”  p ro wa -
dzon a jes t  już od dwóc h l a t . 
Dzięki wsparciu lokalnych przed-
siębiorców w roku 2009 udało 
się nam przygotować 14 paczek, 
a w roku ubiegłym już 35. Liczy-
my, że w tym roku dzięki Pań-
s twa wsp a rc i u  ś wi ą te c znym i 
prezentami obdarujemy jeszcze 
większą l iczbę potrzebujących 
dzieci z naszej szkoły oraz ich 
młodsze rodzeństwo, które nie 
uczęszcza jeszcze do szkoły.
J e ś l i  ze c h c ą  P a ń s two  r aze m 
z nami nieść radość dzieciom, 

mile widziane będą s łodycze, 
napoje, przybory szkolne, książ-
ki, maskotki, artykuły spożywcze 
z długim terminem przydatności, 
na które czekamy w sekretaria-
cie Zespołu Szkół Nr 3 w Ciek-
synie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8 .00 –16 .00 do 
dnia 19 grudnia 2011 r.
Pamiętajmy, że „Uśmiech dzie-
cka jest najważniejszy”.
Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3  
w Cieksynie

Justyna Nowacka
Telefon kontaktowy 23 693 5002

MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną mającą na celu pobudzenie 

aktywności naszej społeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź zbędnych sprzętach (RTV, 

AGD, meblach) do oddania oraz wzajemnej pomocy.

* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.

* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Elektronowej 3, 

 05-190 Nasielsk.

* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.

* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.

* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.

* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.

* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do użytkowania.

* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” i na stronie mops.nasielsk.pl.

* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są oddawane rzeczy, i nie zapewnia ich transportu.

* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają opłatom ani zwrotom.

* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.

W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Oddam:
– 2 fotele w kolorze brąz (duże), tel. 515-947-940,
– żyrandol pokojowy, tel. 600 10 90 17.
Przyjmę:
– fotel rozkładany sypialny na 1 osobę, tel. 607-893-843,
– kuchnię węglową leworamienną westfalkę, tel. 692-687-401,
– komputer bez monitora, tel. 607-893-843,
– komputer, tel. 506-836-717,
– kuchnię westfalkę lub piecyk węglowy, tel. 514-230-404,
– łóżko 2 osobowe lub fotel 1 - osobowy, lodówkę, tel. 516-230-921,
– dwa łóżka (wersalki) 2 osobowe, tel. 727 425 577.

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI 
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Orlik otwarty

UROCZYSTOŚCI

Święto szkoły w Dębinkach
W poniedziałek, 24 października br. 
w Szkole Podstawowej w Dębin-
kach noszącej zaszczytne imię Jana 
Pawła II odbyły się uroczystości ku 
czci patrona tej placówki. 
Cała społeczność szkolna wraz 
z rodzicami uczniów i gośćmi, 
wśród których znaleźli się m.in. 
radny Jerzy Lubieniecki i delega-
cja mieszkańców Domu Pomo-
cy Społecznej im. Jana Pawła II 
w Nasielsku wraz z Agatą Nowak, 
dyrektor tej placówki, zebrała się 
rano w sali gimnastycznej szkoły, 

by rozpocząć ten wyjątkowy dzień 
mszą św. Odprawił ją ks. Krzysztof 
Krawczak, proboszcz parafii Ciek-
syn, który w swoim kazaniu nawią-
zywał do nauki Ojca Świętego, ale 
także wspominał osobiste spotkania 
z papieżem Polakiem podczas jego 
pielgrzymek do ojczyzny. 
Po  k ró t k i e j  p r z e r w i e  z e b ra -
ni obejrzeli program artystyczny 
w wykonaniu uczniów klas star-
szych zatytułowany Nie wszystek 
umrę. Jego motywem przewod-
nim była postać Jana Pawła II. Usły-

szeliśmy więc jego krótką biografię, 
były też fragmenty poetyckich 
utworów i pięknie wykonane pio-
senki. Ten wzruszający program 
słowno-muzyczny przygotowany 
został przez panie: Justynę Ducz-
man, Danutę Białorucką i Mariolę 
Muzal. Występ zakończyły grom-
kie oklaski publiczności, po których 
Grażyna Menich-Masanowska, dy-
rektor szkoły w Dębinkach, przy-
pomniała o tym, że od momentu 
nadania imienia placówce minę-
ło już pięć lat. Zrelacjonowała też 
pielgrzymkę do Częstochowy dla 

rodziny szkół noszą-
cych imię Jana Pawła 
II, w której, podobnie 
jak w latach ubiegłych, 
uczestniczyli ucznio-
wie z SP w Dębinkach. 
O dobrej  współ pra-
cy obu placówek ma-
jących tak wybitnego 
patrona mówiła Agata 
Nowak, dyrektor DPS. 
A jedna z mieszkanek 
domu zaprezentowała 
swój wiersz, przygoto-
wany na tę uroczystość. 

Kolejnym punktem tego świą-
tecznego dnia było ślubowanie 
klas pierwszych. Na scenę wkro-
czyły pierwszaki, które wspaniale 
recytowały wierszyki i śpiewały 
piosenki na temat życia szkoły. 
Udowadni ł y w ten sposób, że 
mogą już być oficjalnie przyję-
te do grona uczniów. Następnie 
odbyło się pasowanie na ucz-
nia i uroczyste ślubowanie, po 
czym każde dziecko otrzymało 
dyplom i legitymację szkolną, 
które wraz z panią dyrektor wrę-
czała wychowawczyni klasy Ma-
gorzata Miłoszewska. 

10 listopada br. w Szkole Podstawo-
wej w Nasielsku odbyła się podniosła 
akademia, na której zbiegły się uro-
czystości związane z obchodami 93. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, 625. rocznicy nada-
nia praw miejskich dla Nasielska oraz 
– przede wszystkim – z oficjalnym 
otwarciem kompleksu boisk „Moje 
boisko Orlik 2012”. 
We wspaniałej scenografii zgro-
madzili się uczniowie, nauczyciele, 

rodzice, przedstawiciele władz sa-
morządowych województwa ma-
zowieckiego i firm współpracujących 
ze szkołą. Akademia rozpoczęła się o 
godz. 10.00. Dyrekcja Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku przywitała przybyłych 
gości. Podczas uroczystości prze-
mówił burmistrz Nasielska Grzegorz 
Arciszewski oraz Radna Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego i Sekre-
tarz Nasielska Maria Kowalska, która 
w imieniu Marszałka Województwa 

Mazowieckiego odczytała list z gra-
tulacjami. Słowa powinszowania zło-
żyli również: Bernard Dariusz Mucha, 
Ireneusz Górecki – Prezes Banku 
Spółdzielczego w Nasielsku, Monika 
Nojbert – dyrektor MOPS, Stanisław 
Sotowicz – Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miej-
skiej w Nasielsku. Życzenia złożyły 
też Karolina Karpińska – Dyrektor 
Przedszkola „Sakolandia”, Agata No-
wak – dyrektor DPS w Nasielsku oraz 
Justyna Nowacka – dyrektor ZS Nr 3 

w Cieksynie. Słowa podziękowań i 
gratulacji skierował do gospodarzy 
i młodzieży Józef Grudzień – jeden 
z najwybitniejszych polskich pięś-
ciarzy lat 60., złoty medalista olim-
pijski z Tokio i srebrny z Meksyku, 
który życzył sukcesów sporto-
wych nasielskim uczniom, wierząc, 
że boisko Orlik w naszym mieście 
przyczyni się do znalezienia talen-
tów i rozwinięcia w nich zdolności 
mistrzowskich.
Kolejnym punktem uroczystości 
był program słowno-muzyczny 
wraz z prezentacją multimedialną 
przygotowany przez: Annę Kory-

cką, Elżbietę Hyży, Monikę Paluszek 
i Lucynę Pawlak. 
Artystyczne wy-
stąpienie uczniów 
obfite było w tre-
śc i  dot yczące 
pamięci o tych, 
którzy przelewali 
krew za ojczyznę. 
Następnie laure-
aci konkursów 
recytatorskie-
go i plastyczne-
go związanego 
ze 93. roczni-
cą odzyskania 
p r z e z  P o l s k ę 
N i e p o d l e g ł o -

ści otrzymali nagrody od dyrektora 
Nasielskiego Ośrodka Kultury Marka 
Tyca, który co roku organizuje kon-
kursy niepodległościowe. Nagrodze-
ni gimnazjaliści zaprezentowali swoje 
recytatorskie umiejętności.
Długo oczekiwanym momentem 
było otwarcie kompleksu boisk spor-
towych „Moje boisko Orlik 2012”, na 
którym proboszcz parafii św. Wojcie-
cha w Nasielsku ks. Tadeusz Pepłoń-
ski poświecił nowe boiska. Można 
było podziwiać występ Orkiestry 
Dętej OSP z Jońca z udziałem ma-
żoretek, która uświetniła tak donio-
słe wydarzenie. Podczas inauguracji 

