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Budżet
autorski
Grzegorzem
Arciszewskim
Burmistrzem Nasielska
o budżecie
i planach na 2012 rok.

Budżet gminy na rok 2012 został
uchwalony przez Radę Miejską.
Proszę coś więcej o nim powiedzieć.
- To jest realny budżet, pierwszy
od niepamiętnych czasów, na
poziomie 45 mln zł. Chciałbym,
żeby był wykonany w 100% pod
względem dochodów. Zaplanowana jest w nim nadw yżka
- ponad 900 tys. zł na spłatę długów. Niestety do tej pory wszyscy zadłużali gminę, a ja muszę
zmniejszać zadłużenie. Obecnie
jest ono na poziomie – 23 mln zł
(kredyty i pożyczki).

Strażacy ochotnicy zatrzymani
Policjanci z Nasielska rozwikłali zagadkę podpaleń na terenie gminy Nasielsk. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę może być
zamieszanych sześciu mężczyzn. Aż pięciu z nich to strażacy ochotnicy z nasielskiej jednostki OSP. Marcin Cz., Paweł B. i Radosław Cz. trafili na trzy miesiące do aresztu. Piotr S., Piotr B. oraz Łukasz Ł. decyzją sądu będą przebywać w areszcie miesiąc krócej. Wszyscy zatrzymani w czwartek, 26 stycznia br. mężczyźni usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia.
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Z UM
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

Szkolenie dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ODR
w Nasielsku zaprasza rolników na dwa szkolenia. Jedno z nich pt. „Nowoczesne metody uprawy, zbioru i zakiszania kukurydzy. Nawożenie
i ochrona roślin zbożowych”, odbędzie się we wtorek, 7.02.2012 r. o godz.
10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Wykład przeprowadzi Tadeusz Szymańczak.
Drugie szkolenie pt. „Opłacalność hodowli koni zimnokrwistych” odbędzie się w poniedziałek, 13.02.2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
UM w Nasielsku. Wykład przeprowadzi lekarz weterynarii Maciej Skowron.
Organizatorem spotkań jest Maria Brzezińska, ODR Nasielsk.

Dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Alternatywne źródła energii
i ich zastosowanie
W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFRROW
(Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach
PROW 2007–2013 w zakresie działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, wdrażanego przez Fundację Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Warszawie zaprasza na szkolenie: „Alternatywne źródła energii
i ich zastosowanie” w dniach 28–29.02.2012. Wyjazd o godz. 9.00 spod budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, ul. Ogrodnicza 6.
Program szkolenia:
1. Rodzaje energii odnawialnej, jej źródła oraz ocena ich zasobów.
2. Obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii w kraju i województwie oraz perspektywy rozwoju sektora do 2020 roku.
3. Rola rolnictwa w rozwoju energetyki rozproszonej oraz zabezpieczenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.
4. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej.
5. Rolnik jako dostawca surowca do produkcji energii odnawialnej – uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
6. Rolnik jako producent energii odnawialnej– uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe.
7. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie – innowacyjne rozwiązania technologiczne, możliwości uzyskania dofinansowania.
Szkolenie odbędzie się w MODR oddział Poświętne koło Płońska. W drugim
dniu szkolenia odbędzie się wyjazd studyjny do najciekawszych obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii:
– Siedlin (piec na biomasę),
– Płońsk (firma Terma-Pol – kolektory słoneczne),
– Smardzewo (wiatraki – Sławomir Chlewicki),
– Płońsk (poletko roślin energetycznych MODR Oddz. Poświętne).
Organizatorzy pokrywają wszelkie koszty organizacji szkolenia wraz
z dojazdem na szkolenie (wyjazd autokarem z Pomiechówka). Osoba do kontaktu: Maria Brzezińska, ODR Nasielsk, UM w Nasielsku, pok. 110,
tel. 23 693 30 67.

BURMISTRZ NASIELSKA
Grzegorz Arciszewski

przyjmuje interesantów w sprawach różnych
we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 13.00.
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23-69-33-000).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Duchnowski
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113 (I piętro).
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OBRADOWAŁA RADA
W poniedziałek, 30 stycznia br. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Pierwszą część obrad
prowadził Grzegorz Duchnowski,
przewodniczący RM, zaś po przerwie
Katarzyna Świderska wiceprzewodnicząca RM. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych.
Zmiany do porządku obrad zgłosili:
przewodniczący RM w sprawie przyjęcia uchwałą planu pracy komisji RM
oraz Grzegorz Arciszewski, burmistrz
Nasielska. Wnioski burmistrza dotyczyły przyjęcia pod obrady przez
radę projektów uchwał w sprawie
dostępu do szerokopasmowego internetu oraz zmniejszenia ekwiwalentu wypłat dla strażaków ochotników.

Rada zdecydowała, że projekt dotyczący wypłaty ekwiwalentu dla
strażaków będzie trafi do prac komisji. Następnie radni przyjęli porządek
obrad po zmianach. Przewodniczący
RM omówił krótko spotkania, w których uczestniczył w ostatnim czasie. Dotyczyły one m.in. powołania
punktu nocnej i świątecznej pomocy
lekarskiej w Nasielsku z władzami powiatu oraz baszty z poseł RP Jadwigą
Zakrzewską.
Radny Krzysztof Fronczak dopytywał, czy zapadły jakieś konkretnie
decyzje w kwestii NPL.
Na ten temat wypowiedział się Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska,
który wyjaśnił, że otrzymał pismo
z nowodworskiego SZP ZOZ zapewniające o powstaniu takiego punktu,
pod warunkiem, że otrzymają pomieszczenia za darmo. Być może
kolejne spotkanie ze starostą temat
ten już rozstrzygnie. Burmistrz w sprawozdaniu ze swojej działalności pomiędzy sesjami wyliczył: spotkanie
samorządowców, na którym były
omawiane kwestie trudnej sytuacji
finansowej samorządów lokalnych,
szczególnie problemy z finansowaniem zadań oświatowych. Mówił
również o spotkaniu z przedstawicielami PKP w sprawie inwestycji związanych z przebudową linii kolejowej
E-65. Przyznał też, że nie wiadomo
jeszcze, kiedy wiadukty zostaną otwarte dla użytkowników.
Następnie informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na ternie naszej gminy za rok
2011 przedstawił podkom. Karol Stojak, komendant komisariatu policji
w Nasielsku. Wskaźnik skuteczno-

ści działań nasielskiej policji wynosi
74,9%, czyli co czwarte przestępstwo
nie jest wykrywane. Na naszym terenie w ubiegłym roku popełniono
608 czynów karalnych.
Komendant podkreślił, że zwiększyła się przestępczość drogowa i liczba
kradzieży w stosunku do roku 2010,
natomiast ograniczono bójki i pobicia, zmniejszyła się też przestępczość nieletnich. W ubiegłym roku
w nasielskim komisariacie pracowało 30 funkcjonariuszy, a obecnie jest
ich 28. W kilku zdaniach komendant
Stojak odniósł się również do piątkowych zatrzymań nasielskich strażaków ochotników, przeciwko którym
toczy się śledztwo prokuratorskie.
Jeden z mieszkańców gminy
opowiedział też, jak został potraktowany przez nasielskich
funkcjonariuszy, gdy zgłaszał
pobicie. Komendant zaprosił go na rozmowę, by sprawę
wyjaśnić.
Radny powiatowy Kazimierz
Drabik w imieniu mieszkańców gminy prosił, by nasielscy
policjanci ograniczyli egzekucję zakazu wjazdu na wiadukty,
ponieważ z objazdami są związane duże koszty, a inwestycje
wykonywane przez kolej są
fot. M. Tyc
już ukończone pod względem
technicznym.
O Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy mówił kpt.
Mariusz Wyszyński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Dworze Mazowieckim,
charakteryzując działalność operacyjną siedmiu jednostek OSP w 2011
r. Ochotnicy wyjeżdżali do 153 pożarów, 133 miejscowych zagrożeń,
były też 4 fałszywe alarmy. W sumie
w akcjach tych uczestniczyło 1616
ratowników, straty poniesione w tych
zdarzeniach oszacowano na 1 mln 119
tys. zł, a rannych zostało 10 osób. Na
zakończenie kpt. Wyszyński stwierdził, że przed strażakami jest coraz
więcej zadań.
W ramach interpelacji i zapytań radnych jako pierwszy głos zabrał radny Mirosław Świderski, który pytał
o możliwość zawarcia porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg
Wojewódzkich w sprawie wymiany
chodnika w ul. Warszawskiej od pawilonów do restauracji „Stary Młyn”. Interesował go również termin remontu
mostka w Pniewskiej Górce. O realizację zadań z funduszu sołeckiego
pytał radny Stanisław Śmietański.
Następnie radni przystąpili do procedowania uchwał. Jako pierwsze rada
przyjęła przedstawione przez Ludwinę Turek, skarbnik Nasielska, projekty uchwał wprowadzających zmiany
w wieloletniej prognozie finansowej
gminy Nasielsk na lata 2012–2020
i w uchwale budżetowej. Sekretarz
Maria Kowalska zaprezentowała radnym projekty uchwał dotyczące trybu postępowania o udzielanie dotacji
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Budżet autorski

Grzegorzem Arciszewskim Burmistrzem Nasielska o budżecie i planach na 2012 rok.
Nie ma takiej sytuacji jaka zaskoczyła mnie w zeszłym roku,
kiedy to trzeba było spłacić przeszło 2,5 mln zł zaległych faktur
za 2010 r. Dziś mamy do zapłacenia faktycznie za rok 2011 ok.
900 tys. zł, ale w terminach od 1
do 4 miesięcy. Nie ma poślizgów
w płatnościach.
Jeśli będą dodatkowe środki ze
sprzedaży majątku to przełożą się
one na inwestycje. Myślę, że osiągniemy założoną sprzedaż. Mamy
pięć lokali użytkowych, których nie
powinno się sprzedawać, ewentualnie na wolnym rynku.
Rozumiem, że jest sprzedaż lokali
mieszkalnych z bonifikatą i prawem
pierwokupu, ale użytkowych nie,
ponieważ to nie jest porównywalne.
Tym bardziej, że tuż przed końcem
kadencji byłego burmistrza sprzedano 9 lokali użytkowych, a radni
nie wiedzieli o wszystkich sprzedażach. Nie wiem, na jakiej zasadzie to
się działo. Nie było gospodarskiego myślenia także pod względem
sprzedaży działek. Ja nie chcę się tak
pozbywać majątku gminy.
To Pana pierwszy autorski budżet,
jakie zadania w nim zapisane uważa Pan za najważniejsze?
- Jest wiele ważnych zadań do wykonania. Ważna będzie dla mnie
estetyka naszego miasta. Szczególnie trzeba zadbać o centrum,
chciałbym, żeby pojawiły się nowe
chodniki wokół rynku i dodatkowe
parkingi. Straszą też stare, nieremontowane budynki, może coś uda się
z tym zrobić. Na pewno, jak tylko
pozwolą na to warunki pogodowe
ruszą prace przy budowie chodnika
w ulicy Płońskiej. Największym zadaniem będzie budowa targowicy,
zresztą wzbudzała ona wiele kontrowersji podczas dyskusji o budżecie.
Liczymy na 1 mln zł dofinansowania
do tej inwestycji. Ponadto już podpisana została umowa na inwestycje
w Psucinie, w ramach odnowy wsi
będzie tam wykonany m.in. chodnik, plac zabaw dla dzieci. Zadanie
to ma być dofinansowane w kwocie
500 tys. zł tj. w 75%, ale ostateczna cena zostanie zweryfikowana
w przetargu. Być może otrzymamy
też dofinansowanie na budowę drogi Jackowo – Lubomin.
Jest również projekt oświatowy
z tzw. miękkich funduszy, który
opiewa na przeszło 2 mln zł, a jego
czas realizacji to 1,5 roku, zakończy
się w lipcu 2013. Muszę przyznać,
że jestem sceptycznie nastawiony
do tego projektu.
Na szczęście udało się pomyślnie wznowić i zakończyć „Kurs na
Nasielsk”. Zwróciliśmy 350 tys. zł,
ale nie musieliśmy oddać całej wartości tego projektu, czyli ok. 1 mln
700 tys. zł. Odebrane też zostały
place zabaw przy trzech naszych
szkołach i zniknęła groźba zwrotu do MEN ponad 100 tys. zł z tzw.
„Radosnej szkoły”. W przyszłości
będę starał się promować takie projekty, które przyniosą realne zyski

dla gminy, a nie tylko dla ich wykonawców.
Proszę powiedzieć coś więcej
na temat planowanej budowy targowicy przy ulicy Lipowej.
- Dopiero w lipcu 2011 pojawiła się szansa, że gminy powyżej
5 tys. mieszkańców mogą się starać
o dofinansowanie na budowę targowiska ze środków unijnych z programu „Mój Rynek”. Było bardzo mało
czasu na przygotowanie naszego
wniosku, ale zdążyliśmy. Najpierw
została przygotowana koncepcja,
która kosztowała 16 tys. zł. A później wybraliśmy projekt targowicy,
jego przygotowanie było tańsze niż
14 tys. euro. Wykonawca otrzyma
za to zapłatę w 2012 roku.
Kosztorys projektu targowicy opiewa 6 mln. 800 zł i rzeczywiście jest
ogromny. Ale musieliśmy spełnić
warunki specyfikacji zgodnie, z którymi 50% powierzchni użytkowej
musi być zadaszona, ma być odwodnienie, nawierzchnia z kostki.
Nie było mowy o kosztorysie, zakładałem, że targowisko ma być dobre,
żeby dostało 1 mln zł dofinansowania. Jeśli otrzymamy dofinansowanie, to inwestycja będzie nas
kosztować maksymalnie w sumie
3,5 mln zł i potrwa dwa lata. A jeśli nie, to zweryfikujemy kosztorys
i przeznaczymy na ten cel 1 mln zł,
który jest zabezpieczony w budżecie, i targowisko powstanie w tym
roku. Chciałbym, żeby przy ulicy Lipowej powstał cały kompleks
handlowo – parkingowy, a w przyszłości, żeby na naszych działkach
przy stadionie powstały też punkty
gastronomiczne.
Co z wprowadzeniem opłaty śmieciowej w naszej gminie?
- Ustawa „śmieciowa” obowiązywać będzie od lipca 2013 r. Najpierw jednak Rada Miejska musi
przyjąć kilka uchwał z nią związanych. Aktualnie trwają prace nad
ich przygotowaniem. Chciałbym,
żeby na naszym terenie ona zaczęła obowiązywać już od lipca
tego roku. Prowadzimy rozmowy
z sąsiednimi gminami, żeby u nich
weszła ona w życie w tym samym
czasie. Opłaty za śmieci segregowane i niesegregowane będą pobierane od osoby. Tym tematem
będzie zajmować się spółka gminna.
Jak wygląda rezerwa burmistrza
w tegorocznym budżecie?
– W tym roku jest to 339 tys. zł. To
w porównaniu z ubiegłym rokiem,
kiedy miałem do dyspozycji 60
tys. zł, bardzo dużo. W pierwszej
kolejności będę chciał dzięki tym
środkom unormować sprawę rowów przydrożnych przy drogach
gminnych, to priorytet. Ale oczywiście pieniądze będą też przeznaczane na rozwiązywanie bieżących
problemów.
Czy trwają prace nad nowym regulaminem organizacyjnym UM?
- Tak, prace nad wprowadzeniem
zmian w regulaminie trwają. Mają

one na celu poprawę efektywności
pracy Urzędu Miejskiego, zarówno
pod względem merytorycznym,
jak i finansowym, z uwagi na wprowadzenie dalszych oszczędności.
To wymaga namysłu i rozwagi.
Jaki będzie ten rok dla naszej gminy?
- Już gorszego, jak ten miniony
nie będzie za mojej kadencji. Nie
było pieniędzy na łatanie dziur
w mieście, na odwodnienia czy na
utrzymanie dróg, a przecież były
podtopienia i trudna zima. A jednak udało się to robić na bieżąco,
a do tego dodatkowo jest i jezdnia
przy Tesco, i droga w Miękoszynie
(ponad 800 metrów).
To, co zrobiłem do tej pory już będzie dawać efekty. Myślę, o wprowadzonych oszczędnościach.
W tym roku nastąpi ich ciąg dalszy. Patrzę optymistycznie w przyszłość, mimo kryzysu.
Gdzie jeszcze zakłada Pan poszukiwanie oszczędności dla naszego
budżetu?
- Wszyscy samorządowcy podkreślali na spotkaniu, w którym
niedawno uczestniczyłem, że oświata rozkłada budżety gmin. Reformy oświatowe z poprzednich
lat to buble, za które rząd zrzucił
odpowiedzialność na samorządy. Dlatego coraz więcej mówi się
o zamykaniu szkół, żeby poczynić
oszczędności. U nas przy oszczędnym planie do szkół i przedszkoli
dokładaliśmy w 2011 r. 6 – 7 mln
zł, a dyrektorzy chcieli 12 mln zł.
W pierwszej kolejności trzeba będzie zmienić obwody szkół, żeby
w szkołach była określona liczba
klas i liczba uczniów w klasie. Teraz
są klasy w szkołach naszej gminy,
które liczą 8 – 10 osób. Połączenie
dwóch szkół w jedną da oszczędności ok. 1 mln zł i to bez uszczerbku dla uc zniów. S en sownym
rozwiązaniem jest też tworzenie
zespołów szkół, w których funkcjonowałyby podstawówki i gimnazja.
Rozważam podjęcie w najbliższym
czasie tematu zamknięcia jednej ze
szkół w naszej gminie, bo ekonomia jest nieubłagana. Zdaję sobie
sprawę z tego, że będzie to bardzo
trudny temat pod względem społecznym.
A plany na przyszłość?
- Chciałbym wybudować nowe
przedszkole, bo jest to bardzo potrzebna inwestycja. Tym bardziej,
że dużo, bo aż 500 zł za dziecko,
kosztuje nas dofinansowanie dzieci
w prywatnych placówkach przedszkolnych. Dla porównania za dziecko uczęszczające do przedszkola
w Pułtusku dopłacamy 250 zł. Nie
wiem jednak jakie będą nasze możliwości. W planach mam też budowę budynku socjalnego dla 20
rodzin. Jako gmina mamy problemy mieszkaniowe, dlatego trzeba
byłoby to zrobić w ciągu najbliższych 2 lat.
Dziękuję za rozmowę.
Iwona Pęcherzewska

Podajemy numery telefonów, pod którymi można kontaktować się
w sprawie usług Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej udzielanej
w powiecie nowodworskim od 1 stycznia 2012 r. przez SZPZOZ w Nowym Dworze Maz.

