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W sobotę, 31 marca br. w remizie strażackiej w Jaskółowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie planowanej budowy w tej miejscowości Zakładu Zagospodarowania Odpadów przez firmę Capital Investment Project II Sp.
z o.o. Udział w spotkaniu wzięli Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego nasielskiego UM, Robert Wereda, inwestor, oraz
mieszkańcy Jaskółowa, Popowa Borowego, Popowa Południe i Popowa Północ.
Było to już kolejne oficjalne spotkanie mieszkańców tej okolicy z inwestorem
i władzami gminy. Przypomnijmy, że na poprzednim, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku, mieszkańcy większością głosów (37 do 13) w głosowaniu
tajnym stwierdzili, że nie chcą takiej inwestycji na swoim terenie.
Na wstępie tego ostatniego zebrania Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska,
podkreślił, że nie wydał jeszcze decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
dla planowanego zakładu prywatnej firmy, ponieważ chce poznać opinię mieszkańców na ten temat. Przede wszystkim, dlatego, że docierały do niego różne głosy w tej sprawie. – Po poprzednim spotkaniu słyszałem, że nie wszyscy
o nim wiedzieli, a ja działam przeciwko wszystkim i jestem przeciw inwestycjom w gminie, że nie chcę miejsc pracy na tym terenie. Dlatego spotkaliśmy
się po raz kolejny, żeby wyjaśnić wszystkie wątpliwości. To już ostatnie spotkanie – stwierdził burmistrz, zachęcając zgromadzonych do zadawania pytań
inwestorowi.

Czytaj na str. 10
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Bezpłatne porady prawne
Już od piątku, 27 kwietnia br. mieszkańcy naszej gminy będą mogli
bezpłatnie korzystać z porad prawnych. Zainteresowanych zapraszamy
w każdy piątek w godz. 9 – 11 na dyżur prawnika do pokoju nr 103
w nasielskim Urzędzie Miejskim, ul. Elektronowa 3.
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We środę, 11 kwietnia br. odbyła
się nadzwyczajna sesja rady powiatu nowodworskiego. Została
ona zwołana na wniosek dziesięciu radnych z nowego klubu
Centrum Samorządowe Sojusz
(Grzegorz Szymański, Mariusz
Łaszuk, Alfred Dzwonek, Janusz
Konerberger i Bogdan Ruszkowski) oraz PSL (Grzegorz Paczewski, Kazimierz Drabik, Wacław
Bodzak, Katarzyna Kręźlewicz,
Paweł Calak). W porządku obrad sesji znalazły się dwa projekty uchwał. Jeden dotyczył
odwołania dotychczasowego
przewodniczącego Rady Powiatu Zdzisława Szmytkowskiego,
a drugi wyboru nowego przewodniczącego. W obradach
uc ze stn i c z ył o 18 . radnyc h .
W głosowaniu tajnym o odwo-

łaniu Z. Szmytkowskiego zdecydowało 10 radnych, przeciw było
8 osób. Na przewodniczącego
Rady Powiatu zgłoszono dwóch
kandydatów: Mariusza Łaszuka
i Grzegorza Paczewskiego. Ten
ostatni nie zgodził się jednak na
kandydowanie. W głosowaniu
tajnym nowym przewodniczącym rady powiatu został Mariusz
Łaszuk, który dotychczas pełnił
funkcję wiceprzewodniczącego
rady. Otrzymał:10 głosów „za”, 6
„przeciw” i 2 osoby wstrzymały
się od głosowania.
Czy w ślad za zmianą przewodniczącego pójdą też zmiany we
władzach starostwa? A może
uda się też w końcu przyspieszyć ciągle patową sytuację ze
zlokalizowaniem w nasielskim SP
ZOZ zespołu nocnej i świątecznej
pomocy lekarskiej z Nowodworskiego Centrum Medycznego
(dawniej nowodworski SZ PZOZ).
Kolejna sesja rady powiatu została zaplanowana na 19 kwietnia br.
(red.)
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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (23) 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (23) 693 00 26

Konkurs na prowadzenie
świetlicy

We wtorek, 24 kwietnia br., upływa termin składania ofert w otwartym
konkursie na realizację zadania publicznego, jakim jest przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku w zakresie profilaktyki
uzależnień.
Rodzajem działalności, na którą można składać oferty, jest prowadzenie
świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień oraz współuzależnienia od alkoholu i narkotyków poprzez organizowanie dla nich wolnego czasu. Na realizację tego zadania
w 2012 r. przeznaczono 40 tys. zł.
Więcej informacji na temat podmiotów uprawnionych do składania ofert
oraz zasad przyznawania dotacji można znaleźć na stronie www.nasielsk.pl.

Z UM

Szacowanie strat
w gospodarstwach rolnych
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nasielsku informuje, że dnia 2 kwietnia
2012 roku została powołana Komisja do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – ujemne skutki przezimowania, w okresie od dnia
27 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 roku.
W związku z powyższym rolnicy, którzy mają powyżej 30% strat w skali całego gospodarstwa (wartość produkcji roślinnej + wartość produkcji zwierzęcej) z tytułu ujemnych skutków przezimowania, proszeni są
o składanie wniosków o szacowanie szkód. Wnioski dostępne są zarówno na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, jak i w pokoju
203. Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku do dnia 20
kwietnia 2012 roku.

Bezpłatna mammografia

Od 28 do 29 kwietnia br. w mammobusie, który stanie przy Urzędzie
Gminy, ul. Elektronowa 3, panie w wieku od 50. do 69. roku życia będą
mogły wykonać bezpłatne badanie mammograficzne.
Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.
Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69. roku życia, nie młodsze niż 35 lat,
mogą również wykonać takie badanie, za uiszczeniem opłaty w wysokości
80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o
braku przeciwwskazań do jego wykonania. Badania wykonuje firma FADO
Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie
się pod nr. tel. 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także
przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.