„Orlika” nie mogło zabraknąć pierw-
szych strzałów na bramkę. Prób było 
wiele. Strzelali: burmistrz Nasielska 
Grzegorz Arciszewski, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Nasielsku 
Grzegorz Duchnowski, Jerzy Gru-
dzień, przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia Stanisław 
Sotowicz, Andrzej Zawadzki, Krzysz-
tof Perkowski – wykonawca inwe-
stycji, kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia 
i Polityki Społecznej Jarosław Chyliń-
ski, radni Rady Miejskiej w Nasielsku: 
Zbigniew Woltański, Radosław Skrzy-
necki i Artur Szulkowski, a także Wal-
demar Wróblewski. Dobrą formą 
popisali się jednak młodzi bramkarze. 
Niemoc strzelecką przełamali dopie-
ro Adam Stamirowski oraz Michał Sa-
kowski.
Po próbie strzałów rozpoczęły się 
turnieje sportowe. Grano na boisku 
do koszykówki oraz piłki nożnej. W 
turnieju koszykówki rywalizowały 
dziewczęta ze szkół gimnazjalnych z 
gminy Nasielsk. Natomiast w turnieju 
piłki nożnej wzięli udział chłopcy ze 
szkół podstawowych naszej gminy. 
Na zakończenie sportowych zma-
gań ich uczestnicy z rąk burmistrza 
Grzegorza Arciszewskiego otrzymali 
pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

monika 

N i e sp o d z ian kę p i er wsz akom 
sprawil i  też koledzy z klasy II, 
który obdarowali ich drobnymi 
upominkami. 
Na zakończenie tego spotkania 
Grażyna Menich-Malanowska, 
dyrektor szkoł y, podziękowa-
ła wszystkim osobom zaanga-
żowanym w przygotowanie tej 
uroczystości. Po czym najmłodsi 
uczniowie wraz z rodzicami udali 
się na dalsze świętowanie do swo-
jej klasopracowni, a starsi bawili 
się na szkolnej zabawie.

(red.)

fot. K. Miller
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fot. P. Kozłowski

UROCZYSTOŚCI

Dwie rocznice w Nasielsku

OSP

Strażacy lepiej uzbrojeni
W środę, 16 listopada 
br. na terenie strażnicy 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Nasielsku od-
była się uroczystość 
p r z e k a z a n i a  s p r z ę -
tu specjal istycznego 
ochotnikom z jedno-
stek OSP działających 
na terenie naszej gminy. 
W spotkaniu uczestni-
czyli: Krzysztof Łapta-
szyński – przedstawiciel 
mazowieckiego urzę-
du marszałkowskiego, 
Grzegorz Arciszewski 
– burmistrz Nasielska, 
Grzegorz Duchnow-
ski – przewodniczący 
Rady Miejskiej, Maria 
Kowalska – radna sejmi-
ku województwa mazowieckiego, 
a jednocześnie sekretarz miasta, 
oraz strażacy z Kazimierzem Dra-
bikiem – prezesem Miejsko-Gmin-
nego Oddziału Związku OSP RP.

Na ręce ochotników z poszcze-
gólnych jednostek przekazano: 
piłę do betonu i stali (OSP Jacko-
wo); motopompę o wydajności 
2000 l/min (OSP Psucin); 2 moto-

pompy o wydajności 1300 l/min 
(OSP Nuna i OSP Nasielsk) oraz 3 
agregaty prądotwórcze (OSP Ciek-
syn, OSP Jaskółowo i OSP Krzycz-
ki).

Wartość nowego sprzętu, 
który trafił do straży, wynosi 
32 621,40 zł. Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego, 
w ramach dotacji celowej na 
zakup sprzętu specjalistycz-
nego dla OSP, przekazał 25 
tys. zł, zaś pozostała kwota 
pochodziła ze środków włas-
nych naszej gminy. 
Za przekazanie środków na 
rze c z dodatkowe go w y-
posażenia jednostek OSP 
przedstawicielowi Urzędu 
Marszałkowskiego podzię-
kowania złożyl i  burmistrz 
Nasielska i prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego.

(red.)

NASZE SPRAWY

Gość z Brukseli
Uczniowie klasy VIa Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku 
w czwartek, 3 listopada br., 
mieli okazję uczestniczyć 
w bardzo nietypowej lekcji 
na temat Unii Europejskiej. 
Nietypowej, gdyż prowa-
dzonej przez panią Monikę 
Bochenek, która jest pra-
cownikiem jednej z agencji 
Komisji Europejskiej. 
Uczniowie podczas tego 
spotkania obejrzeli pre-
zentację multimedialną na 
temat powstania, struktur 
i zasad funkcjonowania UE, 
a później biorąc udział w konkursach i kwizach, mogli zweryfikować swoją 
wiedzę na ten temat. Warto było być aktywnym uczestnikiem tej zabawy edu-
kacyjnej, ponieważ najlepsi otrzymywali w nagrodę ciekawe upominki. Dzieci 
interesowały się tym, jak wygląda praca Parlamentu Europejskiego, dlaczego 
kolejne kraje czynią starania o wejście do Unii i dlaczego w niektórych krajach 
jedyną obowiązującą walutą jest euro. Atrakcyjność zajęć podniosły nie tyl-
ko nagrody, ale także krótkie filmy na temat UE i wejścia naszego kraju w jej 
struktury. 
Pani Monika podkreślała wielokrotnie, że warto uczyć się języków obcych 
i dążyć do spełniania swoich marzeń. 
Jak się dowiedzieliśmy, pani Monika Bochenek pochodzi ze Starych Pieściro-
gów i jest absolwentką szkoły podstawowej w Nasielsku. Właśnie dlatego skon-
taktowała się ze szkołą i odwiedziła ją jako ambasador UE. – Realizujemy taki 
projekt Komisji Europejskiej, by przy okazji każdej prezydencji jej pracownicy 
niejako wracali do swoich szkół i mówili młodym ludziom o UE, zachęcali 
ich do nauki – wyjaśnia pani Monika. – To dla mnie ogromna satysfakcja, że 
mogę młodzieży pokazać inny świat – dodaje.
Jak znalazła się w Brukseli? Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie War-
szawski (stosunki międzynarodowe) wyjechała do Strasburga, by kontynuo-
wać naukę, a potem znalazła pracę w Komisji Europejskiej. Przyznaje też, że 
bez znajomości języków obcych nie miałaby szans na funkcjonowanie za gra-
nicą. Biegle posługuje się trzema niezbędnymi do pracy w Komisji językami: 
angielskim, francuskim i niemieckim, a obecnie uczy się hiszpańskiego. Pra-
cuje w jednej z agencji Komisji Europejskiej, która zajmuje się m.in. edukacją 
obywatelską.
Spotkanie dla uczniów było dużą dawką wiedzy o Unii, zaś dla pani Moniki 
niepowtarzalną okazją do miłych wspomnień z lat szkolnych. 

(i)

W tym roku 11 listopada był dla 
Nasielska okazją do podwójnego 
świętowania. Tego dnia bowiem 
obchodziliśmy nie tylko Święto 
Niepodległości, ale też 625. rocz-
nicę nadania miastu praw miejskich.
Uroczystość rozpoczęła się na 
nasielskim cmentarzu przy grobie 
upamiętniającym żołnierzy pol-
skich poległych w wojnie 1920 
r. Prowadzący Marek Maluch-
nik powitał zgromadzonych gości 
i rozpoczął swoje przemówienie, 
w którym stwierdził, że 11 listopa-
da upamiętniamy wiele pokoleń 

Polaków, którzy oddali swe życie, 
by można było żyć w wolnym kra-
ju. Przypomniał również o tym, 
że w 1386 r. Nasielsk zyskał prawa 
miejskie, które ma nieprzerwanie 
aż do dzisiaj.
Następnie Marek Maluchnik zainto-
nował odśpiewanie hymnu polskie-
go, po którym głos zabrał burmistrz 
Nasielska Grzegorz Arciszewski. 
Burmistrz przypomniał, że 11 li-
stopada był dniem oczekiwanym 
przez pokolenia Polaków. - Na ten 
dzień czekali nasi pradziadowie, 
nieustannie modląc się: Ojczy-

znę wolną racz nam wrócić Panie 
– powiedział. Na koniec burmistrz 
wezwał zebranych, aby każdego 
dnia walczyli o niepodległą Polskę, 
zgodną z Bożymi przykazaniami, 
o kraj uczciwy i sprawiedliwy. 
Po przemówieniu burmistrza  
ks. Krzysztof Jędrzejewski zachę-
cił zebranych do wspólnej modli-
twy za ojczyznę słowami księdza 
Piotra Skargi. Po jej zakończeniu 
przy grobie upamiętniającym żoł-
nierzy polskich swoje wieńce 
złożyły: władze Nasielska, kom-
batanci, przedstawiciele policji 
i OSP, delegacje szkół i przedszko-
li, nasielskich instytucji, firm i sto-
warzyszeń, harcerze oraz poczty 
sztandarowe. 
Po zakończeniu tej części uroczy-
stości wszyscy udali się za harce-
rzami i pocztami sztandarowymi 
do nasielskiego kościoła, by uczest-
niczyć w uroczystej mszy świętej. 
O piękną oprawę artystyczną za-
dbał, jak zawsze, chór Lira pod ba-
tutą Joanny Ostaszewskiej.