Centrale:
512 258 542
(22) 775 30 81
(22) 765 83 00
Numery wew. 220, 237, 343 - lekarz
wew. 222, 365 - pielęgniarki
(22) 756 83 22 – do wyjazdowego NPL
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Z POLICJI

Strażacy ochotnicy zatrzymani

Policjanci z Nasielska rozwikłali zagadkę podpaleń na terenie gminy Nasielsk. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę może być
zamieszanych sześciu mężczyzn. Aż pięciu z nich to strażacy ochotnicy z nasielskiej jednostki OSP. Marcin Cz., Paweł B. i Radosław Cz. trafili na trzy miesiące do aresztu. Piotr S., Piotr B. oraz Łukasz Ł. decyzją sądu będą przebywać w areszcie miesiąc krócej. Wszyscy zatrzymani w czwartek, 26 stycznia br. mężczyźni usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia.
Sprawa ciągnie się od maja 2011 r.,
kiedy to doszło do pierwszych podpaleń. Funkcjonariusze z Nasielska
wszczęli postępowanie wyjaśniające,
ale nie udało się wówczas zatrzymać
sprawców. Pomimo upływu czasu
policjanci wciąż szukali podpalaczy,
tym bardziej że dochodziło do nowych zdarzeń. Płonęły stogi siana,
lasy, słomy, domki letniskowe, kosze na śmieci. Policjanci analizowali
szczegóły zdarzeń. Wiedzieli, że najczęściej dochodziło do nich pomiędzy godziną 21:00 a 23:00.
Z zestawienia, jakie przygotował dla
nas Marek Karpowicz (nowodworski24.pl), wynika, że takich pożarów
na terenie naszej gminy od kwietnia
2011 r. było około 30.
W kwietniu ub.r. roku doszło do
pierwszego podpalenia stodoły. Zdarzenie miało miejsce 20 kwietnia w
Żabiczynie. Kilka dni później podpalono budynki starej lokomotywowni
w Nasielsku. A już następnego dnia
płonęła sterta siana w Budach Siennickich. W maju aż 3 razy podpalano
siano na terenie miasta. W czerwcu
ponownie została podpalona sterta
siana oraz las w Jaskółowie. W wakacje płonęła stodoła w Nunie, a kilka
dni później w podobnym pożarze w
Broninku spłonęły również zwierzęta.
Właścicielka gospodarstwa, widząc,
jakie poniosła straty, zemdlała i potrzebna była pomoc pogotowia ratunkowego. W sierpniu doszło do dużego
w rozmiarach pożaru gospodarstwa w
Krogulach. We wrześniu dwa razy w
tym samym miejscu podpalono stertę
siana na terenie Nasielska. W październiku płonęły sterty w Chrcynnie, a po
dwóch dniach w Siennicy. Na koniec

miesiąca podpalono, jak i w kwietniu, budynek starej parowozowni.
W listopadzie odnotowano podpalenie w Nunie, gdzie spłonęła stodoła, oraz rozpoczęły się pożary
śmietników w Nasielsku. 13 listopada doszło do dwóch pożarów
kontenerów na śmieci. Zgłoszenia
o pożarach wpłynęły w odstępie
30 minut. Na drugi dzień spłonął
samochód. Grudzień to miesiąc
pożarów śmietników na ul. Warszawskiej oraz Starzyńskiego. Dzień
przed Bożym Narodzeniem podpalona została stodoła w Popowie
Borowym. W ostatnim czasie płonęły domki na działkach przy ul.
Warszawskiej oraz drewniana szopa w centrum miasta.
Przełom w tej sprawie nastąpił 16
stycznia br., kiedy to do straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim
zadzwonił mężczyzna z informacją o pożarze w jednym z mieszkań.
Przedstawiając się, podał nazwisko i adres strażaka z jednostki OSP.
Po tym zgłoszeniu sprawą kluczową było ustalenie, kto odpowiada
za fałszywe zgłoszenie i jaki był tego
motyw. – W trakcie zbierania informacji reporterzy portalu www.nowodworski24.pl ustalili, że to jeden
z nasielskich strażaków zadzwonił do
straży i zgłosił pożar u swojego sąsiada, również strażaka – mówi Marek
Karpowicz.
Po zebraniu materiałów i przesłuchaniu świadków policjanci z Nasielska w
czwartek 26 stycznia o świcie dokonali zatrzymania braci Marcina Cz. (20
lat) i Radosława Cz. (23 lata) oraz Piotra
S (27 lat) oraz najmłodszego – Pawła B.
(18 lat) pierwsi trzej zatrzymani to stra-

Z UM

Nowy sołtys

W środę, 18 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym odbyły się wybory nowego sołtysa sołectwa Popowo Północ. Uczestniczyło
w nich 35 mieszkańców wsi. Z ramienia nasielskiego magistratu podczas
wyborów był obecny Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, oraz radny z tego terenu Zbigniew Wóltański.
Jako kandydat na sołtysa został zgłoszony Stanisław Charzyński. W głosowaniu tajnym, które przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie: Jacek
Stromecki i Andrzej Romanowski, 31 głosami za i 4 przeciw, Stanisław Charzyński został wybrany na sołtysa Popowa Północ.
Przypomnijmy, że poprzednia sołtys tego sołectwa, Katarzyna Charzyńska, zrzekła się pełnienia tej funkcji. Była sołtysem przez ostatnie 5 lat.
Stanisław Charzyński był kandydatem do Rady Miejskiej w Nasielsku
w ostatnich wyborach samorządowych i 147 głosami uzyskał w swoim
okręgu wyborczym drugi wynik.
(i.)
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Uprzejmie informujemy, że
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Nowym Dworze Mazowieckim
uruchomił własną stronę internetową:
www.nowydwormazowiecki.pinb.pl.
Znajdują się na niej wszelkie informacje
potrzebne interesantom oraz druki do pobrania.
Podajemy także adres poczty elektronicznej
do bezpośredniej komunikacji
i elektronicznej korespondencji: pinb@nowodworski.pl.

E

fot. D. Majewski

żacy z OSP w Nasielsku. Tego samego dnia policjanci zatrzymali jeszcze
Piotr aB. (20 lat), a wieczorem Łukasza
Ł. (20 lat). Oni również należeli do OSP
w Nasielsku. W gaszeniu wszystkich
pożarów brali udział zatrzymani strażacy. Za swoją pracę dostawali po 12
zł za godzinę.
– Z ustaleń policjantów wynika, że
zatrzymani mogą być zamieszani w podpalenia dwóch altanek w
Nasielsku, budynku gospodarczego w Żabiczynie, 40 bel słomy w
Chlebiotkach oraz stodoły w Broniku – informuje asp. Iwona Jurkiewicz,

oficer prasowy nowodworskiej KPP.
– Wstępnie straty wyceniono na ponad 100 tysięcy złotych. Policjanci,
pod nadzorem prokuratorskim ustalają, czy młodzi mężczyźni nie są zamieszani w inne uszkodzenia mienia.
– dodaje.
Wszyscy zatrzymani zostali już przesłuchani i usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia poprzez podpalenie.
Następnie wszyscy trafili do aresztu. Zgodnie z kodeksem karnym, za
uszkodzenie mienia grozić może
kara pozbawienia wolności do 5 lat.
(red., m.k.),

KRONIKA
POLICYJNA
W okresie między listopadem 2011
r. a 26 stycznia 2012 r. w Lelewie
nieznany sprawca włamał się do
domku letniskowego Tamary P. i
skradł mienie o wartości 3000 zł.
W okresie między listopadem 2011
r. a 28 stycznia 2012 r. w Lelewie
nieznany sprawca włamał się do
domku letniskowego Roberta D.
i skradł mienie o wartości 1500 zł.
W okresie między 20.12. a 25.01. w
Mogowie nieznany sprawca włamał
się do domku letniskowego Agnieszki S. i skradł mienie o wartości
13 000 zł.
05.01. policjanci zatrzymali Ariela
Cz. który kradł energię elektryczną.
Między 6 a 21.01. w Borkowie nieznany sprawca włamał się do domku letniskowego Mirosława P. i
skradł mienie o wartości 2000 zł.
17–18.01. nieznany sprawca wybił
szybę w drzwiach wejściowych do
hali sportowej przy ul. Staszica. Straty oszacowano na 300 zł na szkodę UM Nasielsk.
21–22.01. na ul. Młynarskiej nieznany sprawca uszkodził chłodziarkę
do napojów. Straty oszacowano na
500 zł na szkodę firmy Coca-Cola.

Kronika OSP

za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Dwa razy z rzędu
W czwartek, 19 stycznia br. policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o napady na stację LPG w Nasielsku. Do pierwszego napadu doszło
wieczorem 28 grudnia ub.r. Wtedy to dwóch mężczyzn, w tym jeden zamaskowany, weszło na teren stacji tankowania gazu. Tam dostali się do pomieszczenia pracowników stacji.
Dariusz R. (36 l.) i Robert K. (37 l.), zastraszając pracownika nożem, zażądali wydania pieniędzy, a następnie oddalili się z miejsca zdarzenia. Poinformowani
o wszystkim policjanci rozpoczęli pracę mającą na celu wytypowanie i zatrzymanie sprawców tego napadu.
Tymczasem Dariusz R. wrócił 8 stycznia na tę samą stację, gdzie dokonał napadu
pod koniec ubiegłego roku. Tym razem mężczyzna był sam. W pomieszczeniu obsługi wybił szybę, wszedł do środka i po raz kolejny zastraszył pracownika
stacji. Próbował się z nim porozumiewać łamanym językiem rosyjskim, aby odsunąć od siebie podejrzenia. Gdy otrzymał gotówkę, uciekł z miejsca zdarzenia.
Funkcjonariusze podejrzewali, że napadu dokonali Dariusz R. i Robert K. Mężczyźni zostali zatrzymani w swoich mieszkaniach. Obaj usłyszeli już zarzut dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, za co grozi im od 3 do
12 lat pozbawienia wolności.
za: www.kppnowydwormaz.pl

16.01. OSP Nasielsk wyjechała do
pożaru mieszkania przy ul. Warszawskiej. Zgłoszenie okazało się
fałszywym alarmem.
22.01. strażacy z Nasielska wyjechali do wypadku drogowego
w Mazewie Dworskim. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia
strażacy zabezpieczyli teren i odłączyli w samochodzie akumulator i instalację gazową.
23.01. OSP Cieksyn wyjechała do
Lelewa w celu udzielenia pomocy zespołowi karetki pogotowia,
która zawisła na skarpie w przydrożnym rowie.
fot. D. Majewski

Z GMINY

Potrącenie na stacji PKP

We wtorek, 24 stycznia br. o godzinie 10:14 pociąg nr 51426 relacji Działdowo (8:17)–Warszawa Wola (11:27) podczas wjazdu do stacji Nasielsk
potrącił osobę postronną przebywającą na torze. Pociąg ten został zatrzymany do czasu przybycia służb ratunkowych i zakończenia czynności
dochodzeniowych prowadzonych przez policję. Po dotarciu na miejsce
zdarzenia policjanci z Nasielska ustalili, że poszkodowanym jest mężczyzna będący pod wpływem alkoholu (1,2 promila). Został on z ogólnymi
potłuczeniami przewieziony do szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim.
W związku ze zdarzeniem wyłączony z ruchu został tor szlakowy nr 2 szlaku
Nasielsk–Świercze. Do czasu przywrócenia planowej organizacji ruchu pociągi na tym odcinku prowadzone były po jednym torze, dwukierunkowo.
W następstwie zdarzenia na linii Warszawa–Działdowo wystąpiły kilkunastominutowe opóźnienia pociągów Kolei Mazowieckich.
za:www.mazowieckie.com.pl

26.01. OSP Nasielsk wyjechała do
pożaru śmietnika przy ul. Kilińskiego.
31.01. OSP Psucin wyjechała do
pożaru budynku mieszkalnego
w Śniadówku, gm. Pomiechówek.
Po przybyciu na miejsce okazało
się, że właściciel we własnym zakresie ugasił pożar przed przybyciem strażaków.
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Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej

Grzmiało i błyskało
W piątek 27 stycznia 2012 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego
odbyło się Walne Zgromadzenie
Gminnej Spółki Wodnej. Symptomatyczne jest w tym wypadku to,
że zaproszenie na to zebranie skierował do członków Gminnej Spółki
Wodnej burmistrz Nasielska Grzegorz Arciszewski. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem,
sala była wypełniona po brzegi.
Przybyły na nie nawet osoby niebędące członkami Spółki. Spotkanie tego gremium wynikało nie
tylko z wymogów statutowych
spółki, ale, chyba w głównej mierze, z faktu, że gmina Nasielsk się
„topi”. Szczególnie było to widoczne w ostatnich dwóch mokrych latach. W prasie pojawiło się nawet, na
określenie trudnej sytuacji „powodziowej” w naszej gminie, sformułowanie „gmina na rozlewiskach”.
Dlatego też na spotkanie przybyły
osoby niebędące członkami spółki,
a zaproszenie wystosował burmistrz
– gospodarz gminy.
Zebranie poprowadził prezes Gminnej Spółki Wodnej Zdzisław Kasiak.
Przywitał przybyłych na delegatów
oraz pozostałe osoby. Szczególnie serdecznie powitał burmistrza
Grzegorza Arciszewskiego oraz Jerzego Jazgieża ze Związku Spółek
Wodnych, koordynującego działania spółek w powiatach nowodworskim i legionowskim.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej przed-

stawił Andrzej Lasocki, koordynator
działań Gminnej Spółki Wodnej na
naszym terenie. Nie ograniczył się
w nim do wymienienia podjętych
działań i przedstawienia sytuacji finansowej spółki. O tym, że z gospodarką wodną nie jest dobrze, wiedzą
wszyscy. Jest to problem ogólnopolski. Sprawozdawca skupił się
głównie na problemach naszej
gminy. Dokonał wnikliwej analizy
problemu. Potwierdził to, o czym
powszechnie wiadomo: na gospodarkę wodną są przeznaczane zbyt
skromne środki finansowe. Szczególną uwagę zwrócił na te elementy problemu, na które mają wpływ
członkowie gminnej wspólnoty i to
nie tylko tej zrzeszonej w Gminnej
Spółce Wodnej. Wskazał na niszczenie urządzeń melioracyjnych,
np. przerywanie przy budowach,
w tym wodociągowaniu i kanalizowaniu gminy, sieci drenarskiej. Rowy
melioracyjne zarastają krzewami,
niszczone są studzienki drenarskie,
czopowane odpływy i dopływy.
Do tych urządzeń podłączane są
urządzenia kanalizacyjne z nowo
budowanych domów i wysypywane odpady bytowe. Wszystko to
sprawia, że cały system melioracyjny nie działa.
Problemem jest też to, że wiele wiosek jest poza Gminną Spółką
Wodną i nie wnosi na jej rzecz żadnych opłat. Ich mieszkańcy oczekują jednak w chwilach trudnych
zdecydowanych działań i pomocy.