Paweł Kozłowski

fot. M. Tyc



10 25 listopada–8 grudnia 2011ROZMAITOŚCI

RUBRYKA HARCERSKA

Gdzie Ci mężczyźni…
Na początku skauting był organizacją typowo męską. Lord Robert Ba-
denpowell, założyciel światowego ruchu harcerskiego, chciał w młodych 
chłopcach rozbudzić pewne postawy obywatelskie i ich zaktywizować. 
Dopiero żona prekursora, Oleave, przeniosła tę ideę po ponad 10 latach 
na pole działalności dziewcząt. Także w tradycji polskiego harcerstwa po-
czątkowo funkcjonował podział na drużyny męskie i żeńskie. Do dziś nie-
które środowiska ZHP kultywują tę tradycję, a w części innych organizacji, 
jak np. w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, jest to nadal obowiązująca 
forma. 
Dziś w większości drużyny harcerskie są jednak jednostkami koedukacyj-
nymi. Jednakże patrząc na ich wygląd i stan na przełomie kilku ostatnich lat, 
widać duże zmiany. W większości przewagę ma płeć piękna i nie wydaje 
mi się, że jest to związane z przyrostem liczby kobiet w społeczeństwie. 
Panowie jakby przestali traktować harcerstwo jako coś atrakcyjnego. A 
przecież organizacje te mają w pewnym stopniu charakter militarny, wiele 
środowisk para się strzelectwem czy aktywnością sportową lub turystyką. 
W końcu z harcerstwem bardzo silnie związany jest survival (sztuka prze-
trwania) i terenoznawstwo, które są typowo męskimi zajęciami.
Sam od jakiegoś czasu zastanawiam się, dlaczego tak jest. Przecież taka 
liczba dziewcząt powinna chociażby zachęcić panów w wieku gim-
nazjalnym i szkoły średniej do przyjścia choćby na kilka zbiórek. Nie 
wiem, czy to wina starań drużynowych, którzy za dużo czasu spędzają 
w harcówkach i nie dają się „wyszaleć” w terenie młodym pełnym ener-
gii chłopcom. Może jest to związane ze zbyt dużą ilością działań arty-
stycznych, przecież na każdym spotkaniu harcerze śpiewają i pląsają, co 
niekoniecznie może się podobać płci męskiej, jednakże jest ważnym 
elementem integrującym i spajającym grupę. Możliwe, że dzisiejsze har-
cerstwo trochę zmiękło w porównaniu z poprzednimi latami, ale jednak 
wciąż funkcjonują grupy takie jak np. Adventure Scouts, które przedsta-
wiają pełnię męskości. Prawdopodobnie spowodowane to jest też przez 
pewne zmiany w społeczeństwie, przecież coraz więcej jest maminsyn-
ków, którzy zamiast kopać piłkę, wolą spędzać czas przed komputerem. 
Sporo jest także wiecznych cwaniaków, którzy włóczą się nocami po 
osiedlach i nie są w stanie zaakceptować żadnego systemu zasad. Moż-
liwe też, że dziewczęta są bardziej skore do przyjęcia niełatwej postawy 
nowoczesnego patrioty i służby społecznej.
Panowie, nie bójcie się kpin kolegów, wciągnijcie ich w to. Jeśli zabrak-
nie nas, już niedługo nie będzie osób, które będą w stanie ustawić ogni-
sko, tak by rozpalić je od jednej zapałki, maruderów włóczących się po 
bagnach i górach czy ludzi, którzy cenią bardziej adrenalinę wywołaną 
nocnym wypadem na grę survivalową od bicia kolejnych poziomów w 
swojej ulubionej grze. Harcerstwo jest także dla was.

pwd. Daniel Nowak

Drugie urodziny!
Stało się, „Hakuna Matata” ma już dwa lata. Przeżyliśmy wiele wspólnych 
niezapomnianych harcerskich przygód, przemierzyliśmy mnóstwo kilome-
trów i zasiedliśmy przy niejednym ognisku. To właśnie 5 listopada 2009 r. 
komendant hufca pwd. Jan Marcinkowski powołał swoim rozkazem Próbną 
Drużynę Harcerską ze Starych Pieścirogów, która pół roku później prze-
kształciła się w obecną 32. Drużynę Starszoharcerską „Hakuna Matata”.
Z racji naszego święta odbyła się zbiórka urodzinowa – oj, się działo! Jak to na 
dobrej urodzinowej imprezie – nie mogło zabraknąć czapeczek, toteż na-
uczyliśmy się robienia „czapek samuraja” techniką origami, które towarzy-
szyły nam do końca uroczystości. Następnie każdy z nas opowiedział swoje 
najciekawsze wspomnienie związane z drużyną oraz co mu się najbardziej 
kojarzy z liczbą 32. Później odbyła się rozgrywka rozbudowanej gry plan-
szowej, która nawiązywała do historii drużyny. Harcerze na jej trasie mieli 
do pokonania ponad 50 pól dających różnorakie bonusy lub przeszkadza-
jących w zabawie. Ponadto pod niektórymi kryło się, aż czterdzieści pytań 
odnoszących się do wiedzy o historii drużyny oraz 32 karty specjalne, które 
wprowadzały kolejne przywileje w rozgrywce. Po około 30 minutach wy-
łoniliśmy zwycięzców. Nagrodą było uroczyste odpieczętowanie prezentu 
przygotowanego przez drużynowego pwd. Radosława Nowak. Harcerze 
dostali kolaż zdjęciowy ułożony w historyjkę opowiadającą o naszych uro-
dzinach. Obecnie można go oglądać w gablotce w szkole w Starych Pieś-
cirogach. 
Na koniec nie mogło oczywiście zabraknąć tortu, który stworzyliśmy z 
przyniesionych przez każdy zastęp składników, i jedzenia wspólną łychą. 
Potem przyszła pora na rozkaz urodzinowy i wspólne odśpiewanie I już się 
nie martw.
Chciałbym jednocześnie złożyć najlepsze życzenia: wytrwania na har-
cerskiej ścieżce, dążenia do wyznaczonych celów, czerpania radości z 
tego, co się robi, oraz serdecznie podziękować wszystkim harcerkom i 
harcerzom, z którymi do tej pory współtworzyłem drużynę. Dostarczy-
liście mi wielu niezapomnianych wspomnień, zarówno tych lepszych, 
jak i gorszych, ale znacznie więcej tych pierwszych. Chciałbym spoty-
kać na swojej drodze samych takich ludzi jak WY – chętnych do działa-
nia, radosnych i pozytywnie zakręconych. I pamiętajcie: hakuna matata!

druh Radek

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Absolwenci w Pieścirogach
W czwartek 28 października w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach 
odbyło się spotkanie absolwentów tutejszej szkoły. Mieli opowiedzieć 
o swojej dalszej historii po opuszczeniu murów placówki.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Daniel Nowak, Radosław Nowak, 
Aleksandra Wójcik i Bożena Wójcik. Z zebranymi na spotkaniu uczniami 
klas I–III gimnazjum podzielili się swoimi refleksjami dotyczącymi ścieżek 
kariery zawodowej oraz wyborami, jakich musieli dokonać po ukończeniu 
szkoły w Pieścirogach.
Absolwenci wspominali również lata spędzone w Zespole Szkół nr 2 i przy tym nie omieszkali podziękować na-
uczycielom za trud, jaki wnieśli w ich edukację i przygotowanie do dalszej drogi zawodowej.
Szkoła planuje kolejne spotkania ze swoimi absolwentami w ramach doradztwa zawodowego, tym bardziej że 
czwartkowe cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony gimnazjalistów.

Paweł Kozłowski 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Kotyliony na 11 listopada
Święto Niepodległości można ob-
chodzić na różne sposoby. Zespół 
Szkół Zawodowych w Nasielsku 
w tym roku postanowił odpowie-
dzieć na inicjatywę prezydenta 
Bronisława Komorowskiego i przy-
gotował kotyliony.
List prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego zachęcający 
szkoły do przygotowywania ko-
tylionów na Święto Niepodległo-
ści został umieszczony na stronie 
internetowej Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej 3 listopada. Szybko 
poparły go inne instytucje zajmu-
jące się oświatą.
W ZSZ przygotowaniem kotylio-
nów zajęła się wicedyrektor, Ag-

nieszka Rutkowska. – Pomysł 
był mój odnośnie do mate-
riałów i sposobów wykona-
nia – wspomina. – Zrobiłam 
pierwszych sześć kotylio-
nów, pokazując młodzieży 
jak mają pracować. Agniesz-
ka Rutkowska nadzorowała 
wykonanie wspólnie z b i-
bliotekarką Iwoną Kędel, se-
kretarką Katarzyna Zadrożną, 
pedagog Wiolettą Skurczyń-
ską oraz nauczycielką wy-
chowania f izycznego Anną 
Skrzynecką. Pomagały również 
panie woźne, a nad całością czu-
wał dyrektor placówki Grzegorz 
Duchnowski.

Święto Niepodległości
W poniedziałek, 14 listopada Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących w 
Nasielsku uczcił Święto Niepodle-
głości uroczystym apelem. 
11 listopada świętuje się w Polsce 
odzyskanie niepodległości. Jest 
to data symboliczna, trudno bo-
wiem w jednoznaczny sposób 
stwierdzić, kiedy właściwie Pol-
ska stała się suwerennym krajem. 
11 listopada 1918 r. był tylko jedną 
z ważnych dat w tym okresie. Za 
ustanowieniem wtedy narodo-
wego święta przemawiał fakt, że 
zakończyła się I wojna światowa, 
a dowództwo nad polskim woj-
skiem objął Józef Piłsudski.
Na apelu zorganizowanym z tej 
okazji w nasielskiej szkole ucznio-
wie gimnazjum i liceum zaprezen-
towali program słowno-muzyczny. 
Recytowano wiersze m.in. Wisławy 

Szymborskiej, Ignacego Krasickie-
go czy Marii Konopnickiej. W na-
strój patriotyzmu wprowadzały 
piosenki oraz fragmenty filmów. 

Za organizacje uroczystości odpo-
wiadała Joanna Maluchnik.

Paweł Kozłowski

Jeśl i  chodzi o zaangażowanie, 
to Agnieszka Rutkowska mówi: 
– Najlepiej pracę wykonywał y 
uczennice klasy 1LOAB i to one 
zrobiły większość kotylionów, za 
co im bardzo dziękuję. Innymi 
biorącymi czynny udział klasami 
były: 2LOAB, 3LOAB, 3TEH oraz 
4TH. 
W sumie przez 3 dni pracy udało 
się zrobić 230 kotylionów. Zostały 
rozdane uczniom, nauczycielom, 
dyrekcji, pracownikom admini-
stracji i obsługi. Miała je również 
delegacja ZSZ na obchodach 11 li-
stopada na nasielskim cmentarzu 
oraz osoby biorące udział w zor-
ganizowanej 14 listopada przez 
Danutę Białorucką akademii.

Paweł Kozłowski
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OGŁOSZENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-190 NASIELSK
ul. SPORTOWA 2

OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
MEDYCYNA PRACY

W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.
Szczegółowe warunki konkursu oraz

materiały informacyjne dotyczące przedmiotu
konkursu w tym obowiązujące formularze

oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego:
SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
NASIELSK, UL. SPORTOWA 2

osobą upoważnioną do udzielania informacji jest 
p. Paulina Stary

Tel. 023 691 26 06 wew. 21 w godz. 9:00-14:00
Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”
należy składać do dnia 27.12.2011 r. do godz. 10:00 w siedzibie

SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2 (pokój 302)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu
27.12.2011R. o godz. 12:00

konkurs zostanie rozstrzygnięty
w dniu 27.12.2011R. w siedzibie SP ZOZ

Nasielsk, ul. Sportowa 2.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania kon-
kursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przy-
czyny.

Zakład Mleczarski Winnica Sp. z o.o.
ul. Szkolna 13, 06-120 Winnica

Tel. 023 6919150, Fax. 023 6919151
zatrudni

ELEKTRYKA i MECHANIKA
Wymagania:
• wykształcenie techniczne
• posiadanie świadectwa kwalifikacji na napięcie do 1 kV- mile widziane
• znajomość zagadnień elektrotechniki lub mechaniki
• gotowość do pracy w systemie zmianowym
Zakres obowiązków:
• zapewnienie sprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń produkcyjnych
• diagnostyka i usuwanie usterek maszyn i urządzeń produkcyjnych
• realizacja przeglądów technicznych oraz remontów maszyn i urządzeń

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu zawodowego z dopiskiem: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą  
z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)” na adres: 
Zakład Mleczarski Winnica Sp. z o.o., ul. Szkolna 13, 06-120 Winnica, faksem  
na numer 023 6919151 lub elektronicznie na adres: u.koprowska@zmwinnica.pl

Wyjaśnienie
Jako Wójt Gminy Nowe Miasto pragnę zdementować wy-
powiedź Burmistrza Nasielska, która ukazała się w 21 numerze 
Życia Nasielska. W relacji z obrad Rady Miejskiej w Nasielsku, 
znalazła się informacja i wypowiedź Burmistrza Nasielska o na-
stępującej treści „Burmistrz przyznał, że udało się przekonać 
wójta Nowego Miasta do przekazania w następnym roku części 
zainwestowanych przez naszą gminę środków w budowę drogi 
należącej do sąsiedniej gminy-“schetynówki“.

Burmistrz Nasielska kontaktował się ze mną pod koniec re-
alizacji zadania, w sprawie dofinansowania budowy odcin-
ka drogi relacji Konary - Cieksyn, w miejscowości Gawłowo 
należącej do Gminy Nowe Miasto. Z uwagi na zaawansowa-
ne wydatki budżetowe Gminy Nowe Miasto w roku bieżą-
cym oraz brak możliwości finansowych w roku przyszłym, 
nie wyraziłem zgody na partycypację w kosztach ani w roku 
bieżącym a tym bardziej w latach następnych. Zadeklarowa-
łem jednak w przyszłości współpracę przy przebudowie Stacji 
Uzdatniania Wody w Cieksynie.

Z poważaniem
Sławomir Dariusz Zalewski

Wójt Gminy Nowe Miasto

Z PRAC KOMISJI RM

Dyskutowano o infrastrukturze
W czwartek, 17 listopada odbyło się 
posiedzenie Komisji Infrastruktury 
i Porządku Publicznego. Poświęcone 
było rozpatrzeniu siedmiu pism, które 
do Rady skierowali mieszkańcy, a ta 
przekazała je do rozpatrzenia przez 
komisję merytoryczną.
Pierwsze z nich dotyczyło moderni-
zacji ulicy POW, w części, którą bę-
dzie realizował powiat (infrastruktura 
powierzchniowa). Piszącego zanie-
pokoiło szczególnie zaplanowane 
zwężenie o jeden metr jezdni i fakt, 
że nie przewidziano miejsc postojo-
wych. Zwrócił też uwagę na to, że uli-
ca ta w centrum miasta jest już często 
zablokowana, a wszystko wskazuje 
na to, że ruch na niej nie tylko się nie 
zmniejszy, lecz zwiększy. Zaniepo-
koiło go też to, że przed rozpoczę-
ciem projektowania nie rozmawiano 
z mieszkańcami tej ulicy. 
Burmistrz zauważył, że stawianie po-
wiatowi dodatkowych wymagań 
może sprawić, że inwestycja ta zo-
stanie odłożona w czasie. Nadmie-
nił, że planowana jest budowa drogi 
od Chrcynna do Siennicy przez las, 
a ta może przejąć część ruchu, który 
obecnie przechodzi przez centrum 
miasta. Przekonało to część człon-
ków komisji. 
Radni Artur Szulkowski, Stanisław So-
towicz i Maciej Suwiński opowiadali 
się jednak za rozważeniem podno-
szonych w piśmie zagrożeń i dyskusją 
o nich z władzami powiatu. Wska-
zali też na możliwość usytuowania 
miejsc postojowych równolegle do 
osi jezdni w miejscach, gdzie nie ma 

już drzew, albo też usunięcia drzew, 
które są chore i już obecnie zagrażają 
bezpieczeństwu ruchu.
Dwa pisma wpłynęły od Niepub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej Millenium w Siennicy. Zwrócono 
się w nich o przedłużenie oświetle-
nia ulicznego i o budowę kanalizacji 
sanitarnej. Nie negując zasadności 
postulowanych inwestycji, członko-
wie komisji zgodzili się ze zdaniem 
burmistrza, że w obecnej sytuacji fi-
nansowej gmina nie ma możliwości 
podejmowania się nowych zadań.
Podobnie ustosunkowano się do 
prośby mieszkańców ul. Rynek 
o dokończenie wymiany chodnika 
i mieszkańców ul. Pniewska Górka 
o remont mostka na rzece Nasielnej. 
Pisemna prośba mieszkańców ul. 
Broniewskiego rozpatrywana była 
w ich obecności. Prosili o wykonanie 
w swojej ulicy kanalizacji i przykana-
lików. Zwrócili uwagę na to, że mają 
wykonaną dokumentację i gotowi 
są wesprzeć wykonawców inwesty-
cji dodatkowym wkładem w postaci 
wykonywania pewnych prac. 
Umieszczenie tego zadania do re-
alizacji w przyszłym roku uznano 
za niemożliwe. Burmistrz zapewnił 
jednak, że po uporaniu się przez sa-
morząd z modernizacja ulicy POW 
prowadzone będą prace na ulicz-
kach do niej przylegających. Wstęp-
nie mówiono o roku 2013.
Na posiedzeniu Komisji obecny 
był również pan Burzyński z osied-
la Krupki – autor kolejnego pisma 