Część mieszkańców wsi należących do Gminnej
Spółki Wodnej nie
wnosi ustalonych
przez Spółkę opłat.
W roku 2011 ustalono, że składka
członkowska będzie wynosiła 27
zł z hektara. Wyliczono, że wpłynie do kasy Spółki
65 000 zł. Wpłacono tylko 40 987 zł. Do tego
doszła dotacja od wojewody w wysokości 8913 zł. Koszt robót, jakie
wykonano, zamknął się zaś sumą
55 282 zł. Zarząd ma doskonałe
rozeznanie problemów wodnych
gminy. Zna potrzeby poszczególnych rejonów i wsi. Wiadomo, że
oprócz normalnych prac konserwatorskich trzeba podjąć prace mające
na celu odtworzenie tego, co uległo
dewastacji. W związku z tym Zarząd
zaproponował podniesienie składki.
Wyliczono też, jaka jej wysokość,
przy wsparciu ze strony burmistrza
i wojewody, pozwoliłaby na ustabilizowanie sytuacji i przystąpienie do
akcji odnowy urządzeń. Zaproponowano kwotę 40 zł z hektara.
Przez cały czas zebrania trwała ożywiona dyskusja, ale w chwili, gdy
padła propozycja podniesienia stawki, przybrała ona na sile. Argumenty
tych, którzy byli za tym, aby ją podnieść tylko o niewielki procent, były

fot. A. Zawadzki

jak zawsze w takich okazjach takie
same – wieś jest biedna i nie podoła nowym obciążeniom. Były też
głosy popierające stawkę wyższą.
Argumentowano, że podjęte prace
z pewnością przełożą się na obniżenie strat wynikających z zalewania
pól i domostw. Za stawką 40 zł opowiedział się też burmistrz. Zapewnił
przy tym zebranych, że gmina dołoży się do tego, co zbiorą członkowie
Spółki. Deklarację tę poparł również przedstawiciel Związku Spółek
Wodnych, który stwierdził, że taka
stawka będzie koronnym argumentem przy jego staraniu się o wsparcie ze strony wojewody. Zaczęły
się słowne przepychanki i połajanki. Dyskutowano nawet o tym, kto
ma prawo głosować i podejmować
tym samym decyzję. Rzeczywiście
ten proceduralny problem był nieco
przeoczony na początku zebrania.
Na szczęście udało się go rozwiązać
i doszło do głosowania. Zwyciężyła
najniższa z proponowanych stawek,
tzn. 32 zł. W rezultacie niemal cały

Zarząd podał się do dymisji. Stwierdzono, że przy takich stawkach nie
ma możliwości realizacji zadań, jakie
sobie Zarząd postawił, a zaplanowano tylko najpilniejsze prace.
Wkrótce muszą odbyć się wybory i pole do popisu będą mieli ci,
którzy wiedzieli jak, wszystko tanio
i oszczędnie można prowadzić gospodarkę wodną. Na posiedzeniu
miało miejsce jeszcze jedno pożegnanie (nie wynikało ono jednak
z przeprowadzonego głosownia).
Z dalszej działalności w Gminnej
Spółce Wodnej zrezygnował Andrzej Lasocki. Od kilku już lat jest na
zasłużonej emeryturze. Rezygnacja wynikała z podjęcia innych obowiązków. To duża strata dla Spółki.
Andrzej Lasocki to doskonały fachowiec świetnie znał teren, wiedział, co
trzeba robić, aby osiągnąć zamierzony efekt, zarówno gospodarczy, jak
i przyrodniczy. Pola, lasy, zwierzęta
to jego pasja.
az

cych się do autobusu o nieparkowanie w tych miejscach nie przynoszą
żadnego efektu.
Przeprowadziliśmy kilkudniową obserwację ul. Młynarskiej i faktycznie,
można zauważyć codziennie te same
auta, i to nawet parkujące w tych samych miejscach! Próba rozmowy
z jedną z parkujących tam na cały
dzień osób skończyła się jednak fiaskiem i krótkim komentarzem – Toć
to parking, nikt nie może mi zabronić
tu parkować.
Jednak zdarzają się też sprytni klienci-kierowcy, którzy mają mniejsze auta
i parkują za autami na parkingu równolegle do ul. Młynarskiej – co widać na załączonej fotografii. Nie jest
to może zgodnie z prawem i zasadami kodeksu drogowego, jednak
faktycznie parkowanie takie trwa do
10 minut. Prawdopodobnie po publikacji tego artykułu nasielska policja
wzmocni czujność w tym miejscu
wobec „sprytniejszych” kierowców
parkujących na chwilę.
Zaskakuje jednak zjawisko, że położony po drugiej stronie skweru im. Jana
Pawła II parking (w odległości około
100 m od ulicy Młynarskiej i nieprzylegający bezpośrednio do żadnego
sklepu) jest mniej oblegany, a z relacji mieszkańców Rynku wynika, że
o godzinie 5 czy 6 rano jest wręcz
pusty. Lenistwo i wygoda? Podobno
też i względy bezpieczeństwa. Okazuje się, że samochodom zostawianym
na tym parkingu grozi niebezpieczeństwo. Mieszkańcy mówią o rzeko-

mym rysowaniu aut, wybijaniu szyb
i włamaniach. Czyżby po zlikwidowaniu Straży Miejskiej w Nasielsku nasze
miasto stało się mniej bezpieczne?
– Moja znajoma mówi, że woli zostawić auto pod jakimś sklepem, bo tu
bezpieczniej i bliziutko do autobusu –
mówi przypadkowo spotkana klientka jednego ze sklepów.
W takim razie czemu i komu ma
służyć parking w miejscu dawnego przystanku autobusowego? Czy
będzie on zapełniany tylko w dni
targowe i soboty? Czy jest szansa, że władze powiatu (ul. Młynarska to droga powiatowa) wspólnie
z władzami naszego miasta wyjdą
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, by parking był dostępny przede wszystkim dla klientów
punktów usługowo-handlowych
przy ulicy Młynarskiej?
Rozwiązanie nie wydaje się trudne. Może warto pomyśleć o zmianie zasad postoju w tym miejscu
i wprowadzić ograniczony czas parkowania, z wyłączeniem właścicieli
sklepów, którzy muszą mieć możliwość rozładunku towarów.
Podobne rozwiązania spotkać
można w innych okolicznych miastach – na przykład w Płońsku – na
ulicach przelotowych i w centrach
parkować można tylko przez określony czas, by umożliwić rotację.
Dodatkowo nad przestrzeganiem
tych zasad czuwa m.in. Straż Miejska.
Michał B.

Z MIASTA

Parkingowa gehenna
Od pewnego czasu redakcja „Życia Nasielska” dostaje sygnały od
mieszkańców o kłopotach z parkowaniem na ul. Młynarskiej. Problemem nie jest jednak brak parkingu,
tylko korzystanie z niego w nieodpowiedni sposób. Na całej długości
od punktu Lotto do skrzyżowania
z ul. Kilińskiego są zlokalizowane
sklepy, jednak klienci pragnący zrobić zakupy bądź też sami właściciele
mają utrudnione parkowanie, gdyż
od wczesnych godzin rannych parking zajmują auta osób dojeżdżających do pracy i przesiadających się
do autobusów. W ten sposób miejsca postojowe są skutecznie za-

blokowane na co najmniej 10–12
godzin przez wszystkie dni robocze,
a nawet i w weekendy.
– Bardzo rzadko udaje mi się postawić auto przy Totolotku, by móc
wysłać kupon, a to zajmuje przecież chwilę – skarży się pani Krystyna z Kosewa. – Czasami rezygnuję,
właśnie przez brak miejsca, w którym mogłabym zostawić samochód.
– Nie ma żadnej rotacji tych samochodów. Ludzie zostawiają tu auta
z samego rana, a odbierają około
godz. 18–19 – mówi pani Danuta,
właścicielka jednego ze sklepów
przy ul. Młynarskiej. – Człowiek pro-

wadzi działalność, świadczy usługi
dla miejscowej ludności, płaci podatki, a klient nie może podjechać
i zaparkować na 15–20 minut – dodaje.
– To nie jest parking, tylko garażowanie samochodów. Spędziłem
kilka lat w Niemczech i w Anglii
– opowiada pan Krzysztof, jeden
z klientów – i tam jest nie do pomyślenia, by osoby prowadzące
jakąkolwiek działalność nie miały
własnego miejsca parkingowego.
– Otwierając sklep czy zakład fryzjerski o godzinie 8 rano, nie mam
też szans, żeby zaparkować autem przed własnym sklepem.
Bywa, że dostawcy i sprzedawcy muszą nosić towar
z samochodów przez skwer
(im. Jana Pawła II – przyp. red.)
– mówi pani Hania, właścicielka jednego ze sklepów. –
Kartony z produktami nie są
lekkie i ważą nawet do 20 kg.
Zdarza się, że taki towar sama
muszę wnieść, bo nie ma mi
kto pomóc.
Większość sprzedawców zgodnie przyznaje, że z tą sytuacją
należy coś zrobić z korzyścią
i dla nich samych i dla ich klientów, gdyż prośby właścicieli lokalów do osób zostawiających
auta na całe dnie i przesiadają-
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Z BIBLIOTEKI

Ferie z komputerem
W tym roku „Zima w mieście”
w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Nasielsku odbywała
się pod znakiem zabaw, a także nauki obsługi komputera oraz umiejętności bezpiecznego korzystania
z internetu. W dniu 16 stycznia szukaliśmy piękna zakątków Polski
w literaturze. Nie zabrakło konkursów plastycznych, m.in.: „Zima
i czary”, ani wykonywania masek
karnawałowych zakończonego
balem. Atrakcją były gry i zabawy planszowe: układanie puzzli na
czas czy nauka gry w szachy. Dzieci mogły nauczyć się dobrego zachowania przy omawianiu książki
Bon-ton – savoir-vivre dla dzieci.
Kiedy obecni poczuli się zmęczeni, zaserwowaliśmy dzieciom oglądanie bajek. Przerywnikiem była
gorąca herbata, słodkie bułeczki,

pizza, batony,
lizaki oraz cukierki.
Kolejną atrakcją, co do
której mamy
nadzieję, iż
powtórzy się
jeszcze niejednokrotnie, była
n a u k a j ę z yka migowego
p rowa d zo n a
przez Sylwię
Fidor. Dzieci zapoznały się z podstawowymi znakami tego języka –
co okazało się wcale nie tak trudną
rzeczą.
Zima przyszła nam z pomocą –
opady śniegu pozwoliły na zabawy
na świeżym powietrzu, m.in. odbył

Warto przeczytać
fot. MGBP

Głośny debiut dziewiętnastoletniej Doroty Masłowskiej Wojna
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, mimo kontrowersji, spotkał się
w większości z przychylnym przyjęciem krytyków i został ochrzczony mianem „pierwszej polskiej powieści dresiarskiej”. Powieść osiągnęła spory nakład, uzyskała nominację do Nagrody Nike, doczekała się wielu tłumaczeń,
a także polskiej ekranizacji w roku 2007. Masłowska pisze także felietony
i recenzje.

się konkurs na największą śniegową kulę.
Na zakończenie wszyscy mogli
obejrzeć wystawę „Wojna 1920
roku na Ziemi Nasielskiej”. Muzeum czynne było 20 stycznia przez
cały dzień i odwiedziło je ponad
20 osób.
MGBP

Wszystko, co dobre, szybko się kończy!
cie zajęć plastycznych dzieci malowały w grupach ulubione postaci
z bajek, wszyscy wspólnie na wielkich
plakatach kinowych wykonali kolorowy obraz przedstawiający Nasielsk
– bardzo nowoczesny i rozbudowany, z hotelami i innymi atrakcjami
(wizję zmodernizowanego Nasielska
można obejrzeć w holu kina). Aby
dla każdego pozostała pamiątka po
Zimie w NOK-u 2012, dzieci zrobiły
przestrzenne, materiałowe bałwany
oraz tekturowe pacynki, które będą
im przypominać o feriach.
Dla wszystkich młodych kinomanów Nasielski Ośrodek Kultury przygotował takie tytuły jak: Odlot czy

fot. M. Tyc

Hannah Montana. Młodych nasielszczan kilkakrotnie odwiedziły teatrzyki z interakcyjnymi spektaklami.
19 stycznia grupa teatralna ART-RE
przedstawiła przygody znanego
i lubianego bohatera książek i filmów
– Koziołka Matołka, który w przedstawieniu wcale nie był matołkiem…
Zabawne sytuacje, piosenki i dialogi
oraz zaangażowanie dzieci do wspólnej zabawy „na scenie” przysporzyło
maluchom wiele emocji.
26 stycznia była możliwość obejrzenia przedstawienia Pinokio,
które dostarcz yło wsz ystk im
dzieciom nie tylko dużo uśmiechu i zabawy ale i przekazało wiele życiowych prawd oraz wartości.
Na koniec ferii w piątek, 27 stycznia Ośrodek Kultury oferował
obejrzenie uroczego i zabawnego przedstawienia o odkrywaniu
potrzeb innych ludzi: Złośliwości
Jej Królewskiej Mości. Pomogło
ono zrozumieć, że złota zasada
„nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” w praktyce jest zaskakująco
prawdziwa.
monika

W Nasielsku urodziło się dwoje mistrzów olimpijskich

Pamiątkowa tablica
W poprzednim numerze „Życia
Nasielska” (nr 1/335/2012) przypomnieliśmy naszym Czytelnikom, że w Nasielsku urodziło się
dwoje mistrzów olimpijskich –
Renata Mauer i Tomasz Majewski.
Do tego miało to miejsce w tym
samym budynku i w dodatku w tej
samej sali. Wiele osób uważa, że
fakt ten warto upamiętnić wmurowaniem na ścianie frontowej
nasielskiej Przychodni Zdrowia pamiątkowej tablicy, gdzie przed laty
mieściła się izba porodowa. Inicjatywę podjęło Towarzystwo Miłośników Ziemi Nasielskiej, Nasielska
Fundacja Wspierania Edukacji
i „Życie Nasielska”. Osoby chcące
wesprzeć tę inicjatywę proszone
są o wpłacanie pieniędzy na kon-

to Fundacji Wspierania Edukacji.
Przypominamy je poniżej:

Bank Millenium S.A.
28 1160 2202 0000
0001 0212 2579
Na przekazie należy koniecznie zaznaczyć, że są to pieniądze na tablicę olimpijską, oraz
wpisać swe imię i nazwisko lub
nazwę firmy, od której te pieniądze pochodzą. Przewiduje się, że
wszyscy fundatorzy spotkają się
z naszymi mistrzami w dniu odsłonięcia tablicy. Planuje się też
przygotowanie skromnej publikacji, w której zostaną umieszc z o n e n a z w i s k a ws z ys t k i c h
fundatorów tablicy.
az