rozpatrywanego na tym posiedze-
niu. Zwracał się w nim o wykup dro-
gi, jaka powstała w wyniku podziału 
jego działki na działki budowlane. 
W obecnej sytuacji finansowej gmi-
ny burmistrz nie widział możliwości 
wykupu tej drogi, co wiązałoby się 
dodatkowo z potrzebą wydatkowa-
nia kolejnych pieniędzy na jej utrzy-
manie.
Ostatni punkt porządku obrad prze-
widywał stawianie przez członków 
komisji pytań i składanie wniosków. 
Najwięcej mówiono w tym punkcie 
o problemach drogowych i kłopo-
tach z właściwym ich utrzymaniem. 
Członek Komisji Maciej Suwiński po-
dzielił się z kolegami z komisji wia-
domością o możliwości taniego 
utrzymania dróg gruntowych z za-
stosowaniem polimerów. Tą metodą 
ustabilizowano około 100 metrów 
ulicy Jaworowej. Dokładniej o tej me-
todzie, a zwłaszcza o trwałości wy-
konanej tą metodą drogi i kosztach 
poinformujemy czytelników w na-
stępnym numerze „Życia Nasielska”.

Finanse w oświacie
Głównym zadaniem posiedzenia tej 
komisji, które odbyło się 22 listopada, 
było przygotowanie materiałów na 
sesję Rady Miejskiej. Pierwszy projekt 
uchwały, jaki omawiano, dotyczył 
ustalenia opłat za niektóre świad-
czenia w oddziałach przedszkolnych 
funkcjonujących przy publicznych 
szkołach podstawowych, dla których 
organem założycielskim jest Gmina 
Nasielsk. Po długiej i wnikliwej dys-
kusji zgodzono się, że decyzję w tej 
sprawie trzeba jeszcze odłożyć. 
Kolejny projekt uchwały dotyczył 
zatwierdzenia do realizacji Projek-
tu Nr POKL.09.01.02 – 14 – 199/11 
pt. „Edukacja Twoją Szansą – wspar-
cie uczniów i uczennic z Gmi-
ny Nasielsk”. Planuje się realizację 
powyższego projektu w szkołach 
w Cieksynie, Popowie i Starych 
Pieścirogach. Burmistrz i członkowie 
komisji zgłosili wiele uwag odnośnie 
do samego projektu, celowości jego 
realizacji oraz korzyści, jakie może 
przynieść. Postanowili jednak, że 
ostateczną decyzje podejmie Rada.
Największą dyskusję wywołał pro-
jekt utworzenia na powrót w Urzę-
dzie Miejskim jednostki zajmującej 
się obsługą placówek oświatowych 
prowadzonych przez gminę (przed-
szkola, szkoły podstawowe, gimna-
zja). Burmistrz wskazał na celowość 
utworzenia tego typu zakładu (ła-
twiejsze zarządzanie, przewidywane 
oszczędności). Uważał, że likwida-
cja działającego w poprzednich la-
tach ZEAS-u była błędem. Swojego 
projektu bronił w sposób zdecydo-
wany, a do dyskusji był bardzo do-
brze przygotowany. Członkowie 
Komisji nie podzielili jednak prze-
konań burmistrza. Dali temu wyraz 
w głosowaniu. Jeden z członków 
komisji opowiedział się zdecydo-
wanie przeciw podjęciu takiej de-
cyzji, a trzej pozostali oddali głos 
wstrzymujący. Burmistrz stanowczo 
stwierdził, że nie wycofuje projektu 
uchwały i decyzję pozostawia całej 
Radzie.

xyz 

O G Ł O S Z E N I E

Drogiej  
Bogusi Milewskiej-Bobula  

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci  

Męża
  składają  
    przyjaciele  
    z Nasielska
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fot. M. Maluchnik

Marianowi Bajno
z okazji 90 urodzin

jeszcze wielu  
pięknych rocznic  

w zdrowiu, radości, 
pogodzie ducha  
i zadowoleniu  

życzą

Bogusia z Darkiem
i Rafał z Iwoną i dziećmi

NA SPORTOWO

Zakończenie amatorskiej ligi siódemek
W niedzielę, 13 listopada br., na 
boisku w Nowych Pieścirogach 
odbyło się uroczyste zakończe-
nie i podsumowanie tegorocznej 
edycji Amatorskiej Ligi Siódemek 
o Puchar Burmistrza Nasielska. 
Trwała ona od maja br., w dwóch 
rundach. Do ligi zostało zgłoszo-
nych 9 drużyn i 117 zawodników. 
Rozegrano łącznie 72 mecze, 
w których zawodnicy strzelili 667 
bramek, co daje średnią 9,2 bramki 
na mecz. Zawodnicy prezentowa-
li zatem dobrą formę. Ciekawostką 
jest, że w 72 meczach zanotowa-
no tylko 2 remisy! 
O wysokim, ale też wyrównanym 
poziomie rozgrywek świadczy 

fakt, że dwie drużyny zdobył y 
jednakową liczbę punktów w wal-
ce o pierwsze (Desperados i FC 
ShowTime) i – tak samo – o miej-
sce trzecie (Studzianki i Sporting 
Pieścirogi).  W takim wypadku, 
zgodnie z regulaminem rozgry-
wek, decydowała różnica między 
bramkami strzelonymi a straco-
nymi. W tej sytuacj i  zwycięz-
cą Amatorskiej L igi Siódemek 

o Puchar Burmistrza 
N a s i e l ska  zo s t a ł a 
drużyna Despera-
dos, która podczas 
cał ych rozgrywek 
wygrała 15 meczów, 
zremisowała 1 i za-
notowała 2 porażki, 
strzelając 158 bra-
mek i tracąc tylko 
41 (różnica bramek 
+ 117). Tylko z po-
wodu gorszej róż-
nicy bramek (126 strzelonych, 57 
straconych, różnica + 69) drugie 
miejsce zajęła ekipa FC ShowTi-
me. Ostatnie miejsce na podium 
zdobyli zawodnicy ze Studzianek, 

którzy również lepszym stosun-
kiem bramek wyprzedzili na fini-
szu rozgrywek drużynę Sporting 
Pieścirogi. 
Na uroc z yst ym zakońc zen iu 
Amatorskiej Ligi Siódemek stawił 
się osobiście burmistrz Nasielska 
Grzegorz Arciszewski . Obecni 
byli również radni Rady Miejskiej 
w N a s i e l sku:  A r tur  Szu l kow-
ski i Radosław Skrzynecki, oraz 
soł tysi: Starych Pieścirogów – 
Dariusz Sawicki, i Nowych Pieści-
rogów – Marek Jaroszewski. Nie 
zabrakło również zawodników 
grających w lidze oraz kibiców. 
Burmistrz Nasielska Grzegorz Ar-
ciszewski gratulował zawodni-
kom hartu ducha i podziękował 
za sportową rywalizację, która, 
jak podkreśli ł, rozwija nie tylko 
ciało, ale i umysł. Wszystkie dru-
żyny otrzymały z rąk burmistrza 
Nasielska i radnych Rady Miejskiej 
w Nasielsku pamiątkowe puchary, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

w postaci piłek. Zawodnicy trzech 
najlepszych ekip otrzymali rów-
nież medale. 
Następnie przyszedł czas na na-
grody indywidualne. Otrzyma-
l i  je:  jako Naj lepszy Bramkarz 

– Przemysław Matuszewski, jako 
Naj lepszy Obrońca – Mateusz 
Ciborowski, jako Najlepszy Po-
mocnik – Michał Michnowski, 
jako Najlepszy Napastnik – Mate-
usz Bramowicz. Królem Strzelców 
Amatorskiej Ligi Siódemek zo-
stał natomiast Marcin Śliwiński ze 
zwycięskiej drużyny Desperados, 
zdobywca 59 bramek (ponad 1/3 
bramek zdobytych łącznie przez 
drużynę!). Pamiątkową statuetkę 
otrzymał również najstarszy za-
wodnik ligi – Andrzej Kiliś. Następ-
nie burmistrz Nasielska wręczył 
podziękowania oraz pamiątki ar-
bitrom, którzy sędziowali mecze 
ligi: Mirosławowi Iwaniukowi oraz 
Piotrowi Kowalskiemu. Wreszcie 
podziękowania zostały złożone 
organizatorowi ligi – Marcinowi 
Leszczyńskiemu. Na zakończenie 
wszyscy obecni zostali zaproszeni 
na mniej oficjalne spotkanie przy 
wspólnym ognisku. 

M. Maluchnik

NASZE SPRAWY

O pracownikach  
służb społecznych
21 listopada przypada święto wszystkich pracowników służb społecznych, 
choć zwyczajowo przyjęło się je określać mianem Dnia Pracownika So-
cjalnego. Instytucją, w której na co dzień można spotkać pracowników 
służb społecznych jest w naszej gminie Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Warto dowiedzieć się na temat jego funkcjonowania nieco więcej.
MOPS ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego. Pracuje w nim 29 
osób. Kadrę zatrudnioną w instytucji można podzielić następująco: sekcja 
pracowników socjalnych, sekcja świadczeń pomocy społecznej, sekcja 
ekonomiczno administracyjna oraz obsługi, sekcja świadczeń rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego oraz dom dziennego pobytu. MOPS ma do 
wykonania mnóstwo zadań z zakresu szeroko pojętej pomocy osobom, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Najkrócej rzecz ujmując 
świadczenia pomocy społecznej dzielą się na niepieniężne np. praca so-
cjalna, usługi opiekuńcze, schronienie, posiłek pieniężne czyli tzw. zasił-
ku, z których najważniejsze to zasiłek celowy okresowy i stały. Kolejnym 
z zadań realizowanych przez MOPS jest wypłata świadczeń rodzinnych, 
funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych. 
Ale to nie wszystko, jak podkreśla Monika Nojbert, dyrektor nasielskiej 
placówki MOPS w Nasielsku realizuje też projekt systemowy współfinan-
sowany ze środków EFS w ramach PO KL mający na celu aktywizację 
społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych korzystających z 
pomocy ośrodka. Zaś jako instytucja mająca na celu wydobycie sił spo-
łecznych drzemiących w społeczeństwie włącza się w różnego rodzaju 
akcje społeczne, które pobudzają lokalną społeczność do działania. Przy-
kładem takiej akcji jest zbiórka żywności „Podziel się posiłkiem” organi-
zowana w pierwszy weekend września 2011, akcja „Skrzynka życzliwości”, 
wydawanie paczek żywnościowych z programu PEAD dla osób najuboż-
szych.
- Z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku ko-
rzysta ok. 2000 tys. osób i niestety z roku na rok liczba klientów pomo-
cy społecznej zwiększa się. Zwiększa się też liczba dodatkowych zadań 
– mówi Monika Nojbert. - Osoby zatrudnione w MOPS oprócz odpo-
wiedniego wykształcenia muszą mieć też odpowiednie cechy charak-
teru – dodaje.
A czym zajmuje się pracownik socjalny? 
- To osoba, której podstawowym zadaniem jest działalność na rzecz osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, za-
wodowej lub mieszkaniowej. Jego rolą jest opieka nad potrzebującymi i 
organizowanie im pomocy, udzielanie porad, kierowanie do właściwych 
instytucji, współpraca z organizacjami, które odpowiadają za organizo-
wanie pomocy społecznej – wylicza dyr. Nojbert. 
Zawód pracownika socjalnego wiąże się z licznymi zagrożeniami i du-
żym obciążeniem psychicznym, ponieważ na co dzień pracuje głównie 
z ludźmi agresywnymi, z zaburzeniami psychicznymi, nosicielami cho-
rób zakaźnych. Jest on narażony na przemoc fizyczną i zarażenie różnymi 
chorobami, dlatego jest to zajęcie dla osób odpornych, zdecydowanych, 
energicznych, które potrafią dostosować swoje zachowanie do środowi-
ska, z jakim w danej chwili pracują. I umiejących odpowiednio zmotywo-
wać swojego podopiecznego do poprawy swojej sytuacji.
Jednocześnie jest to zawód dla osób lubiących pracę z ludźmi, chcących 
pomagać innym, których cechuje ogromna empatia. 
Wszystkim pracownikom służb społecznych z okazji Ich Święta składamy 
serdeczne życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy. 

Redakcja ŻN

S E R D E C Z N O Ś C I
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Kino NIWA ZAPRASZA
2 - 4 grudnia
godz. 17.00

Paranormal Activity
horror, USA, 2011; czas: 84 min

Rok 1988. Małe siostry Katie i Kristi zaprzy-
jaźniają się z niewidzialną istotą zamieszkującą 
ich dom.

2 - 4 grudnia  
godz. 19.00

Z miłości
dramat, psychologiczny, Polska, 2011;  
czas: 100 min

Historia dwudziestoletniej Eweliny, która wraz 
mężem decyduje się zagrać w filmie porno. 
Orgazm, którego doświadczy na planie pod-
czas zdjęć, reakcja męża i przeżycia innych 
kobiet z branży zupełnie przewartościują jej 
życie. Ewelina i Piotr są kilka miesięcy po ślu-
bie, mają małe dziecko i jak wiele młodych 
małżeństw, nieustające kłopoty finansowe. 
Piotrek nie ma stałej pracy i pomysłu, jak 
utrzymać rodzinę.

9-11 grudnia  godz. 17.00

Wyjazd Integracyjny
komedia, Polska 2011; czas: 100 min

Pracownicy korporacji Polish Lody  
i wybrani klienci firmy trafiają do ma-
lowniczo położonego kompleksu ho-
telowego, aby pod wodzą ambitnego, 
choć fajtłapowatego dyrektora kadr za-
cieśniać zawodowe więzi. Życie spłata 
im złośliwego figla, gdy prezes korpo-
racji zostanie omyłkowo zameldowany 
w jednym pokoju z ponętną modelką  
i przebojowym dziennikarzem. Lawina 
komicznych nieporozumień i skandal, 
jaki wywoła zawiązanie tego przypad-
kowego trójkąta, wywróci do góry no-
gami stosunki panujące dotąd w firmie.

16-18 grudnia godz. 15.00

Renifer Niko ratuje święta
animacja/familijny/przygodowy, Finlandia, 
Dania, Niemcy, Irlandia 2009; czas: 80 min.

Małego renifera Niko samotnie wy-
chowała mama, ponieważ jego tata jest 
członkiem legendarnej Powietrznej Es-
kadry Świętego Mikołaja. Niko nigdy 
nie spotkał taty, ale bardzo go podziwia 
i chciałby w przyszłości być taki jak on. 
Marzy o tym, aby dostać się do eki-
py najbardziej odlotowych reniferów 
– reniferów Świętego Mikołaja. Kiedy 
stado głodnych wilków, któremu prze-
wodzi Czarny Wilk, napada na renifery, 
Niko postanawia zwrócić się o pomoc 
do taty...

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Tydzień zapowiada się spokojnie. Kontroluj 
jednak swoje zachowanie i panuj nad emocja-
mi. Skup się na sprawach, które pozwolą Ci się 
wyciszyć. Myśl pozytywnie.

Byk 21.04–21.05
Działalność zawodowa przyniesie Ci w najbliż-
szym czasie sporo korzyści. Postaraj się tyl-
ko niczym nie zepsuć tej dobrej atmosfery.  
Nie rozmyślaj o przykrościach, które już minęły.

Bliźnięta 22.05–20.06
Najbliższy okres bardzo pomyślny. Nie są jed-
nak wskazane działania wymagające wysiłku 
czy odpowiedzialności. Praca twórcza lub spo-
łeczna może dać pozytywne wyniki. 

Rak 21.06–22.07
W tym tygodniu wyluzuj się i odpoczywaj. 
Odreaguj całotygodniowy stres. Pomoże Ci  
w tym zwiększona dawka ruchu i świeżego 
powietrza. Uporządkuj swoje sprawy osobiste.

Lew 23.07–22.08
Najbliższe dni przywitasz w nie najlepszym na-
stroju. Zawiedzie Cię dobre samopoczucie i 
humor. Pojawią się problemy trudne do rozwią-
zania. Uważaj, aby nikogo nie obrazić. 

Panna 23.08–22.09
Aura sprzyja planom finansowym mogącym 
przyspieszyć zawodową karierę. Nie zmarnuj 
żadnej okazji, aby podreperować swój budżet. 
Przed Tobą ciekawe perspektywy.

Waga 23.09–23.10
Dobry czas na wdrażanie innowacyjnych po-
mysłów oraz zacieśnianie więzów rodzinnych. 
W pracy większość planów zostanie zrealizo-
wana. Nie bój się ryzyka. 

Skorpion 24.10–21.11
Czas raczej spokojny i sprzyjający konstruk-
tywnym działaniom. Sprawy, od których wie-
le zależy, ułożą się na Twoją korzyść. Problemy 
finansowe przestaną być powodem do zmar-
twień. 

Strzelec 22.11–21.12
Czekające Cię konflikty ze współpracownika-
mi. Jeśli jednak wytrwasz przy swoich planach, 
to osiągniesz wszystko, czego zechcesz. Nie re-
zygnuj ze swoich marzeń.