RECENZJE DKK

Dresiarsko lub wzruszająco

Z NOK

Ferie dla dzieci i młodzieży szkolnej to czas odpoczynku i nabrania sił
przed kolejnym, letnim semestrem
ciężkiej pracy i nauki. Jednak nie
wszyscy – w dobie kryzysu – mogą
sobie pozwolić na wyjazd poza granice miasta na zimowe szaleństwo.
Dla wszystkich nasielszczan, którzy
ferie postanowili spędzić w mieście,
Nasielski Ośrodek Kultury zorganizował czas, aby umilić ten odpoczynek.
W ramach akcji „Zima w Mieście”
w NOK-u odbywały się zajęcia plastyczne i animacyjne rozwijające
dziecięcą wyobraźnię. Ich uczestnicy mieli okazję pracować zarówno
w grupie, jak i indywidualnie. W trak-
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Kolejna książka, Paw królowej otrzymała prestiżową Nagrodę Nike za rok
2006. Należy uprzedzić, że jest to powieść zdecydowanie kontrowersyjna,
gęsto naszpikowana wulgaryzmami, z których autorka tworzy skomplikowane i ciekawe kombinacje, naśladując hip-hopowy rytm i rym. Celowo
robi błędy gramatyczne, naśladuje język ulicy, reklamy oraz kolorowych gazet, uzyskując niezwykle komiczny efekt. Aby lektura sprawiła przyjemność,
trzeba trochę lubić czarny humor i mieć do niej dystans, zwłaszcza gdy autorka zwraca się do czytelnika „ty złamasie”.
Pawiowi królowej zarzucano niezbyt udaną fabułę, choć pierwszy rozdział
o najbrzydszej dziewczynie Patrycji Pitz i jej marzeniu o miłości jest bardzo
spójny. Fabuła służy raczej za pretekst do prześmiewczej krytyki konsumpcyjnego stylu życia, toczącego się niejako w cieniu hipermarketów, gdzie
lekturę zastępują czytane z zapartym tchem gazetki promocyjne z „auczana”, a najwyższych emocji dostarcza polowanie na okazje cenowe. Cała Polska zdobywa kody i wygrywa nagrody – przedrzeźnia Masłowska. Poza tym
wytyka społeczeństwu snobizm, tępotę, nieuctwo i niczym nieuzasadnione zadowolenie z siebie. „Światowi” – niczym Katarzyna Lep, ekspedientka
z warszawskiej Pragi, która usiłuje rozmawiać po angielsku ze piosenkarzem
Stanisławem Retro, myśląc, że tak należy, skoro on po angielsku śpiewa. Oto
my, Polacy w krzywym zwierciadle autorki.
Masłowska nie zostawia suchej nitki na środowisku mediów i drobnych celebrytach, pożądających taniej sławy, a przede wszystkim pieniędzy – prawdziwego motoru ich działań. Kpi z producentów usiłujących za wszelką cenę
przebić konkurencję, gotowych wcisnąć odbiorcom odrażające bzdury,
ubierając je w naprędce skleconą „ideę”, niby to przyświecającą promowanemu projektowi. Nie bójmy się lekkiego szoku, jaki towarzyszyć może
próbowaniu „czegoś innego”, bo Paw królowej jest właśnie tym – kontrpropozycją dla tradycyjnie pojmowanej literatury, nowatorską zabawą słowem,
szokiem, ironią i absurdem. Jeśli nie pozwolimy wulgaryzmom przysłonić
nam innych treści, dostrzeżemy prawdziwych kunszt pisarski oraz gorzką
refleksję nad tym, co stało się dla nas treścią życia. A przede wszystkim ubawimy się niezwykle ciętym dowcipem autorki.
Natomiast Szukając Noel Richarda Paula Evansa to idealna lektura na długie zimowe wieczory, niczym ciasteczko do gorącej, aromatycznej herbatki. Evans opowiada wzruszającą a za razem wciągającą opowieść o losach
dwojga zupełnie zwyczajnych Amerykanów: Marka i Macy, z których każdy
musi uporać się z własną przeszłością.
Mark ma dość życia po serii bolesnych porażek. Nie udaje mu się skończyć studiów, rzuciła go dziewczyna. Z poczuciem klęski i myślami
samobójczymi wraca do domu, gdzie nie ma już ukochanej matki, a pozostał ojciec, z którym nigdy nie umiał się porozumieć.
Macy pragnie odnaleźć siostrę Noel, z którą ją w dzieciństwie rozdzielono. Poszukiwanie to zmusi ją do ponownego przeżycia smutnego dzieciństwa, powrotu do ponurych miejsc i związanych z nimi wspomnień.
Choć zaznała wiele zła, pielęgnuje w sobie dobroć i otwartość na drugiego człowieka. Może się przez to zdawać niemalże bohaterska, choć
to przecież zwykła dziewczyna z baru. Co więcej, jej troskliwość i ciepło
z miejsca ujmują Marka, tak że nie może przestać o niej myśleć. Wraz
z kiełkującym uczuciem budzi się w nim chęć do życia.
Tych dwoje młodych ludzi za pewne nigdy by się nie spotkało, gdyby
Mark nie utknął na trasie podczas zamieci śnieżnej i przypadkowo nie
trafił do baru, w którym pracuje Macy. A może nic nie dzieje się przypadkiem? To pytanie autor pozostawia otwarte. Kto z czytelników nie wierzy
w przeznaczenie i wyklucza ingerencję sił nadprzyrodzonych, nie zdoła
zarzucić tej historii braku autentyzmu. Poczucie czegoś nieznanego, co
towarzyszy naszej codzienności, nadają powieści przemyślenia i przeżycia bohatera oraz sposób, w jaki interpretuje on wydarzenia. Jednak
trudno doszukać się w fabule nadzwyczajnych zbiegów okoliczności czy
banalnych rozwiązań.
Autor, pragnąc nam przywrócić wiarę w najprostsze wartości: miłość,
przyjaźń, otwartość na innych, unika natrętnego umoralniania. Pozytywny przekaz dozuje stopniowo, poprzez kolejne strony opowieści, wraz
z rozwojem wydarzeń. Powieść jest napisana przystępnym językiem
oraz prostym, ale pełnym wdzięku stylem. Warto sięgnąć po tę pozycję
jako odskocznię od pesymistycznego spojrzenia na życie.
Magda Jaworska
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Arogancja kierowców

Z powodu biedy spowodowanej minimalną płacą ja i moja rodzina jesteśmy zmuszeni robić zakupy w Tesco.
Idąc do tego sklepu, jesteśmy narażeni w deszczowe i pośniegowe dni na ochlapanie naszych ubrań. Nie pomagają różnego rodzaju uniknięcia ochlapania. Zawsze znajdzie się jakiś chamski kierowca, który z pełnym
wyrachowaniem przy dużej prędkości wjeżdża w kałużę i ucieka.
Z tego, co mi wiadomo, nie zdarzyło się to tylko mnie, ale również innym klientom tego sklepu lub ludziom
idącym tylko ulicą POW. Piszę to do państwa, bo mam nikłą nadzieję, że poruszę sumienia tych pożal się Boże
kierowców.
Obserwator
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Cała prawda o łupkach
Polskie złoża gazu łupkowego szacowane są wg amerykańskich doniesień na kilka biliardów metrów sześciennych. To dużo, ale sen o amerykańskim eldorado ukrywa drugą stronę szkodliwą dla ludzi i środowiska.
Jak opisują i mówią eksperci, przy wydobywaniu gazu łupkowego stosuje się metodę szczelinowania, czyli wtłaczania pod ziemię pod wysokim ciśnieniem mieszaniny wody, piasku i chemikaliów, która rozpuszcza skały i
uwalnia gaz. Aby to było opłacalne, muszą powstać setki szybów wydobywczych. W czasie odwiertów dochodzi do emisji gazów do atmosfery, szkodliwych dla zdrowia ludzi, a zwłaszcza dla alergików. Niebezpieczna jest
także faza wytwarzania, przechowywania i transportu ogromnych ilości toksycznych substancji chemicznych
potrzebnych do szczelinowania oraz proces wydostawania ich z powrotem na powierzchnię ziemi. Na etapie
odzyskiwania mieszanki z odwiertu może dochodzić do niekontrolowanych wycieków i zatruwania wód gruntowych.
Trzeba pamiętać, że jesteśmy krajem przede wszystkim rolniczym, gęsto zaludnionym i brak nam takich dużych
przestrzeni jak w USA czy Kanadzie, aby bez uciążliwości dla otoczenia wydobywać gaz z łupków. Potrzebne
są więc ścisłe regulacje prawne zabezpieczające ludzi i środowisko, aby za kilkadziesiąt lat nie pozostała po nas
pustynia.
						
Mieszkanka gminy Nasielsk
(dane do wiadomości redakcji)

W sprawie warsztatów

W związku z artykułem „Dla kogo warsztaty”, jaki ukazał się w „Życiu Nasielska” napisany przez p. prezes Wandę
Maciejewską dotyczącym zwolnienia p. Teresy Skrzyneckiej z funkcji kierownika, my rodzice i opiekunowie osób
niepełnosprawnych będących uczestnikami WTZ w Starych Pieścirogach oświadczamy, że informacje zawarte
w tym artykule są naszym zdaniem nieprawdziwe.
Oświadczamy, że nie byliśmy manipulowani przez p. Skrzynecką w sprawie protestu rodziców przeciwko jej zwolnieniu. Inicjatywa w obronie p. Skrzyneckiej wynikła w dniu 3.XII. 2011 na spotkaniu po mszy świętej na plebani
u księdza. Nieprawdą jest również informacja p. Maciejewskiej, że protestowało tylko troje rodziców, gdy tymczasem pod protestem podpisało się 20 rodziców i prawie wszyscy uczestnicy WTZ.
Uważamy, że nam rodzicom, jak i uczestnikom WTZ należą się wyjaśnienia, co było powodem zwolnienia
p. Skrzyneckiej, ale p. Maciejewska lekceważąc wszystkich tego nie zrobiła, więc wykorzystaliśmy spotkanie opłatkowe do publicznego protestu.
Ponadto uważamy, że p. Skrzynecka przez 45 lat swojej pracy na terenie gminy Nasielsk wyrobiła sobie opinię
całkiem inną, niż ta, którą przedstawiła p. Maciejewska. Natomiast nic nie wiemy o p. Maciejewskiej, poza tym, że
przejęła prowadzenie warsztatów. Może warto byłoby gdybyśmy poznali osiągnięcia stowarzyszenia, którego jest
prezesem, a mieszkańcom Nasielska i czytelnikom „Życia Nasielska” przekazała więcej informacji o sobie.
Nie rozumiemy, dlaczego p. prezes krytycznie odnosi się do powstania koła PCK na WTZ. Dzięki temu uczestnicy,
jak i pracownicy, którzy są członkami koła PCK otrzymali dary. Takie dary otrzymała p. Teresa Skrzyneczka, która
też była pracownikiem WTZ i członkiem PCK (co kwestionuje p. Maciejewska).
Jedną z form protestu było zorganizowanie spotkania w starostwie z panem starostą nowodworskim, byliśmy bardzo zaskoczeni udziałem p. Maciejewskiej, która pod adresem p. Skrzyneckiej kierowała dużo zarzutów. Uważamy, że na to spotkanie powinna w takim układzie zaproszona być również p. T. Skrzynecka, żeby mogła odeprzeć
stawiane pod jej adresem zarzuty. A rodzice (opiekunowie) biorący udział w tym spotkaniu byli nie „rzekomo”, ale
faktycznie reprezentantami rodziców, ponieważ nie wszyscy rodzice mogli wziąć udział w tym spotkaniu z powodu swoich własnych spraw (wyjazd z dzieckiem do lekarza, brak środka transportu itp.). Dlatego też uważamy,
że jeżeli podaje się informacje do publicznej wiadomości, to powinny to być informacje prawdziwe i obiektywne.
Rodzice uczestników WTZ (dane do wiadomości redakcji)
Tytuł pochodzi od redakcji

7

Duchowe witaminy

Jak „Mały Książę”
Są takie dni, szczególnie zimą, kiedy daje o sobie znać życiowe zmęczenie, choroba. Nieważne, czy to tylko przeziębienie, czy zapalenie płuc.
Człowiek jest wtedy słaby i kruchy jak dziecko. Sam nie jest w stanie
sobie pomóc. Potrzebuje wówczas kogoś bliskiego, zazwyczaj przyjaciela. Jedni z nas przyjacielem nazywają siostrę, brata, drudzy kolegę,
znajomego, zaś inni Boga… Chrystus do swoich towarzyszy powiedział
„Nie nazywam was sługami, ale przyjaciółmi”. Pokazał w ten sposób, jak
patrzeć na drugiego człowieka.
Myślę, że prawdziwa przyjaźń jest wielką wartością dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest młody, czy stary. To jedna z największych wartości, jakie spotykamy na ziemi. Przenoszona jest ponad
wszelkie materialne skarby tego świata. Pielęgnując ją, zauważamy, jak
pięknie może być wokół nas. To o niej mówi Chrystus: „To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje
za przyjaciół swoich” (J 15,12–13). Zatem przyjaźni nigdy nie powinno
zabraknąć w naszym życiu…
Przyjaźń, a raczej ciepłe stosunki między ludźmi są nieodzowne. Każdy
z nas potrzebuje drugiego człowieka, jego opieki, nauki i pracy. Wszyscy
są sobie potrzebni, wszyscy są od siebie zależni. Nikt nie jest samotną
wyspą. W tym wzajemnym świadczeniu sobie dobra przeżywamy radość. Takiego szczęścia miał okazję doświadczyć główny bohater książki Saint-Exupéry’ego – Mały Książę.
Kiedy pierwszy raz przeczytałem „Małego Księcia”, zobaczyłem tylko
historię małego chłopca lubiącego podróżować po przeróżnych planetach i szukającego rozpaczliwie przyjaciół. Później czytałem ją jeszcze
wielokrotnie… Każdorazowo znajdowałem w książce jakiś nowy i interesujący aspekt, który przy wcześniejszym czytaniu umknął mi z pola
widzenia. Wyjątkowość tej książki sprowadza się do tego, iż możemy
zacząć czytać od dowolnej strony i za każdym razem przed naszymi
oczyma ukażą się nowe pokłady wiedzy i doświadczenia, dotyczące
miłości i przyjaźni.
Obserwując życie, mogę potwierdzić, że prawdziwa przyjaźń to wielka
rzecz, która nie zdarza się często i każdemu. Najbardziej upragniona
to ta, w której przyjaciel stoi blisko, ramię przy ramieniu przez wiele lat.
To wspaniale mieć kogoś, kto wie o nas wszystko i przyjmuje razem z
naszymi słabościami. Bywają przyjaźnie łączące ludzi, mimo iż dzielą
ich tysiące kilometrów. Gdy jednak ci ludzie się spotkają, po pięciu minutach czują się tak, jakby spotkali się po raz ostatni wczoraj. Przyjaźń
pokonuje wszystkie odległości przestrzeni i czasu.
Przyjaźń gwarantuje również wolność. Wydaje się, że jeśli bierzemy odpowiedzialność za drugiego człowieka, to jesteśmy przygnieceni ciężarem. Nic bardziej mylnego… Trzeba „być odpowiedzialnym za to, co
się oswoiło” jak powiedział jeden z bohaterów „Małego Księcia”. Odpowiedzialność, jaka mieści się w przyjaźni, nie tylko nie przygniata, ale
czyni człowieka jeszcze bardziej wolnym. Pozwala mu bowiem przyjąć
wartość, jaką jest serce drugiego człowieka.
Zdarza się również tak, że relacja przyjaźni jest krótkotrwała, chwilowa. A gdy się zakończy, to zachodzi słońce i zaczyna się ponura pora
życia. Przeżywamy wówczas przykrość, przygnębienie i smutek. Przyjaciele, którzy nas opuścili, to bardzo bolesny i czuły punkt w naszej
duszy. Dlatego nie można pochopnie narażać przyjaźni czy miłości na
niebezpieczeństwo utraty. Można bowiem popełnić błąd, którego nie
da się już naprawić.
Saint-Exupéry nauczył mnie, iż nie ma prawdziwej miłości bez prawdziwej przyjaźni. Przyjaźń oraz miłość to wielkie zadania dla człowieka.
Warto je ciągle rozwijać, udoskonalać, pracować nad ich trwałością i
siłą. Powiększamy przez to Królestwo Boże, które jest domem miłości. W
przyjaźni warto nauczyć się jeszcze jednej ważnej rzeczy… W chwilach
kryzysu nie można zamykać drzwi. Należy walczyć, żeby to, co najcenniejsze, przetrwało. Czasami dopiero po stracie kogoś bliskiego uświadamiamy sobie, ile dla nas znaczył. „Wykreślić ze świata przyjaźń… To
jakby zagasić słońce na niebie, gdyż niczym lepszym ani piękniejszym
nie obdarzyli nas bogowie” (Cyceron).
A wtedy można przetrwać już każdą, nawet najcięższą chorobę…
ks. Leszek Smoliński