Koziorożec 22.12–19.01
Wysiłek fizyczny może Ci sprawiać trudności. 
To znak, że jesteś przepracowany. Jeśli planu-
jesz imprezę lub wycieczkę, nie zmieniaj pla-
nów. Skoncentruj się na sobie. 

Wodnik 20.01–18.02
Musisz unikać wszystkiego, co zawiera w so-
bie ryzyko. Także spraw, które mogą wywołać 
polemiki. Nie wolno Ci dać się ponieść emo-
cjom. Możliwe problemy uczuciowe.

Ryby 19.02–20.03
Czas odpowiedni na odpoczynek. Domownicy 
mogą Ci go jednak utrudniać. Zignoruj ich za-
chowanie i nie pozwól się sprowokować. 

HOROSKOP

Z przymrużeniem oka

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Dziecko widzem i aktorem

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Samorządowe Przedszko-
le w Nasielsku przystąpiło 
do akcji „Przedszkole z pa-
sją” i przyjęło hasło „Dzie-
cko widzem i aktorem”. 
W związku z tym przedsię-
wzięciem dwa razy w mie-
siącu są przygotowywane 
i wystawiane z udziałem 
dzieci teatrzyki kukiełko-
we na podstawie bajek, 
baśni, legend i opowiadań 
najsłynniejszych pisarzy 
polskich i zagranicznych. 
Ta forma zajęć cieszy się 
wśród dzieci dużym za-
interesowaniem i wzbu-
dza wiele emocji. Jednym 
z ostatnio wystawianych 
przedstawień była insce-

nizacja opowiadania Lu-
cyny Krzemienieckiej pt. 
Kłopoty Burka z podwór-
ka . Dzieci poznały kło-
poty zwierząt w związku 
z nadchodzącą zimą oraz 
wszystkie razem bawiły 
się przy piosenkach pod 
hasłem: „Pies moim przy-
jacielem”.
Kontynuacją naszej pasji są 
również wyjazdy do teatru, 
które są już tradycją nasze-
go przedszkola. Podczas 
takich wyjazdów dzieci po-
znają grę aktorską, która jest 
prawdziwą inspiracją w na-
szej teatralnej działalności 
przedszkolnej. 

(SP)

Mamo, tato nie pal!
W  c z w a r t e k ,  17  l i s t o p a d a 
o godz. 10.00 przedszkolaki wraz 
z nauczycielkami z Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku zorganizo-
wały na ul. Warszawskiej happening 
z okazji Światowego Dnia Rzuca-
nia Palenia. Zgodnie z programem 
ekologicznym „Świat wokół nas” 
realizowanym w przedszkolu każdy 
przedszkolak wie, że palenie jest nie 
tylko szkodliwe dla dorosłych, ale 
również i dla dzieci. 
Na ten szczególny dzień przedszko-
laki wspólnie z paniami przygotowa-
ły transparenty z hasłami: „Mamo, 
tato nie pal” i okrzykami „Rzuć pale-
nie!” zachęcały wszystkich palaczy 
do zerwania z nałogiem. Głównym 
celem akcji antytytoniowych orga-
nizowanej w tym dniu było poka-
zanie wszystkim ludziom, iż nawet 

najmniejsza istota – dziecko ma coś do powiedzenia i nie chce żyć w świe-
cie pełnym dymu papierosowego.

(SP)
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DROBNE
Hydraulika. Tel. 506 178 967.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 
797 766.

Sprzedaż działek budowlanych. 
 Tel. 602 43 23 38. 

Sprzedam 2,5ha ziemi w Jackowie 
Włościańskim. Tel. 519 797 766.

Dodatkowe zajęcia z języka angiel-
skiego/korepetycje. Tel. 693 299 
405.

Firma Piemont Sp. jawna kupi każdą 
ilość bydła (krowy, byki, jałówki). 
Atrakcyjne ceny. tel. 600 92 82 92.

Nauka gry na keyboardzie lub akor-
deonie od podstaw. Tanio. Tel. 508 
495 535.

Usługi elektryczne. Szybko i tanio. 
Tel. 505 259 424.

Sprzedam działki budowlane, 
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.

Sprzedam mieszkanie 52m2. 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.

Zatrudnię kierowcę z Nasielska lub 
okolic. Kat. C+E. Tel. 796 161 277.

Sprzedam dom ok. 100m2. Działka 
900m2 w centrum Nasielska.  
Tel. 508 80 80 73.

Sprzedam 0,83 ha po 10 zł za 1m2, 
Goławice 1. Tel. 508 037 709.

Sprzedam Ursus C- 328 z silnikiem 
C-330, kombajn ziemniaczany Bolko. 
Tel. 501 328 715.

Zespół muzyczny: wesela, poprawi-
ny, imprezy okolicznościowe. Tel.691 
036 690.

Sprzedam działkę w Nasielsku, Os. 
Dąbrowskiego, 700m2. 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 uży-
wane z Belgii, Holandii i Niemiec. 
Duży wybór- czynne 7 dni w tygo-
dniu, Mazewo Dworskie A 51/ 6km 
od Nasielska. 

Kupię platony drewniane. Tel. 514 
023 924.

Sprzedam fotel masujący- nowy, nie-
używany, na pilota. Tel. 606 476 125.

Pilnie sprzedam dom jednorodzinny 
z dzialką, blisko stacji PKP. Tel. 23 
693 16 88.

Korepetycje z języka rosyjskiego.  
Tel. 511 146 203.

Mieszkanie do wynajęcia z pełnym 
wyposażeniem 67 m2, od stycznia, 
Nasielsk. Tel. 511 848 639.

Wideofilmowanie. Tel. 788 702 
380.
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Sprzedam działkę budowlaną, osied-
le krupka (pow. 820m2). Tel. 609 
627 331.

Salon w Nasielsku zatrudni fryzjerkę. 
Tel. 501 060 473.

Zatrudnię instruktora tańca, YOGi, 
ZUMBY. Tel. 501 060 449.

Sprzedam sanie stylowe, sortownik 
do ziemniaków (prawie nowy) i silnik 
11kW. Tel. 607 894 897.

Sprzedam ziemię rolno- leśną, 2 ha, 
Mazewo Dworskie. Tel. 507 335 159.

Sprzedam ziemię rolno- leśną, 5 ha 
w Jackowie Dworskim. Tel. 507 335 159.

Sprzedam działkę 2000 m2 w cen-
trum Cieksyna. Tel. 603 603 099.

Glazurnik osobiście. Tel. 604 561 031.

Przyjmę pomocników stolarzy i oso-
by do przyuczenia. Tel. 503 169 550.

Zatrudnię fryzjerkę/-a na pół etatu. 
Tel. 501 98 26 16.

Sprzedam szybko i tanio 2 działki 
budowlane na Os. Pniewska Górka. 
Tel. 693 861 544.

Do wynajęcia garaż murowany na 
Os. Warszawska. Tel. 604 24 25 23.

Sprzedam rynny blacha ocynkowa-
na, nowe dług. 1m; cena do uzgod-
nienia. Tel. 23 693 07 54.

Do wynajęcia w Nasielsku 4 miesz-
kania, łazienka, wc, centralne ogrze-
wanie, oddzielne wejście. Tel. 602 
793 096; 784 672 567.

Sprzedam Lublina I Izoterma.  
Tel. 782 386 819.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku, prąd, woda. Tel. 785 
444 094.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Cennik reklam 
i ogłoszeń 

lp. Rodzaj ogłoszenia
Cena 
netto 

zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podzię-
kowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,85 

4. artykuł promocyjno-reklamo-
wy 1 str. + foto 800,00

5. insert – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe  
3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe  
6 edycji i więcej – 25%

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

SPRZEDAŻ WĘGLA
Nowe Pieścirogi, ul. Srebrna 34

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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BRYDŻ
Wyniki XIII Nasielskiego Turnieju Par organizowanego z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, 04.11.2011 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra    89 pkt (61,81%)
2. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki   84 pkt (58,33%)
3. Marek Olbryś – Robert Truszkowski   83 pkt (57,64%)
4. Jacek Skrzydlak – Piotr Turek     72 pkt(50,00%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   72 pkt (50,00%)
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  71 pkt (49,31%)
7. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski    67 pkt (46,53%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   66 pkt (45,83%)
9. Krzysztof  Brzuzy – Józef Dobrowolski    61 pkt (42,36%)
10. Mariusz Figurski – Krzysztof Michnowski   55 pkt (38,19%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:
1-2. Janusz Muzal    102 pkt
 Janusz Wydra    102 pkt
3.  Paweł Wróblewski    96 pkt
4. Stanisław Sotowicz   92 pkt
5-6. Marek Olbryś    91 pkt
  Robert Truszkowski   91 pkt
7-8. Piotr Kowalski    87 pkt
 Grzegorz Nowiński   87 pkt
9.  Krzysztof Morawiecki   62 pkt
10. Maciej Osiński     60 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy w piątek 3 grudnia na godz. 18.45. do hali sportowej 
w Nasielsku. 