NASZE SPRAWY

8

OBRADOWAŁA RADA
dokończenie ze na str. 2

z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a także w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie
gminy. Obie uchwały przyjęto jednogłośnie. Krótka dyskusja wywiązała się przy projekcie uchwały
dotyczącej przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego. Burmistrz stwierdził, że zawsze
był przeciwny pozbywaniu się lokali użytkowych. Przypomniał o tym,
iż pod koniec kadencji poprzednia
rada podjęła uchwałę i w trybie pilnym sprzedano 9 takich lokali. Pytał,
na jakich zasadach przydzielano lokale użytkowe bezprzetargowo i je
sprzedawano. W tej kwestii Wojciech
Piątkowski, prezes Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego, stwierdził, że o sprzedaży lokalu decyduje
właściciel, a NBM jest tylko zarządcą tego mienia. Radni większością
10 głosów przy 4 osobach wstrzymujących się od głosowania przyjęli
tę uchwałę.
Kolejne projekty uchwał, które rada
przyjęła jednogłośnie, dotyczyły: ustalenia służebności gruntowej
w miejscowości Nuna; wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami; opinii na
temat projektu „Planu Aglomeracji
Nasielsk”; podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do
pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nasielsku
oraz przystąpienia do projektu realizowanego przy udziale samorządu
województwa mazowieckiego „Mazowszanin”, zakładającego rozwój e-usług. W formie uchwał radni przyjęli
też plan pracy Komisji Rewizyjnej na
rok 2012 oraz zatwierdzili sprawozdania z działalności stałych komisji
rady za rok 2011 i przyjęcie planów
pracy rady i komisji na rok 2012. Burmistrz podczas omawiania tej tematyki zapytał o powody, dla których
nie wzięto pod uwagę jego sugestii,
by sesje rady odbywały się o godz.
10.00, a nie o 14.00. Jak wyjaśnił,
zmiana godziny obrad umożliwiłaby
w razie potrzeby skorzystanie z pomocy urzędników merytorycznych
w wyjaśnianiu różnych wątpliwości
i przyczyniłaby się do oszczędności.
Przewodniczący RM Grzegorz Duchnowski stwierdził jednak, że sesje rad
w sąsiednich samorządach odbywają się w różnych godzinach, nie tylko
o 10, 14, ale także i o 16, więc godziny rozpoczęcia obrad nie mają znaczenia.
Następnie radny Radosław Skrzynecki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie
z działalności tej komisji w 2011 r.
W odpowiedzi na interpelacje radnych burmistrz wyjaśnił, odnosząc

się do tematu chodnika przy drodze
wojewódzkiej (ul. Warszawska), że
samo porozumienie nic nie da, ponieważ za tym idą kolosalne koszty.
Podkreślił również, że jeśli będą możliwości, takie porozumienie zostanie
zawarte. Natomiast jeśli chodzi o mostek, burmistrz stwierdził, że jest projekt remontu trzech takich budowli
na terenie gminy, ale nie ma jeszcze
decyzji wojewody mazowieckiego
w kwestii przyznania na ten cel środków. O funduszach sołeckich z 2011r.
mówiła pani skarbnik, która wyjaśniła,
że szczegółowe zestawienie obrazujące te wydatki i ich realizację będzie
gotowe pod koniec lutego br.
Temat chodnika w ulicy Warszawskiej
podjęła również sekretarz, wyjaśniając, że w budżecie województwa
również nie ma pieniędzy na inwestycje. Jeśli taka szansa się pojawi, np.
z oszczędności uzyskanych w przetargach, będzie można rozważać
kwestię porozumienia. Nawiązała też
do toczącej się od wielu lat sprawy
baszty, informując radnych, że teren
ten został skomunalizowany na rzecz
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dlatego możemy już podjąć rozmowy na temat użyczenia lub
dzierżawy tej działki, by gmina mogła
się nią zajmować.
Wśród pism skierowanych do nasielskiej Rady Miejskiej znalazł się m.in.
wniosek o odwołanie sołtysa Jaskółowa podpisany przez 33 osoby. Wiceprzewodnicząca RM po odczytaniu
tego pisma udzieliła głosu obecnej na
posiedzeniu Bożenie Nowosielskiej,
sołtys Jaskółkowa, która odniosła się
do przedstawionych zarzutów, przedstawiając radnym swoje działania na
rzecz społeczności wiejskiej na przestrzeni lat (pełni tę funkcję od 1998 r.).
Podkreśliła też, że wśród osób, które
są podpisane pod wnioskiem, pięć nie
jest zameldowanych w Jaskółowie,
a dwie tam nie przebywają. Domagała się też od autorów pisma dowodów na to, że działa na niekorzyść wsi.
Przewodniczący rady wyjaśnił, że jeśli
okaże się, iż wniosek nie spełnia wymogów formalnych, to jest on bezzasadny, a rada ustosunkuje się do niego
na sesji lutowej.
Odczytano również pismo Doroty
Zielińskiej z Borkowa, która podnosiła w nim konieczność budowy drogi
przy posesji, na której mieszka, gdyż
wychowuje niepełnosprawne dziecko i zarówno nauczyciele, jak i pracownicy MOPS mają problem, żeby
do niej dojechać. Autorka pisma
również była obecna na sesji i mogła
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U SĄSIADÓW. Czosnów
fot. M. Tyc

udzielić szczegółowych wyjaśnień na
temat swojej prośby. Jednak burmistrz,
podtrzymując opinię zawartą w pisemnych odpowiedziach wysłanych
wcześniej do pani Zielińskiej, podkreślił, że jego zdaniem ważniejsza jest
budowa drogi dla 500, a nie 5 osób,
dlatego w najbliższym czasie ta droga
nie będzie budowana, natomiast będzie utrzymana jej przejezdność.
Do wiadomości Rady Miejskiej skierował też pismo obecny na posiedzeniu Marek Karpowicz, redaktor
naczelny portalu internetowego nowodworski24.pl. Dotyczyło ono m.in.
zimowego utrzymania dróg na terenie naszej gminy. Do rady wpłynęła
też skarga Luizy Kłos na działalność
burmistrza, a dotyczyła przeprowadzenia rozbiórki płotu. Do tego pisma odniósł się burmistrz, wyjaśniając,
iż mieszkanka Nowych Pieścirogów
odszkodowanie za ten płot otrzymała już w 2009 r. Dodał również, że
właściciele posesji, zarówno państwo
Kłos, jak i pan Szulkowski, zostali poinformowani o tym, kiedy pracownicy Zarządu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej podejmą prace. Albert Kołodziejski, dyrektor ZGKiM,
stwierdził, że osobiście kontaktował
się z właścicielami tych posesji. Skarga trafiła do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Wiceprzewodnicząca RM odczytała
także pismo sołtysa Konar dotyczące dofinansowania remontu wiejskiej
świetlicy i uporządkowania zdewastowanego cmentarza. Jako ostatnie
zostało przedstawione pismo pracowników SP ZOZ Nasielsk z prośbą
o pozostawienie dyrektor na dotychczasowych zasadach na tym stanowisku. W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił,
że zmniejszyły się obowiązki dyrektora tej placówki, w związku z tym, iż
nie ma ona kontraktu na NPL i ratownictwo medyczne, stąd jego decyzja
o zaproponowaniu pani dyrektor nowych warunków pracy. Podkreślił też,
że to on kreuje politykę kadrową, jeśli
chodzi o kierowników i dyrektorów
jednostek gminnych, i bierze za nią
odpowiedzialność.
W ostatnim punkcie obrad dotyczącym wolnych wniosków podejmowano m.in. temat dofinansowania
remontu świetlicy wiejskiej w Konarach z „Zielonych mostów Narwi”,
dyskutowano nad ustaleniem godziny rozpoczęcia sesji RM oraz na
temat remontu ul. Sikorskiego w Siennicy. Na tym obrady zakończono.
(i.)

Na spotkaniu
z ks. Isakowiczem-Zaleskim
Na zaproszenie Stowarzyszenia Powiatu Nowodworskiego FORUM przyjechał do Czosnowa popularny, zwłaszcza z racji swoich poglądów na temat rozliczeń z przeszłością peerelowską, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
aby spotkać się z mieszkańcami powiatu nowodworskiego i przy okazji
promować swoją ostatnią książkę Nie zapomnij o Kresach.
Kapłan ten, będący aktualnie proboszczem ormiańsko-katolickiej parafii
w Gliwicach, urodził się w Krakowie. Tu się uczył i studiował. Już jako student działał w organizacjach opozycyjnych. Będąc krakowianinem, czuje się kresowiakiem, bo z Kresów Wschodnich pochodzi jego rodzina.
Znaczącą grupę na kresach, a zwłaszcza w okolicach Lwowa i w samym
Lwowie, stanowili Ormianie. Byli zawsze bardzo przywiązani do Rzeczypospolitej.
Kapłan ten,
oprócz pracy
duszpasterskiej,
wiele czasu poświęca na pisanie.
Pisze wierszem
i prozą. Jest człowiekiem o bardzo
szerokich zaintere sowaniach .
Najczęściej jednak pisze i mówi
fot. T. Zawadzki
o kresach
Spotkanie w Czosnowie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród
słuchaczy nie zabrakło także nasielszczan. Obecny był również burmistrz
Nasielska, Grzegorz Arciszewski. Spotkanie z ks. Isakowiczem - Zaleskim
było bardzo interesujące i pouczające, chociaż pewne osoby już po spotkaniu w rozmowach prywatnych mówiły o pewnym niedosycie. No cóż,
niektórzy spodziewali się bardziej zdecydowanych wypowiedzi na pewne
tematy. Tymczasem prelegent, nie unikając spraw trudnych, o wszystkim,
nawet i o sprawach kontrowersyjnych mówił w sposób wyważony, pobudzający do myślenia i wyciągania wniosków. I dobrze, że tak się stało, bo
było to spotkanie z kapłanem, historykiem i literatem, a nie z politykiem.
az

U SĄSIADÓW. Pomiechówek

Konkurs „Wójt roku 2011”
Już po raz jedenasty
Program 1 Telewizji
Polskiej S.A. w grudniu 2011 r. ogłosił
konkurs, którego celem o jest wyłonienie
najlepszego polskiego wójta. 16 stycznia
2012 r. kapituła konkursu wybrała 10 finalistów. Wśród złotej
dziesiątki znalazł się
wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki.
Kandydaturę Dariusza
Bieleckiego do tytułu
„Wójt roku 2011” zgłosiła przewodnicząca Rady
Gminy Pomiechówek Anna Malesza-Bajno. Na zgłoszenia do konkursu
organizatorzy czekali do 13 stycznia. W dniu 16 stycznia br. kapituła konkursu po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur, wybrała dziesiątkę finalistów. Są nimi:
– Dariusz Bielecki, wójt gminy Pomiechówek, woj. mazowieckie,
– Jan Andrzej Dąbrowski, wójt gminy Strzyżewice, woj. lubelskie,
– Marcin Gaweł, wójt gminy Pałecznica, woj. małopolskie,
– Ryszard Giszczak, wójt gminy Raciąż, woj. mazowieckie,
– Stanisław Kaliński, wójt gminy Skórzec, woj. mazowieckie,
– Iwona Agnieszka Łebek, wójt gminy Długołęka, woj. dolnośląskie,
– Marian Jerzy Ryznar, wójt gminy Wiązownica, woj. podkarpackie,
– Stanisław Szleter, wójt gminy Grajewo, woj. podlaskie,
– Barbara Zając, wójt gminy Pokój, woj. opolskie,
– Sabina Zawis, wójt gminy Radwanice, woj. dolnośląskie.

Teraz sylwetki finalistów będą prezentowane na antenie Programu 1 TVP
S.A. W tych dniach będą działać numery telefonów, pod które będzie
można wysyłać wiadomość SMS, oddając głos na wybranego wójta. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 18 lutego 2012 roku.
Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent RP Bronisław Komorowski
oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
www.pomiechowek.pl

DZIEŁO MISYJNE DZIECI

Nasielszczanie dzieciom
z Sudanu Południowego
Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech Króli,
obchodzona 6 stycznia, jest świętem misjonarzy. W Szkole Podstawowej w Nasielsku działa Papieskie
Dzieło Misyjne Dzieci. Dlatego
w tym dniu mali misjonarze uczestniczyli w uroczystej mszy św.
o godz. 10.30 i otrzymali błogosławieństwo na trud kolędowania.
Po spotkaniu opłatkowym dzieci
przebrane w odpowiednie stroje
(Maryi z Dzieciątkiem,
anioła, króla, pastuszka i dzieci z Sudanu)
pod opieką pań katechetek – Małgorzaty
Komorowskiej i Teresy Wrońskiej, przez
dwa dni: 6 i 7 stycznia odwiedzały rodziny z naszej parafii św.
Wojciecha.
Spotkaliśmy się
z wielką życzliwością
i hojnością ludzi. Dla
głodujących dzieci
z Sudanu zebraliśmy
razem (5 grup kolędników) 3550 zł. A jakie
wrażenia mieli mali
kolędnicy? Oto niektóre z nich:
– Od dwóch lat należę do koła
misyjnego. 7 stycznia pierwszy raz wyruszyłam z kolędnikami. Wystąpiłam w roli anioła.
Moja grupa odwiedziła kilka rodzin z ul. Warszawskiej, POW, Nowej Wsi i Siennicy. Spotkaliśmy się
z wielką życzliwością. Zapraszano nas do domów i przyjmowano
jak wyjątkowych gości w pięknych
pokojach. Śpiewano z nami kolędy,
słuchano przedstawianej scenki,
częstowano słodyczami, składano hojne ofiary, od 1 do 100 zł,
dla dzieci z Sudanu Południowego,
które umierają z powodu braku
wody i żywności. Mimo że byłam
bardzo zmęczona, to wierzę, że
mój trud pomoże tym dzieciom.
Chciałabym pomagać im jak najwięcej i jak najdłużej. Paulinka
– W czasie kolędowania można
spotkać wielu ludzi, którzy nie są
obojętni na nieszczęście innych.
Choć celem tegorocznego kolędowania było wsparcie dzieci
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z Sudanu, to jednak nie można zapomnieć o cierpiących wśród nas.
Czasem wystarczy kilka słów, kilka
miłych gestów, a w człowieku rośnie siła do walki. W jednym z domów poproszono nas o modlitwę
za ciężko chore dziecko. Wraz
z domownikami odmówiliśmy „Pod
Twoją obronę” za chorego Maciusia. Tak wiele cierpiących jest wokół nas i w Sudanie. Uświadomiłam
sobie, jak ta modlitwa jest potrzeb-

ósme urodziny Pawełka. Przy stole zasiadało kilkanaścioro dzieci,
które wesoło się bawiły. Rodzice
Pawełka przyjęli nas z uśmiechniętymi twarzami. Scenka, którą
przedstawiliśmy, oraz stroje zrobiły na wszystkich duże wrażenie.
Jubilatowi złożyliśmy życzenia,
zaśpiewaliśmy sto lat. Zostaliśmy
poczęstowani smakołykami, a do
puszki Pawełek wrzucił hojną ręką
ofiarę. Po uściskach dłoni, wspól-

na. Może Bóg wysłucha nas, dzieci, i odmieni los innych. Tego nikt
nie wie. Tu poczułam, że robię coś
dobrego. To spotkanie było dla nas
lekcją miłości do bliźniego. Martyna
– Pomagając głodującym dzieciom w Sudanie, kolędowaliśmy
na ul. Kościuszki. Na tej najdłuższej
ulicy naszego miasta byliśmy różnie witani. Będąc już na jej końcu,
byliśmy zmęczeni, ale ciągle pełni
zapału do pomocy innym. Gwiazda i stroje pokazywały mieszkańcom i przechodniom, że idziemy
z wyjątkową misją. Wesoło śpiewając „Po kolędzie chodzimy...”,
usłyszeliśmy głośny klakson samochodu, który zatrzymał się.
Z wielką radością powitał nas ks.
proboszcz, mówiąc, że jest to największe świadectwo wiary. Uścisnął
nasze ręce i hojnie wspomógł dzieci z Sudanu. To wyjątkowe spotkanie dodało nam sił do odwiedzin
w kolejnych domach. Anetka
– W dniu kolędowania, wchodząc
do jednego z domów, trafiliśmy na

nym zdjęciu z jubilatem i serdecznym podziękowaniu dzieci wróciły
do zabawy, a nas zaproszono na
następny rok. Karolina
– Bardzo mi się podobało, gdyż
tam, gdzie byliśmy, serdecznie nas
przyjmowano. Prócz przedstawienia, jakie zaprezentowały moje
koleżanki z koła, bardzo zachwyciła mnie i utkwiła w pamięci kolęda, którą śpiewaliśmy w każdym
odwiedzanym domu. Mimo że
pogoda tego dnia była wietrzna
i deszczowa, wróciłam do domu
bardzo szczęśliwa i zadzwoniłam
do swoich Dziadków, aby opisać
ten wspaniale spędzony czas, ale
także – by zaśpiewać Im tę piękną
kolędę. W takiej imprezie uczestniczyłam po raz pierwszy i mam nadzieję, że w przyszłym roku także
będę mogła wziąć udział w kolejnej kolędzie na jakiś dobroczynny
cel. Wiktoria
– Tegoroczne kolędowanie było
dla mnie niezapomnianym przeżyciem. Życzliwość i dobre serca
ludzi, których odwiedzaliśmy,
były dla mnie czymś wielkim. Szczera chęć dzielenia
się z innymi to coś wspaniałego. W imieniu wszystkich kolędników (30 dzieci)
i opiekunów dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy otworzyli dla nas drzwi swoich
domów i ofiarowali ciężko
zapracowany grosz. Bóg to
na pewno wynagrodzi, zgodnie z Jego nauką: „Wszystko, co uczyniliście jednemu
z braci moich najmniejszych,
mieście uczynili ”. Jestem
dumna, że mieszkam wśród
takich ludzi. Julia.
Teresa Wrońska
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MAM HAKA
NA RAKA

A

Mam Haka na Raka to ogólnopolski program dla młodzieży, która chce
przyczynić się do zmiany statystyk zapadalności i umieralności na choroby
nowotworowe.
W akcji udział biorą 742 zespoły z całej Polski! W sobotę, 4 lutego 2012 r. odbędzie się ,,Dzień Hakowicza”. Akcja ma na celu kumulację działań promujących profilaktykę nowotworową. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
organizuje happening, w którym zachęcą lokalną społeczność do wykonywania badań profilaktycznych. Organizowana jest również zbiórka materiałów papierniczych (np. kredki, ołówki, bloki itp.), które zostaną przekazane
do placówek społecznych w naszym regionie. Pudła znajdować się będą
w kinie Niwa, przedszkolu przy ul. Warszawskiej oraz w Szkole Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego. Nie bądź obojętny i pomóż chorym dzieciom!
Zespół Hako-raki

Niepubliczny żłobek „Pod fiołkami”

Pierwszy zarejestrowany
żłobek w powiecie
Nasz żłobek ma
27 m i e j s c o ra z
wszystkie niezbędne pozwolenia oraz
atesty. Dodatkowo
posiadamy ubezpieczenia OC i NNW, bo
bezpieczeństwo dla
Naszych Milusińskich
to podstawa.
Dysponujemy dużą
salą zabaw dziennych wyposażoną w nowoczesne
zabawki edukacyjne, dostosowane odpowiednio do wieku maluchów. Prowadzimy działalność
o p i e k u ń c z o - w yc h o w a wc z ą
i profilaktyczną dla dzieci w wieku
od 1. do 3. roku życia. Jesteśmy
czynni od poniedziałku do piątku
od godziny 6 do 18.
Żłobek nasz ma doskonale wykwalifikowaną kadrę, która dba o rozwój
poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny dzieci. Zapewniamy
5 posiłków dziennie, przygotowywanych w domowej przedszkol-

nej kuchni zgodnie ze wszystkimi
normami żywieniowymi. Jako jedyni na terenie naszej gminy sprzątamy nowoczesnymi środkami
czystości Rainbow, bo higiena jest
dla nas niezwykle ważna. Ponadto
stale współpracujemy z lekarzem
pediatrą, który w razie potrzeby
natychmiast jest do naszej dyspozycji. Naszymi głównymi celami
jest stworzenie ciepłej, rodzinnej
atmosfery oraz zapewnienie poprzez zabawę właściwego procesu
wychowawczego.
Dyrekcja oraz Kadra
Żłobka „Pod Fiołkami”

ROZMAITOŚCI

10

NASIELSKIE SZACHY

RUBRYKA HARCERSKA

Od 8 stycznia br. szachiści klubu sportowego Sparta Nasielsk biorą udział w Drużynowych Mistrzostwach Mazowsza – Otwarta Liga Mazowiecka. W skład drużyny wchodzą: Krzysztof Sokołowski, Włodzimierz Kwiatkowski, Marek Leśniak, Włodzimierz Kania, Urszula Turek, Tadeusz Runowiecki. W rozegranych dotychczas czterech
rundach tych rozgrywek nasi zawodnicy uzyskali następujące wyniki:
KS SPARTA NASIELSK – UKS TSZ „ZIELONI ZIELONKA”		
2:3
ULKS „DOBRE” – KS SPARTA NASIELSK				
1:4
KS SPARTA NASIELSK – UKS SZACHYLICE CHYLICE III			
3:2
UKS MDK OTWOCK – KS SPARTA NASIELSK				
2,5:2,5

TABELA OTWARTEJ LIGI MAZOWIECKIEJ PO 4 RUNDACH:
1. S SZ. „MODUS WARSZAWA” 		
– 8 PKT
2. PKS „AGAPE BIAŁOŁĘKA” 		
– 6 PKT
3. UKS TSZ „ZIELONI ZIELONKA” 		
– 6 PKT
4. UKS „MDK OTWOCK” 			
– 5 PKT
5. KS „SPARTA NASIELSK” 		
– 5 PKT
6. MTSZ „MIŃSK MAZ. II”			
– 5 PKT
7. UKS „SZACHYLICE CHYLICE II” 		
– 4 PKT
8. LKS „LOTOS” JABŁONNA		
– 4 PKT
9. AGAPE MZSZACH 			
– 3 PKT
10. UKS „SZACHY CHYLICE III” 		
– 2 PKT
11. UKS „HETMAN MARIAŃSKA PUSZCZA” – 2 PKT
12. POK IS WYSZKÓW 			
– 2 PKT
13. ULKS „DOBRE” 			
– 1 PKT
14. MLKS „NADNARWIANKA PUŁTUSK II” – 1 PKT
W rozgrywkach OLM bierze udział 189 zawodników,
w tym 29 kobiet.

BRYDŻ

Wyniki turnieju „Sylwestrowego”, 30.12.2011 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki			
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
3. Piotr Turek – Paweł Wróblewski 				
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
5. Waldemar Gnatkowski – Jacek Jeżółkowski 		
6. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			
7. Mariusz Figurski – Maciej Osiński			

47 pkt. (65,28%)
45 pkt. (62,50%)
41 pkt. (56,94%)
39 pkt. (55,17%)
36 pkt. (50,00%)
34 pkt. (47,22%)
10 pkt. (13,89%)

Wyniki turnieju o Puchar P.I.B. „Truszkowski”, 06.01.2012 r.:
1. Robert Truszkowski – Marek Olbryś				
2. Janusz Wydra – Janusz Muzal					
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 			
4. Jacek Jeżółkowski – Krzysztof Turek
			
5. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 				
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński				
7. Mariusz Figurski – Piotr Turek						
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki			
9. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			

95 pkt. (65,97%)
92 pkt. (63,89%)
85 pkt. (59,03%)
80 pkt. (55,55%)
68 pkt. (47,22%)
66 pkt. (45,83%)
62 pkt. (43,05%)
59 pkt. (40,97%)
41 pkt. (28,47%)

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI

„Bracia nasi mniejsi”
Istnieje kilka teorii na temat pochodzenia psa
domowego. Badania genetyczne wskazują, że
psy pochodzą od euroazjatyckich wilków. Osobny gatunek ostatecznie
wytworzył się 15–40 tys.
lat temu, a udomowienie
psa szacuje się na ok. 12–
17 tys. Początkowo był on
używany głównie przez
myśliwych w czasie polowań.
Człowiek udomowił psa,
a jak pisał Antoine de Saint-Exupéry w książce pt. Mały książę: „Na zawsze ponosisz odpowiedzialność
za to, co oswoiłeś”. Jak wiemy, nie zawsze spotykamy ludzi odpowiedzialnych i często słyszymy o cierpieniu zwierząt, które nazywamy przyjaciółmi
człowieka.
W środę, 18 stycznia wędrownicy z 32. DS „Hakuna Matata” odwiedzili
schronisko dla psów w Chrcynnie, w którym znajdują się 153 czworonogi czekające na adopcję. Pierwszym punktem spotkania było przekazanie
karmy oraz koców i kołder na ręce właścicielki placówki. W celu zakupienia
żywności pozyskaliśmy pieniądze ze składki wędrowników i uczniów klasy II B Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie,
w wysokości 306 zł. Pozwoliło to koordynatorce wyjazdu na zakup 220 kg
karmy mięsnej.
Następnie wszyscy razem usiedliśmy wokół ogniska i piekliśmy kiełbaski. Po
posiłku właścicielka schroniska opowiadała nam o swoich podopiecznych,
o tym, jak wygląda dzień schroniska oraz o warunkach adopcji psa. Nikt z nas
nie przypuszczał, że jest to takie proste. Aby wziąć psa, trzeba mieć ukończone
18 lat. Co jeszcze? To wszystko! Adopcja jest bezpłatna i bardzo prosta. Kolejnym punktem naszej wizyty było odwiedzenie czworonogów. Już z dala przywitały nas merdania ogonów oraz przyjacielskie ujadanie. Ta część spotkania
trwała najdłużej, gdyż trudno było nam rozstać się ze zwierzętami. Razem wymienialiśmy się opowieściami i doświadczeniami na temat posiadania czworonogów. Po mile spędzonych 2 godzinach wróciliśmy do domów.
Chciałbyś mieć psa? Schronisko to najlepszy pomysł! Jego właściciel na pewno pomoże Ci w wyborze odpowiedniego pupila. Wszystko, czego pies potrzebuje do szczęścia, to odpowiednio przygotowany kawałek podwórka,
jeden solidny posiłek dziennie, stały dostęp do wody i czułe drapanie za
uchem. Nawet, gdy czasem zezłościsz się na swojego pieska, jego pełne
wdzięczności oczy wynagrodzą Ci wszystko. Ja już to wiem… sama adoptowałam Kajtka.
samarytanka Wioletta Niezgoda

Harcerskie ferie
PK

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:
Przyjmę:
– komputer dla dzieci z monitorem, tel. 532-589-600
– 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,
– kuchnię gazową, tel. 889 564 713,
– telewizor, regał pokojowy, tel. 789 098 121,
– regał pokojowy, tel 660-012-382.
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Za nami już ferie zimowe, czas odpoczynku dla wielu polskich uczniów.
Część z nas wyjechała na beztroskie zimowiska lub nawet do ciepłych
krajów. Jednakże dużo osób pozostało w swych domach, by regenerować siły w rodzinnym cieple i gronie przyjaciół. By umilić spędzanie
ferii, w czasie ich trwania w naszym hufcu odbyło się kilka wyjazdów rekreacyjnych.
W dniu 22 stycznia harcerze i harcerki z 2. Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego z Nowego Dworu Mazowieckiego udali się na wycieczkę do Warszawy. Pierwszym przystankiem było Muzeum Harcerstwa,
gdzie obejrzeli wystawę poświęconą historii harcerstwa. Dzięki temu
mieli okazję odbyć małą podróż w czasie. Zwiedzający mogli zobaczyć
stare krzyże harcerskie, umundurowanie oraz wiele ciekawych eksponatów. Następnie harcerze z 2. drużyny udali się na Stare Miasto, gdzie
odbyli krótki spacer, a następnie ruszyli w stronę kina. Tam obejrzeli film
pt. Kot w butach. Wszyscy z uśmiechem na twarzach wrócili do Nowego Dworu.
Następnego dnia, w poniedziałek, 23 stycznia, wędrownicy z 32. DS
„Hakuna Matata” wybrali się także do stolicy, aby korzystając z ferii zimowych, razem spędzić czas. Pierwszym punktem wyprawy był film Romana Polańskiego Rzeź. Dzieło całkiem ciekawe, momentami bardzo
śmieszne, pomimo iż blisko 90% akcji obrazu toczy się w jednym pokoju.
Następnie podróż metrem i po krótkim spacerze w stronę Pałacu Kultury i Nauki harcerze dotarli do kolejnego punktu, czyli lodowiska. Teraz
wystarczyło tylko szybko założyć łyżwy i wskoczyć na taflę! Po godzinie
jazdy, ścigania się, zderzeń, wywrotek i rzucania śnieżkami nikt nie miał
już sił na kolejną sesję. Potem już tylko ciepła herbatka dla rozgrzania
się… coś na ząb i powrót do Nasielska. Wszyscy zmęczeni mnóstwem
wrażeń, ale zadowoleni rozeszli się do domów. Wyjazd zorganizowali
druhna Karolina Bilińska i druh Michał Antoniewicz.
						
Czuwaj!
pwd. Daniel Nowak i druh Michał Antoniewicz
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Dzieje budowy nasielskiej świątyni – część IX

Kościół drewniany i gotycki do 1898 roku
Pierwszy drewniany kościół pod
wezwaniem św. Wojciecha wybudowany został prawdopodobnie
na podgrodziu, nie zachowały się jednak żadne materiały na
jego temat. Pełnił on rolę kaplicy grodowej dla mieszkańców
Nasielska. Kościół ten spłonął
w pożarze w 1440 roku.
N ową ś w iąt yn i ę w yb udowano na Poświętnym. W wizytacji
z 1774 roku wspomniane jest, że
„Kościół nosilski w miasteczku
Nosilsk nazwanym, na gruncie
nowomiejskim z cał ym swoim
Poświętnym i rolami znajduje się
a przecie nie nowomiejskim od
wsi, ale nosilskim od miasta nazywa się z dawności. Wymurowany
jest w kwadrat od Andrzeja opata Kanoników Regularnych Laterańskich kongregacji czerwińskiej
roku 1445, w dziedzicznej swojej
wsi tejże Nowa Wieś nazwanej po
drewnianym spalonym”.
Powołując się na opinię S. Litaka,
że w drugiej połowie XVIII wieku
około 60 % kościołów parafialnych było jeszcze drewnianych,
a świątynie murowane występowały w miastach głównie lepiej rozwiniętych, dowodzi, iż
Nasielsk musiał posiadać wysokie
znaczenie jako ośrodek gospodarczy. Natomiast R. M. Kunkel
w swojej książce na temat architektury gotyckiej na Mazowszu twierdzi, iż poza kościołem
w Błoniu, świątynie parafialne należące do prepozytury zakonu
kanoników regularnych nie wykraczały poza rozmiar wiejskiego
kościoła. Opinie te nie wykluczają się wzajemnie, gdyż jak już to
zostało wcześniej wspomniane,
obiekt sakralny został wybudowany we wsi klasztornej, przylegającej do grodu nasielskiego. Zatem
kościół wybudowany przez kanoników był kościołem typowo
wiejskim, o czym świadczą cechy
architektoniczne samej budowli.
Mazowsze w X V wieku pozos t awa ł o z d a l a o d g ł ów nyc h
centrów rozwoju artystycznego kraju, jednak ceglana architektura tego rejonu była dość
jednolita. W połowie XV stulecia na prowincjach pojawiał się
coraz częściej materiał budowlany w postaci cegły. Poza nielicznymi zamkami murowano
tu niemal wyłącznie kościoł y,
fundowane w parafiach nowych
bądź dawnych na miejscu kościołów drewnianych.

Nasielski kościół parafialny wybudowany w stylu gotyckim był
niewielki, jednonawowy wybudowany na planie prostokąta.
Należał on do rozpowszechnionego na Mazowszu typu świątyń salowych. Budowle te był y
najczęściej jednoprzestrzenne,
z nawą i nie wyodrębnionym
prezbiterium, tej samej szerokości i wysokości, o jednolitym, na
kształt sali, wnętrzu, nakrytym
wspólnym stropem lub sklepieniem, zamknięte od wschodu
prostą ścianą. Styl ten ukształtował się jeszcze w XIII wieku na
Pomorzu i został przejęty prawdopodobnie z XIV – wiecznych
kościołów wiejskich ziemi chełmińskiej, gdzie stanowił najczęstsze rozwiązanie architektoniczne.
Kościoły te posiadały masywne
mury o tradycyjnych zewnętrznych skarpach i – choć większość
ich przesklepiano – jako budynki
na ogół niewysokie, nie stawiały przed twórcami trudniejszych
problemów konstrukcyjnych.
Trzeba podkreślić, iż to co w budownictwie sakralnym Niżu Polskiego wydaje się nieporadnością
konstrukcyjną i przestrzenną, jest
jednak w zgodzie ze stylowym
obliczem epoki. Masywność ścian
i ich skąpe wewnętrzne podziały
dowodzą odrzucenia szkieletowego systemu gotyku, tendencje
do ujednolicania wnętrza widoczne też są w coraz silniejszym
związaniu nawy z prezbiterium.
Tworzą salę szeroką i niską.
Budynek sakralny w Nasielsku był
stropowy, oskarpowany, w jego
p ó ł n o c n ej c zę ś c i znaj dowa ła się kaplica boczna i zakrystia.
Usytuowanie zakrystii w części
północnej było układem charakterystycznym dla kościołów
salowych. Zazwyczaj zakrystie
w tym okresie bywały jednoprzestrzenne, czasem od zachodu
wydzielano małe pomieszczen i e s k a rb c z yk a . J a k t w i e rd z i
R. M. Kunkel: „Kościoły jednonawowe z wyodrębnionym prezbiterium, zamkniętym prosto lub
wielobocznie, najbardziej rozpowszechniony model średniowiecznego kościoła parafialnego,
są bezpośrednimi kontynuatorami klasycznego modelu małego, jednonawowego kościoła
romańskiego, różnią się od niego jedynie oskarpowaniem ścian
i zamianą apsydy na wielobok
zamknięcia prezbiterium.” W tę

tradycję wpisywał się więc także – wzmacniał y mury i przenosiły ciężar sklepień z murów na
kościół nasielski.
„Katalog Zabytków” podaje, iż grunt.
w 1445 roku wybudowano koś- B ud ynek te n m ia ł p i er wotną
ciół obszerny, murowany z ka- długość 70 łokci, szerokość 30
plicą boczną i wieżą od frontu, łokci oraz wysokość 22 łokcie
w ystawiony na now ym miej- (1 łokieć - ok. 60 cm). Na zescu. Mógł on pomieścić w so- w n ą t r z d a c h w c z ę ś c i p o ł u bie około 2500 wiernych. Wieża dniowej zrobiony był z cegł y,
kościoła miała ściśle określone natomiast część północna pofunkcje praktyczne: jej parter czę- kryta była gontem, co również
sto mieścił kruchtę, na piętrze zaś było cechą charakterystyczną dla
– emporę otwartą do wnętrza wiejskich świątyń parafialnych
świątyni, gdzie mogła znajdować na Mazowszu. Reprezentował
się kaplica lub chór muzyczny. on zatem specyficzny styl goKo m o ra d z wo n ów z n a j d owa ła się na wyższej
kondygnacji, ponad dachem korpusu.
Podstawow ymi materiałami budowlanymi
nasielskiego kościoła były kamienie i cegły.
W „K ronice Paraf ialnej ” zano towano, iż mury
miał grube, dosyć
p otężne i mocn o zb u d owa n e,
o czym świadczy
fakt, że przy rozbiórce trzeba było
po prostu rąbać
kawałami, aby wyciągnąć poszczególne cegł y czy
kamienie. C egła
jako materiał konstrukcyjny i dekoracyjny wyrabiana
była z gliny i piasku
a później suszona lub wypalana
w piecu.
Gotycki kościół św. Wojciecha w Nasielsku.
W zależności od Rzut przyziemia wg R. M. Kunkel
m i e j s c a i c z a s u „Architektura gotycka na Mazowszu”.
wykonania, motyku mazowieckiego. Nasielska
gła mieć formę prostopadłościa- świąt ynia została w ybudowanu lub sześcianu. W Europie od na na Poświętnym, czyli części
czasów średniowiecza przyję- zakonnej Nasielska. Wybór teła się forma cegły prostopadło- renu pod budowę tej świątyni
ściennej. W Polsce cegła gotycka odegrał istotną rolę w jej histomiała wymiary około 28cm x 12 rii. Nie tylko działania militarne
– 13 cm x 8 – 9 cm.
w ciągu wieków, lecz także zbyt
Ko ś c i ó ł w N a s i e l s ku zb u do - niskie i wilgotne podłoże (niedawa ny był z c e g ł y b e z t y n ku leko koryta rzeki Nasielnej), oraz
z tylną ścianą pojedynczą, a na brak wentylacji, przyczyniły się
krawędziach i pewnych odstę- w późniejszych wiekach do jej
pach ś c ian był oskarp owany. degradacji. W 1461 roku muraSkarpy – pionowe zewnętrzne tor Mikołaj z Płonczyna otoczył
filary przyścienne, wykorzysty- ogrodzeniem teren cmentarza
wane w architekturze gotyckiej kościelnego.