PK

fot. T. Zawadzki

Błękitni Raciąż – Żbik 1:0 (0:0)

Gra lepsza niż wynik
Rozegrany przed dwoma tygodnia-
mi mecz Żbika z Błękitnymi Raciąż 
okazał się ostatnim meczem ligo-
wym tej jesieni. Pojedynkiem tym 
nasza drużyna rozpoczęła też rundę 
wiosenną. Na ostatnią sobotę prze-
widziany był jeszcze jeden mecz tej 
rundy, ale przeciwnik, Boruta Kucz-
bork, nie przyjechał do Nasielska. 
Wszystko wskazuje, że wynik będzie 
zweryfikowany jako walkower dla 
naszej drużyny (3:0) i w ten sposób 
będziemy mieli dopisane trzy punkty. 
One cieszą, ale lepiej byłoby, gdyby 
zostały zdobyte w walce na boisku. 
Przypuszczać należy, że tak by było, 
ponieważ w Raciążu nasi piłkarze 

pokazali, że grać umieją. I nie zmie-
nia tego mniemania fakt, że w Racią-
żu Żbik przegrał. Porażka, 1:0, nie była 
znaczna, niemniej Żbik, tracąc kolej-
ne 3 punkty, ma już osiem punktów 
straty do lidera Makowianki Maków 
Mazowiecki, a do drugiego miejsca, 
które również daje szansę awansu 
do wyższej ligi, ma ich sześć. Stało 
się to z tego powodu, że wicelider, 
Korona Ostrołęka, stracił dwa punk-
ty z lokalnym rywalem Rzekunianką 
z Rzekunia (przedmieście Ostrołęki). 
Tę przewagę można jeszcze w trzy-
nastu pojedynkach, jakie pozostały 
do końca rozgrywek, zniwelować. 
Dlatego pilnie będziemy obserwo-
wać przygotowania do dalszego cią-
gu rundy rewanżowej, a następnie jej 
przebieg.
Ostatni rozegrany tej jesieni mecz 
w Raciążu stał na bardzo dobrym po-
ziomie. W pierwszej połowie, zakoń-
czonej bezbramkowym remisem, 
drużyną wyraźnie lepszą był Żbik. 
Swej przewagi nie udokumentował 
jednak bramką. A okazje po temu 
były. Znowu dał o sobie znać, tyle 
razy opisywany, brak skuteczności.
Druga połowa zaczęła się dla nasze-
go zespołu pechowo. Już w trze-
ciej minucie po gwizdku sędziego 
rozpoczynającego tę połowę pił-
ka odbiła się dość przypadkowo od 
nierówności boiska i trafiła pod nogi 
najlepszego piłkarza i strzelca dru-
żyny gospodarzy – Mariusza Ko-
peckiego. Ten takich prezentów nie 
zwykł marnować i spokojnie umieś-
cił ja w naszej siatce. Nasi zawodnicy, 
nieco zdezorientowani niespodzie-
waną sytuacją, wyraźnie się pogubili. 
Cofnęli się na własną połowę i dość 
chaotycznie się bronili. Wykorzystali 

to gospodarze i przeprowadzili kilka 
szybkich ataków na naszą bramkę, nie 
stwarzając przy tym jednak większe-
go zagrożenia.
Ostatnie piętnaście minut znowu na-
leżało do naszej drużyny. I znowu 
jednak naszym zawodnikom brako-
wało skuteczności, szczęścia chyba 
też. Im bliżej było do końca spotka-
nia, tym większe zdenerwowanie 
wkradało się w grę naszego zespołu. 
Mimo że szanse na zwycięstwo 
były, to jednak trzeba obiektyw-
nie przyznać, że drużyną grającą 
bardziej dojrzale byli gospoda-
rze. To już zespół na miarę IV ligi. 
Nasi piłkarze wiele już potrafią, ale 

wiele też im brakuje. Bra-
kuje w pierwszym rzędzie 
boiskowego doświadczenia, 
o boiskowym cwaniactwie 
już nie mówiąc. Pewne braki 
zostaną z pewnością w okre-
sie przerwy zimowej usu-
nięte. Jedno jednak będzie 
trudniejsze do usunięcia, bo 
to przychodzi z wiekiem. 
Chodzi tu o „masę” i siłę fi-
zyczną.
Piłkarzom z Raciąża udał się 
więc rewanż. W pierwszym 
meczu w Nasielsku przegra-
li wyżej, bo 2:0. W stosunku 
do tamtego meczu widać 
postęp w ich grze, W grze 
nasielskiego zespołu widać 
natomiast wyraźny regres. 

Wydaje się jednak, że o IV ligę 
można jeszcze i warto powalczyć. 
Wiązać się to będzie z koniecznoś-
cią uzupełnienia drużyny o 3–4 
doświadczonych zawodników, 
przy których nasza młodzież mo-
głaby dojrzewać. Do szczęścia na-
prawdę niewiele brakuje, ale trudno 
jest zdobywać wysokie umiejętno-
ści na boiskach przypominających 
łąki i w walce z przeciwnikami pre-
ferującymi grę siłową – byle dalej 
od własnej bramki.
W meczu z Błękitnymi Raciąż wy-
stąpili: Kulpa, Gumowski, Grabczak, 
Osiński (70’ Gocajna), Jędrzejewski, 
Kordowski, Stańczak (56’ Szczep-
kowski), Brzyski, Bącik, Choroba 
(65’ Dzięgielewski), Załoga. 

xyz

SPORT SZKOLNY

Gminny turniej w minikoszykówkę
W piątek, 28 października 2011 r. przy Szkole Podstawowej w Nasielsku 
odbył się gminny turniej w minikoszykówkę dla dziewcząt i chłopców ze 
szkół podstawowych. Udział w zawodach wzięły następujące reprezenta-
cje szkół: Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w Starych 
Pieścirogach oraz gospodarze – dwie reprezentacje ze Szkoły Podstawo-
wej w Nasielsku.
Punktualnie o godz. 10.00 rozpoczęto turniej, którego wyniki przedsta-
wiono poniżej:
Kategoria dziewcząt:
SP Nasielsk – SP Dębinki – 38:4
Kategoria chłopców:
SP Nasielsk I – SP Nasielsk II – 23:4
SP Dębinki – SP Pieścirogi – 10:8
SP Nasielsk II – SP Pieścirogi – 8:9
SP Nasielsk I – SP Dębinki – 10:4
SP Nasielsk II – SP Dębinki – 4:5
SP Nasielsk I – SP Pieścirogi – 12:8
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk I 6 pkt
II miejsce SP Dębinki 5 pkt
III miejsce SP Pieścirogi 4 pkt
IV miejsce SP Nasielsk II 3 pkt
Po zakończeniu zawodów najlepszym zespołom wręczono puchary oraz 
pamiątkowe dyplomy.
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SPORT SZKOLNY.  
Koszykówka

Turniej dla 
gimnazjalistów
W piątek, 18 listopada w hali spor-
towej w Nasielsku odbył się tur-
niej koszykarski dla dziewcząt i 
chłopców ze szkół gimnazjalnych. 
Udział w turnieju wzięły wszyst-
kie szkoły gimnazjalne z terenu 
gminy Nasielsk. Zawody te były 
jednocześnie eliminacjami do 
zawodów powiatowych, które 
odbędą się 1 i 2 grudnia br. w No-
wym Dworze Mazowieckim. Po 
losowaniu i ustaleniu kolejności 
gier przystąpiono do rozgrywek. 
Turniej sędziowali: Mariusz Chrza-
nowski i Dawid Bandurski. 

Poniżej przedstawiamy wyniki 
poszczególnych spotkań:

Kategoria żeńska:
PG 1 Nasielsk – ZS3 Cieksyn  
    16:11

Klasyfikacja końcowa

I miejsce PG 1 Nasielsk 2 pkt

II miejsce ZS3 Cieksyn 1 pkt

Kategoria męska:
PG 1 Nasielsk – ZS3 Cieksyn  
    38 : 9

ZSO Nasielsk – ZS2 Pieścirogi 
    31 : 18

PG 1 Nasielsk – ZSO Nasielsk 
    29 : 24

ZS 3 Cieksyn – ZS2 Pieścirogi 
    9 : 32

PG 1 Nasielsk – ZS2 Pieścirogi 
    31:16

ZS 3 Cieksyn – ZSO Nasielsk 
    6 : 25

Klasyfikacja końcowa

I miejsce PG 1 Nasielsk 6 pkt

II miejsce ZSO Nasielsk 5 pkt

III miejsce ZS 2 Pieścirogi 4 pkt

IV miejsce ZS 3 Cieksyn 3 pkt

Po zakończeniu zawodów najlep-
szym zespołom wręczono pu-
chary oraz pamiątkowe dyplomy.
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