Najazd szwedzki w 1655 – 1656
prz yniósł zap ewne zniszczenie nasielsk iemu kościo łowi.
Świadczyć mogą o tym zapiski
z wizytacji generalnej ks. Adama Rostkowskiego, sporządzonej na polecenie bpa Andrzeja
Chryzostoma Załuskiego z 1695
roku. Opisano tam kościół jako
cał y murowany. Miał on dł ugość około 50 łokci, szerokość
30 łokci i wysokość około 22
łokci. Widoczna jest tu rozbieżność z pierwotnymi wymiarami
świątyni, straciła ona na długości w przybliżeniu 20 łokci, czyli
tyle, ile miała wysokości. Zapewne przyczyniły się do tego działania militarne i próba szybkiej
odbudowy. Wizytator zanotował
bowiem, że dach na zewnątrz
„ceglany w części południowej,
lecz bardzo dziurawy (...) śpiesznie naprawiany. Druga z części
północnej drewnianymi gontami, również otwarty.” Opis ten
świadczy o złym stanie kościoła, zdewastowanego i restaurowanego w pośpiechu. Ponad
dachem w wieży znajdował się
dzwon.
Około roku 1700 odbudowywano ściany kościoła, które zostały zniszczone po obaleniu się
drewnianej wieży z dzwonami.
Zachowała się tylko jedna stara
ściana, z pamiątką konsekracji.
Wizytator w 1775 roku zanotował „insze ściany nowo murowane przez księży proboszczów
oko ło roku 1700, które wie ża wpół kościoła wymurowana
i dzwony w sobie mająca obaliwsz y się potłukła.” W czasie
restauracji świątyni odbudowano ściany, obniżono gotyckie
szczyty i przerobiono okna, zaś
podłogę ułożono z palonych cegieł. Zmiany te doprowadziły do
zatarcia cech gotyckich budowli. Po przebudowie kościół został
ponownie konsekrowany przez
bpa Marcina Załuskiego w 1741
roku.
W latach 1759 – 1781 licznych
restauracji w świątyni nasielskiej
dokonał proboszcz ks. Nikodem
Milewski. W wizytacji generalnej sporządzonej za czasów zarządzania przez niego paraf ią
zanotowano odnośnie budynku
kościelnego: „Był szerszy sążniem
jednym przedtem, teraz długości ma sążni 18 i pół, szerokości
ósm” (1 sążeń - ok. 2 m). Był to
ciąg dalszy na stronie 12
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Dziennik Wiktora Oleksiaka z czasów I wojny światowej – część V
Dwa lata pobytu na froncie I wojny światowej to ciężki okres dla
każdego żołnierza. W takich warunkach wiara i modlitwa dawały
nadzieję przeżycia i pomagał y żołnierzom przetrwać. Pomimo nielicznej grupy Polaków
będących w ówczesnym czasie
na froncie, polscy księża i żołnierze starali się organizować
życie katolickie. Potwierdza to
kolejny fragment dziennika: „26
stycznia 1916 roku; Dziś my, Polacy, mieliśmy wyjątkowy dzień.
Przede wszystkim z rana kazano wszystkim Polakom z całego
batalionu ubrać się na nabożeństwo do kościoła w Briańsku. Tu
ksiądz odprawił nabożeństwo za
naszą intencję. Po nabożeństwie
ksiądz kapelan wypowiedział do
nas mowę patriotyczną, w której
podnosił w nas ducha.” Dwa miesiące później, dnia 6 marca 1916
roku Wiktor Oleksiak zamieszcza
w dzienniku podobną notatkę:
„Dziś w kilku byliśmy w kościele
na nabożeństwie. W chórze śpiewają nasz Polki pięknymi głosami. Ksiądz mówił piękną naukę
dla swych parafian. (…) Nasi tułacze rzewnie płakali. Po nabożeństwie złożyliśmy się wszyscy
żołnierze na mszę. Będzie odprawiana w środę w naszej intencji.”
Z powyższego fragmentu wynika, iż żołnierze mieli zapewnioną pociechę religijną, w której
chętnie i aktywnie uczestniczyli. Żołnierze oraz ludność cywilna narodowości polskiej potrafili
wspólnie spotykać się i uczestniczyć w uroczystościach kościelnych, czego przykładem mogą
być chociażby Polki śpiewające
w chórze parafialnym.
Wiktor Oleksiak uczestniczył, jak
wspomniano wcześniej, również
w mszach obrzędu prawosławnego. Na temat ich odmienności
zamieszcza w dzienniku ciekawe spostrzeżenia oraz przedstawia wrażenia, jakie wywarł y na
nim owe msze. W dniu 17 października 1915 roku zanotował:
„I dziś wyprawili nas do cerkwi
na modlitwę. Ciekawi naprawdę
są ci ruscy ludzie, szczególnie
w niedzielę i święta. Gdy jedni
idą do cerkwi, to inni idą do pobliskich miast na targ, a w bliskich
wioskach i siołach młócą zboże,
rąbią drzewo itp.” Autor dostrzega i opisuje to, co wydaje mu się
interesujące. Sytuacja ta zastanawia Wiktora Oleksiaka. Jego
spostrzeżenie posiada wymiar
uniwersalny, dotyczący wszystkich religii, nie tylko prawosławia.
Wiktor Oleksiak, jako człowiek
religijny, dziwi się powierzchowności wiary ówczesnych Rosjan
żyjących na prowincji.
O tym, że Polacy doskonale potrafili organizować życie religijne
poza granicami kraju świadczy

kolejny, interesujący fragment
dziennika Wiktora Oleksiaka.
W niedzielę 25 czer wca 1916
roku autor notuje: „W tutejszej
paraf ii tj. Now ym Świerzeńcu
przypada odpust św. Antoniego Padewskiego. Oprócz parafian zgromadziło się mnóstwo
naszego ludu z innych paraf ii.
Przybywa tu dużo uciekinierów
z guberni łomżyńskiej, grodzieńskiej i wileńskiej.(…) O godzinie
jedenastej rozpoczęło się nabożeństwo i procesja. Jest tu liczne bractwo. Nasze Polki ładnie
poubierane, zwracają na siebie
powszechną uwagę. Żołnierze
prawosławni, których się dużo
zebrało w kościele, interesują się tym, jak się Polacy modlą
i jak wyglądają Polki. Wprost zachwycają się naszymi Polkami
i całym obrządkiem kościelnym.
(…) Odnosili się z szacunkiem
do naszych świętości, że nawet
wszyscy poklękali, a u nich nie
ma tego zwyczaju.” W obrzędzie liturgicznym w większości
uczestniczyli katolicy zamieszkujący tereny wschodnie, rekrutujący się z guberni zachodniej
Rosji. Regionalne święta wykorzystywano do umacniania więzi
narodowej, religijnej i międzyludzkiej.
Przedstawione wyżej fragmenty
dziennika Wiktora Oleksiaka są
doskonałą ilustracją, przedstawieniem i zestawieniem dwóch
kultur. Autor dostarcza istotnych
informacji na temat zachowań
Polaków podczas świąt rosyjskich, oraz Rosjan w czasie świąt
polskich. Ponadto z opisów tych
wynika, że zarówno Rosjanie, jak
i Polacy odnosili się z szacunkiem do odmiennej wiary.
O niektórych świętach Wiktor
Oleksiak wspomina tylko sygnalnie, bardzo często, dlatego,
że stanowił y one dla żołnierza
czas odpoczynku i dawały możliwość zajęcia się czymś nietypowym, na przykład 11 czerwca
1916 roku notuje: „ W dniu dzisiejszym, to jest przy niedzieli,
wypadły u prawosławnych Zielone Świątki; wobec czego na
roboty nie poszliśmy – świętujemy wszyscy. Skorzystałem ze
swobodnej chwili i napisałem
list do panny Marii.” Wspomniane święto nie było przez autora
naznaczone wielkim ładunkiem
emocjonalnym, stanowiło jedynie dzień wolny od „roboty”,
ale zauważyć należy, że Oleksiak wspomina o świętowaniu
wszystkich. Zarówno żołnierze
wyznania rzymskokatolickiego
i prawosławnego mieli w t ym
dniu wolne, a więc traktowani
byli na równi.
Poza świętami religijnymi Wiktor Oleksiak opisał kilka innych
świąt, nieperiodycznych. Nie-

dziela 13 maja (wg kalendarza
juliańskiego) 1917 roku stała się
dla niego świętem o charakterze
narodowym. Notuje tak: „Uroczyste święto narodowe 3 Maja
obchodzono wszędzie w Rosji z dużą okazałością. Wszędzie
rozpuszczano żołnierzy Polaków
na tę uroczystość. Nawet w Rumunii w mieście Birlad obchodziliśmy to uroczyście. Przy tej
okazji rodak nasz Wilczyński wygłosił mowę o genezie i upadku
Konstytucji 3 Maja. Jest to już sto
dwudziesta szósta rocznica Konstytucji 3 Maja. Na pamiątkę zachowuję sobie dwa widoczki, tj.
fotografię pochodu narodowego
ze sztandarem 1794 roku i kościołek unicki w Briłacie.”
Ogólnie biorąc, można powiedzieć, iż najważniejsze momenty swej historii społeczność czci
zwykle jako święto. Ze szczególną starannością, jak wynika z opisu Wiktora Oleksiaka, to święto
było celebrowane przez niewielką społeczność polską. O wadze
i randze tego święta narodowego świadczy zachowanie samego autora dziennika, który dla
upamiętnienia owego święta zachował fotografie, które stały się
symbolem rocznicy Konstytucji
3 Maja obchodzonej na obczyźnie. Ciekawe również wydaje się
to, że święto narodowe, polskie
obchodzone było również w Rumunii i „wszędzie w Rosji z dużą

okazałością” – jak notuje Wiktor
Oleksiak.
Kolejnym ś więtem niep erio dycznym, którego opis odnajduj emy w d zienniku Wiktora
Oleksiaka było złożenie przysięgi carowi przez żołnierzy armii.
Tę ceremonię autor wspomina
tak: „Z rana kazali nam się umyć,
buty wyczyścić i marsz do cerkwi, około godziny jedenastej
zapędzono nas do cerkwi i tam
ustawiono w cztery kolumny.
Po środku ustawiono stó ł, na
nim krzyż i książkę. Wkoło zebrało się naczelstwo i pop, który wygłosił coś w rodzaju mowy.
(…) Następnie przysięgliśmy na
wierność cara przeszło dwie godziny stojąc na mrozie.” Ten dokładny i bardzo konkretny opis
p oz wala sądzić, że prz ysięga
w armii rosyjskiej była świętem
w yjątkow ym i celebrowanym
z ogromnym dostojeńst wem.
Wszystko odbywało się wedle
ustalonego porządku i szacunku
dla cara. Wobec ogólnego bałaganu i chaosu w armii rosyjskiej,
o którym Wiktor Oleksiak wspomina niejednokrotnie w swoim
dzienniku, niektóre elementy
ceremoniału realizowane był y
w armii ze szczególną uwagą i nie
wymykały się spoza ściśle określonych reguł.
Reasumując, należy stwierdzić,
że pomimo ciężkich warunków,
w jakich znaleźli się bohatero-

Kościół drewniany
i gotycki do 1898 roku
dokończenie ze strony 12

niewątpliwie efekt katastrofy budowlanej z początku XVIII wieku
oraz prób restauracji świątyni, które wpłynęły na zmniejszenie jej
wymiarów. Ogólny stan budynku
kościelnego w 1775 roku określany był jako dobry. Rok wcześniej
staraniem ks. Milewskiego zrzucono gonty z części północnej
dachu i położono dachówkę i wymurowano szczyt z wieżyczką
od strony wschodniej: „Szczyt od
wschodu słońca z wieżyczką, czyli
kopułą do sygnaturki wymurowany, wyprawiony i przyozdobiony,
który był drewniany po prusku
zrobiony.” Ściany kościoła opisane zostały jako niedawno odrestaurowane i wzmocnione. Okna
wymagały powiększenia a południową część dachu wciąż pokrywały gonty. Dach był częściowo
uszkodzony po wichurze w sierpniu 1775 roku: „ dachówki (...) wielki wicher w tym roku 1775 dnia
29 sierpnia z soboty na niedzielę
w nocy pozrzucał i potłukł, sztyber

dość gruby blachą obity na kopule złamał i krzyż zniósł i połamał.”
Kopuła wybudowana w środkowej części dachu była obita białą
blachą. O stanie posadzki wizytator zanotował: „Podłoga w kościele przez połowę z taflów [kaflów]
ceglanych czyli jak strycharze nazywają z jastrychu niedawno położona w tym 1775 i 1774 roku, a ku
wielkim drzwiom z tarcic.”
Południowe drzwi boczne prowadziły do drewnianej kruchty, naprzeciwko której znajdowała się
ambona. Drzwi te zamurowano,
ponieważ jak zanotował wizytator: „Drzwi są przeciw ambony,
a przeto przeszkodą kaznodziejom i tłok wielki czynią oraz krzyk
gdy z kościoła [po] nabożeństwie
wychodzą.” Od północy zrobiono
nowe drzwi, prowadzące na cmentarz między nową zakrystią i skarbczykiem przerobionym ze starej
zakrystii. O nowej zakrystii napisano: „Zakrystia nowo wymurowana
przez ks. Nikodema Milewskiego
proboszcza teraźniejszego, pięk-
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wie wspomnień ich życie determinowane było przez porządek
uroczystości religijnych, zgodnie
z chrześcijańskim kalendarzem
świąt. Jako ludzie religijni potrafili zachować swoją wiarę i tożsamość w trudnych warunkach
wojennych.
Bohaterowie naszych tekstów
potwierdzają tę tezę. To wzorzec,
który posiada wymiar uniwersalny zawsze trwały i aktualny. Każdy człowiek religijny „nie jest
dany: on tworzy sam siebie, zbliżając się do wzorów boskich.”
Bohaterowie wspomnień to postacie wiernie i szczerze przeżywające każdy typ święta, co
stanowi o nich samych.
Okoliczności i warunki, które towarz ysz ył y świętowaniu był y
bardzo różne. Z większą różnorodnością sposobów świętowania
mamy do czynienia w dzienniku Wiktora Oleksiaka, skromniej
opisuje je Helena Przybyłowska.
Jest to zrozumiałe, gdyż weźmy
pod uwagę fakt, w jak bardzo odmiennych warunkach żyli i działali
nasi bohaterowie i jak bardzo byli
ograniczeni w swoich działaniach.
Magdalena Suwińska
– Sokolnicka
Wszystkich zainteresowanych zakupem książki „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska” zapraszamy do czytelni biblioteki miejskiej
w Nasielsku.
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na i ozdobna oraz wiele kosztująca
dachówką pokryta.” W czasie odbudowy świątyni przy południowej ścianie dobudowano kruchtę
zwaną babieńcem, przy ścianie
północnej natomiast pobudowano
zakrystię ze ścianką oddzielającą ją
od kaplicy, którą utworzono z dawnego skarbca kościelnego.
Drewniana dzwonnica wybudowana była przy kościele od strony
południowej. Była ona obita tarcicami i pokryta gontem. Posiadała ona dwa zawieszone dzwony
i jeden stłuczony, leżący obok.
Dzwony te musiały pamiętać czasy pierwszej konsekracji kościoła
nasielskiego. Dzwonnica wymagała wówczas naprawy, gdyż miała
uszkodzony dach. Cmentarz przykościelny „ naokoło drewniany,
niedawno dany, mający furty i bramę z zamknięciem.” Na terenie
cmentarza na północ od kościoła znajdowała się stara drewniana
kostnica w stanie dobrym.
Małgorzata Pakuła
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Życie Nasielska

Cennik reklam
i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert – 1 szt.

Cena
netto
zł
40,00
60,00
20,00

Serdeczne podziękowania
dla policjantów KP Nasielsk
i KPP Nowy Dwór Mazowiecki
za bezzwłoczne ustalenie
i zatrzymanie sprawców
dwóch napadów rabunkowych
na stacji LPG w Nasielsku
przy ul. Kościuszki.
Składa

		

			

Piotr Szpak

0,85
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe
3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe
6 edycji i więcej

– 25%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

animacja, familijny; Dania, 2011;
czas: 78 min.

Małe nie zawsze jest piękne,
zwłaszcza gdy jest się 10-latkiem
w świecie, w którym wszyscy dorośli to ponuracy, a okolicą rządzi
złośliwy zbir o przydomku Żaba.
Najlepiej wie o tym mały Wiktor
i jego zgrana pczka przyjaciół, na
czele z genialnym psem Ozorkiem.
Gdy pewnego dnia w ich sennym
miasteczku zawita cyrk i ogłoszony
zostanie konkurs młodych talentów, Wiktor stanie przed życiową
szansą udowodnienia wielkim ważniakom, ze mały może więcej!

Paul Kemp jest rozwiedzionym pisarzem, który ma problemy z alkoholem. Pracuje jako dziennikarz dla
podupadającej gazety i wciąż stara
się znaleźć dla siebie bezpieczniejszą przystań w życiu. Zadanie to
sprawia mu wiele trudności, gdyż
ciągle napotyka ludzi którzy, tak jak
i on, również są życiowymi rozbitkami.

17-19 lutego godz. 17.00

W ciemności

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

dramat wojenny/ Polska, Francja, Kanada,
Niemcy, 2012; czas: 145 min.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Kłopoty będą w najbliższym czasie mniej dokuczliwe. Także sprawy osobiste przybiorą
lepszy obrót. Rozmowa z partnerem uświadomi Ci, że życie uczuciowe wymaga od Ciebie większych poświęceń.
Byk 21.04–21.05
Brak zainteresowania sprawami zawodowymi
prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji. Jeśli zależy Ci na dobrych relacjach z podwładnymi,
to postaraj się o lepsze porozumienie. Unikaj
gwałtownych rozstrzygnięć.
Bliźnięta 22.05–20.06
Szczęśliwy okres dla romansów i spraw uczuciowych. Sprzyja wprowadzaniu zmian w życiu osobistym. Harmonijne relacje z ukochaną
osobą korzystnie wpłyną na Twoje samopoczucie.
Rak 21.06–22.07
Masz duże szanse realizacji zawodowych
przedsięwzięć. Rozłóż tylko dobrze swoje siły. Działania związane z finansami nie są
wskazane. Nie inwestuj w ryzykowne przedsięwzięcia.
Lew 23.07–22.08
Działalność zawodowa nie przyniesie Ci teraz
dużych korzyści. Nie zamartwiaj się tym jednak
i nie psuj niczego swoją niecierpliwością. Czas
sukcesów niedługo nadejdzie.
Panna 23.08–22.09
Gwiazdy nie wróżą spokojnego okresu. Nie
dołuj się jednak i nie żałuj sobie przyjemności. Więcej czasu poświęć na poprawę relacji
z rodziną.

ALE CYRK!

dramat/ USA, 2011; czas: 120 min.

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
+100%

10-12 lutego godz. 15.00

Dziennik
zakrapiany rumem

– 10%

II i III strona

Kino NIWA ZAPRASZA

10-12 lutego godz. 17.00

ogłoszenie powierzchniowe
do 50%
13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe

13

Waga 23.09–22.10
Twoje plany zaczynają nabierać realnych
kształtów. Bliscy okażą się życzliwi i pomocni w ich realizacji. Wzmocnisz swój autorytet
w oczach bliskich.
Skorpion 23.10–22.11
Zaplanowane na najbliższy czas zadania zaczną się komplikować. Zachowaj jednak spokój i uparcie wdrażaj w życie swoje pomysły.
Sukces osiągniesz tylko dzięki wytrwałości
i cierpliwości.
Strzelec 23.11–21.12
Będziesz szybki i kreatywny. Nerwy trzymaj
jednak na wodzy, bo mogą powodować chaos.
Emocje nie mogą dominować nad rozumem.
Nie podejmuj żadnych zdecydowanych kroków, bądź cierpliwy.
Koziorożec 22.12–19.01
Zajmij się sobą i rodziną. Poczynione wspólnie plany mają szanse realizacji. Rozpraszanie energii na sprawy niezwiązane z domem
może się stać przyczyną nieporozumień.
Dziel się swoimi problemami z bliskimi.
Wodnik 20.01–18.02
Łatwo będzie o zranienie uczuć najbliższych.
Nadmierne angażowanie się w sprawy zawodowe prowadzi do trudnych sytuacji. Pomyśl
o skutkach takich działań.
Ryby 19.02–20.03
Gwiazdy są dla Ciebie łaskawe i uchronią Cię
przed kłopotami. Korzystny moment, by omówić sprawy osobiste. W relacjach partnerskich
musisz się jednak wykazać większą tolerancją.
Przed Tobą udana podróż.

Katolik… grzesznik… drobny
złodziejaszek… Leopold Socha,
Polak ze Lwowa - przez ponad
rok pomagał i dawał schronienie
ukrywającej się w kanałach grupie
uciekinierów z getta. Za pieniądze.
Jednak to, co wydawało się okazją do zarobku, doprowadziło do
powstania głębokiej więzi emocjonalnej pomiędzy Sochą a uciekinierami, ewoluując w heroiczną
walkę o ludzkie życie.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
Wideofilmowanie. Tel. 788 702
380.
Glazurnik osobiście. Tel. 604
561 031.
Przyjmę pomocników stolarzy
i osoby do przyuczenia. Tel. 503
169 550.
Sprzedam łóżko 1 os. nowe,
fotele, komplet wypoczynkowy, komodę pod TV, huśtawkę
ogrodową drewnianą, dywany.
Tel. 505 359 438.
Zespół muzyczny: wesela,
poprawiny, imprezy okolicznościowe. Tel. 691 036 690.
www.sercadwa.com.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 2700 m2, blisko stacji PKP
Nasielsk. Cena 68 tys. Tel. 506
702 293.
Schody drewniane, Tel. 503 401
399.
Sprzedam/ zamienię 72 m 2
ul. Warszawska parter na mniejsze. Tel. 660 76 94 52.
Usługi elektryczne. Tanio i szybko. Tel. 505 259 424.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 606
25 25 77.
Nauka gry na keyboardzie lub
akordeonie od podstaw. Tanio.
Tel. 508 495 535.
Usługi hydrauliczne. Tel. 504
618 250.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku – okolice
ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766.
Sprzedam działkę budowlaną
w Miękoszynku, blisko PKP
Studzianki. Tel. 784 528 758.
Zaopiekuję się dzieckiem (dziećmi). Tel. 600 403 266.
Nowo otwarta szkoła języków
obcych zatrudni lektorów języków obcych tel. 509 390 802;
e-mail: j_chudy@wp.pl.
Henna+ regulacja brwi - 10 zł;
manicure hybrydowy - 40 zł;
kwasy owocowe - 60 zł; mikrodermabrazja diamentowa - 70
zł. Tel. 23 69 12 157.
Sprzedam mieszkanie o pow.
36 m 2 w Nasielsku na os.
Piłsudskiego. Tel. 691 350 922.
Sprzedam siano, suche ze stodoły w kostkach. Tel. 510 589
762; 511 545 270.
Przyjmę fryzjerkę, fryzjera
na pół etatu. Tel. 501 982 616.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 507
359 505.
Sprzedam mieszkanie 46 m 2 ,
II piętro w centrum Nasielska.
Tel. 23 693 19 54.

3–16 lutego 2012

OGŁOSZENIA
DROBNE
Wynajmę dwu pokojowe mieszkanie na Os. Starzyńskiego.
Tel. 602 266 880.
Sprzedam Ferguson 255, talerzówkę, rozrzutnik i inne.
Tel. 518 400 305.
Sprzedam działki budowlane.
Tel. 500 138 106.
Do wynajęcia w Nasielsku
4 mieszkania, łazienka, wc, centralne ogrzewanie, oddzielne
wejście. Tel. 602 793 096; 784
672 567.
Sprzedam działkę 821 m 2 .
Tel. 609 627 331.
Kupię olszynę. Tel. 501 434 677.
Zbieramy olej przepracowany od
maszyn rolniczych i ciągników.
Tel. 601 805 546.
Sprzedam łubin niebieski, pierwszy odsiew. Tel. 600 434 107.
Zatrudnię tynkarza. Tel. 606 705
640.
Pranie tapicerek samochodowych. Tel. 693 021 707.
Oddam tylko w dobre ręce kotka półrocznego rudego dobrze
wychowanego. Tel. 697 339 708.
Zakład krawiecki w Nasielsku
przyjmie prasowaczkę z doświadczeniem. Tel. 600853814.

REKLAMA
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POCZĄTEK SEZONU HALOWEGO

pochodzi od nazwy alkoholu) oraz
Mogowo. Drugie miejsca premiowane awansem do półfinałów zajęły drużyny: Hemp Armia (nazwa
drużyna od formacji muzycznej, nie
wojskowej) i Dębinki.
Gra i liczba zdobytych punktów
wskazywały, że faworytem będzie
drużyna RUM Nasielsk. I rzeczywiście, drużyna ta pokonała w półfinale zespół z Dębinek (4:2), a we finale
zespół Hemp Armia takim samym
wynikiem. Tak więc w ostatnią niedzielę niespodzianki nie było, chociaż przez kilka minut w finale się
na nią zanosiło. Młodzi, grający ładną piłkę piłkarze Armii w pewnym
momencie objęli prowadzenie (2:1)

R
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VII cykl turniejów o puchar Burmistrza Nasielska
w halowej piłce nożnej drużyn klubowych „5” w 2012 r.
1. Organizator: Hala Sportowa w Nasielsku

w meczu z bardziej doświadczonymi przeciwnikami. W półfinale zespół ten pokonał wysoko, bo 5:0,
dobra drużynę z Mogowa. W meczu
o trzecie miejsce Mogowo musiało
uznać wyższość Dębinek (3:O).
Turniej drużyn amatorskich pokazał, że w nasielskiej gminie jest
duża grupa utalentowanej piłkarsko młodzieży. Druga połowa zimy
przyniesie istny festiwal piłkarskich
turniejów halowych. Będą się one
odbywały niemal we wszystkie soboty i niedziele lutego i pierwszej
połowy marca. W sumie zarezerwowano 11 terminów. Tym razem
w szranki staną głównie drużyny
dziecięce i młodzieżowe. Przewidziany jest też turniej dla starszych
wiekiem piłkarzy
(17.03 – oldboye).
Jeden termin zarezer wowano
też na turniej dla
drużyn samorządowych. G łówną nag rodą we
wszystkich tych
turniejach będzie
P uc h a r B u rm i strza.
xyz
fot. A. Zawadzki
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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Piłkarze lubią grać w hali
Zima jest już na półmetku, a piłkarze dopiero niedawno rozpoczęli
sezon halowy. Dotyczy to jednak
tylko turniejów, bo treningi i pojedyncze mecze na hali odbywały się
już wcześniej. Turnieje na dobre ruszyły z początkiem ferii szkolnych.
Jako pierwsi wystartowali młodzi piłkarze ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
W niedziele: 22 i 29 stycznia halą
zawładnęli dorośli piłkarze. Wzięli udział w dwóch interesujących
turniejach. Pierwszy (22.I) przeznaczony był dla drużyn klubowych.
Do rywalizacji stanęło 10 zespołów.
Po dwie drużyny wystawiły kluby
Żbik i Wkra Andzin. Pozostałe sześć
drużyn przyjechało
z Sochocina, Zakroczymia, Zator, Krubina, Pniewa i Nowego
Miasta. Były to drużyny z ligi okręgowej
(Żbik, Sona Nowe
Miasto i KS Pniewo),
klasy A (Wkra Andzin i Mewa Krubin)
oraz klasy B (Wkra
Sochocin, Wisła Zakroczym i LKS Zatory). Już to zestawienie
wskazuje, że w tym
towarzystwie faworytami byli piłkarze
z naszej gminy.
Przewidywania te wydawały się
potwierdzać wyniki spotkań w grupach. Same zwycięstwa odnieśli
w nich piłkarze z pierwszych drużyn Żbika i Andzina. One też zajęły w swoich grupach pierwsze
miejsca. W półfinale Wkra Andzin
spotkała się z Mewą Krubin, a Żbik
z Wisłą Zakroczym. Przeciwnicy
naszych drużyn w grupach zajęli
drugie miejsca. Żbik gładko uporał się z Wisłą Zakroczym (3:0), natomiast Wkra nie sprostała Mewie
z Krubina przegrywając nieznacznie 2:1. W puli finałowej ponownie
spotkali się piłkarze Żbika i Mewy
Krubin (wyszli do dalszych gier
z tej samej grupy). W półfinale lepsi byli nasielszczanie, ale w meczu
o pierwsze miejsce nie sprostali A-klasowej drużynie z Krubina.
Była to niespodzianka. Zaskakująco wysoki był rezultat bramkowy tego spotkania. Żbik przegrał je
w stosunku 4:0. W walce o III miejsce Wkra Andzin pokonała drużynę
z Zakroczymia w stosunku 3:0.
W turnieju tym wyłoniono najlepszego zawodnika, najlepszego
bramkarza i króla strzelców. Zostali nimi (w takiej właśnie kolejności):
Mariusz Załoga (Żbik), Dawid Puzio
(Wisła Zakroczym) i Łukasz Borkowski (Mewa Krubin).
Interesujący był też turniej rozegrany w ostatnią niedzielę stycznia (29).
Do walki o puchar stanęły drużyny
amatorskie, czyli takie, które nie biorą udziału w regularnych rozgrywkach. I tym razem rywalizowało
10 zespołów. W pierwszej fazie
drużyny, systemem każdy z każdym, walczyły w dwóch grupach.
Pierwsze miejsca w grupach zajęły
drużyny: RUM Nasielsk (nazwa nie
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2. Cel: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży
3. Uczestnictwo i terminy: Turnieje odbędą się w 9 kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

05.02.2012
11.02.2012
12.02.2012
18.02.2012
19.02.2012
25.02.2012
26.02.2012
03.03.2012
04.03.2012
10.03.2012
17.03.2012

(niedziela) godz. 10.00 – juniorzy ’93 i młodsi
(sobota) godz.9.30 – juniorzy młodsi ’95 i młodsi
(niedziela) godz. 10.00 – trampkarze ’97 i młodsi
(sobota) godz. 9.30 – trampkarze ’98 i młodsi
(niedziela) godz. 10.00 – trampkarze starsi ’96 i młodsi
(sobota) godz. 9.30 – młodziki ’99 i młodsi
(niedziela) godz. 10.00 – młodziki ’2000 i młodsi
(sobota) godz. 9.30 – orliki ’2001 i młodsi
(niedziela) godz. 10.00 – Turniej Drużyn Samorządowych
(sobota) godz. 9.30 – orliki ’2002 i młodsi
(sobota) godz. 9.30 – Turniej w kat. Oldboys

4. Miejsce: Hala Sportowa w Nasielsku, ul. Staszica 1.
5. Warunki techniczne: hala sportowa o pow. 40 m x 20 m, bramki
3 m x 2 m.
6. System rozgrywek: Drużyny zostaną podzielone drogą losowania na
grupy, które rozegrają mecze eliminacyjne każdy z każdym. Następnie
2 pierwsze drużyny z grupy zagrają systemem „na krzyż” o miejsca I-IV.
Kolejne drużyny – zgodnie z zajętymi miejscami w grupach.
7. Nagrody: Za miejsca I–III drużyny otrzymają puchary, dla wszystkich
uczestników pamiątkowe dyplomy. Nagrody indywidualne dla króla
strzelców i najlepszego bramkarza turnieju.
8. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: Hala Sportowa w Nasielsku
05-190, ul. Staszica 1 lub tel. 23 69 30 865.
Uwaga! Każda drużyna zostanie powiadomiona telefonicznie o przyjęciu do turnieju.
Wszelkie dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu
23 69 30 865.
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