Z UM

Majowy weekend
Informujemy, że podczas długiego majowego weekendu Urząd
Miejski w Nasielsku będzie nieczynny tylko w dniach 1 i 3 maja.
30 kwietnia (poniedziałek) – 8.00–16.00
2 maja (środa) – 8.00–16.00
4 maja (piątek) – 8.00–16.00

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok
2011 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112
(sala konferencyjna) zgodnie z poniższym harmonogramem.
16.04.2012 r. (poniedziałek)
18.04.2012 r. (środa)		
23.04.2012 r. (poniedziałek)
25.04.2012 r. (środa)		
30.04.2012 r. (poniedziałek)

8.00-10.00
8.00-10.00
8.00-10.00
8.00-10.00
8.00-10.00
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NASI RADNI – PREZENTACJE

Maciej Suwiński

Radny Rady Miejskiej w Nasielsku

Dlaczego kandydował Pan do Rady Miejskiej? Czy tak wyobrażał Pan sobie pracę
w radzie?
– Odpowiem trochę żartem. Dla zachowania
parytetu w okręgu, który reprezentuję, a zupełnie poważnie, choć na pewno nie będę
oryginalny w swojej wypowiedzi, dlatego,
żeby uzupełnić braki infrastruktury na terenie
miasta, ze szczególnym wskazaniem swojego
okręgu. Startowałem również dlatego, że nie
podobał mi się podział na miasto i wieś, jaki panował w czasie poprzedniej kadencji. Uważam, że decyzje o kierunkach rozwoju gminy powinniśmy podejmować wspólnie i przede wszystkim z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb
mieszkańców, biorąc pod uwagę możliwości finansowe i ich długofalowe skutki.
Czy tak wyobrażałem sobie pracę w radzie? Chyba tak. Już wcześniej interesowałem się działaniem samorządu. Dużo na ten temat dowiedziałem się od radnych
poprzednich kadencji.
Co Pana zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu wyborczym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funkcją
radnego?
– Zacznę od drugiej części pytania. W pierwszej kolejności trzeba wybudować
wodociąg przy ul. Bema. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ulic Grabowej, Cisowej, Jaworowej i Sosnowej należy wykonać oświetlenie. Chciałbym już
w tym roku odwodnić ul. Armii Krajowej. Bardzo ważną inwestycją jest budowa
chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej w stronę Pniewa, niestety w tym wypadku
możemy jedynie naciskać na Samorząd Województwa Mazowieckiego o jego
wykonanie. Najważniejszą inwestycją w moim okręgu jest budowa kanalizacji
w ul. Warszawskiej i odchodzących od niej ulic osiedlowych. Znam jednak realia i będę zadowolony, jeżeli w tej kadencji uda nam się wykonać dokumentację i projekt techniczny na kanalizację oraz jeśli uwzględnimy ją do realizacji
w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015–2017. Beznakładowo, i to jest
odpowiedź na pierwszą część pytania, trzeba zmienić zarządcę hali sportowej.
Krótko mówiąc, halę trzeba przekazać gimnazjum w Nasielsku. Bardzo ważną
kwestią dla całej społeczności naszej gminy jest sprawa Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, moim zdaniem trzeba jak najszybciej uruchomić punkt opieki
w Nasielsku.
Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pracę w tych
komisjach?
– W Radzie Miejskiej jestem członkiem komisji infrastruktury, budżetu, oświaty
i zdrowia, w której jestem zastępcą przewodniczącego. Infrastruktura i budżet
to przede wszystkim inwestycje i środki na ich realizacje. Jak powiedziałem na
wstępie, trzeba uzupełnić braki w infrastrukturze. Większość decyzji o realizacji
zadań w zakresie inwestycji zapada właśnie na tych dwóch komisjach. Pełniąc
funkcję prezesa Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji, poznałem
już wcześniej problemy, jakie dotykają oświatę w naszej gminie. Uważałem i nadal uważam, że dobra współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi
może wpłynąć na polepszenie stanu oświaty. Postanowiłem zostać członkiem
komisji zdrowia, bo uważałem, że świeże podejście wniesie trochę nowego do
spraw związanych z zarządzaniem opieką zdrowotną i problemami społecznymi w naszej gminie. Oświata i zdrowie ze swoją dużą częścią zadań opieki
społecznej to wydatki bieżące, infrastruktura i budżet, jak już powiedziałem, to
inwestycje. Będąc członkiem tych czterech komisji, wiem, jakie są potrzeby, jakie mamy do dyspozycji środki, i na tej podstawie mogę proponować kierunki
rozwoju naszej gminy.
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami
o pomoc w rozwiązaniu ich problemów?
– Mam dobry kontakt z mieszkańcami, którzy często zwracają moją uwagę na
konkretne problemy. Te cenne uwagi bardzo pomagają. Chcę dodać, że zdarza
się, że i ja czasami proszę o pomoc mieszkańców i z dumą dopowiem, że zawsze mogłem na tę pomoc liczyć.
Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Co udało się
dokonać, a czego nie?
– To był trudny okres. Po pierwsze rok powyborczy z budżetem naciągniętym
jak struna. Wiosna i lato 2011 przyniosły powodzie, jak wszyscy wiemy, nie było
okręgu, w którym nie wystąpiły podtopienia. Niektóre zniszczenia będziemy
naprawiać jeszcze w tym roku. Udało się zrealizować dwie duże inwestycje: Orlik i schetynówkę. W moim okręgu dzięki inicjatywie mieszkańców osiedla przy
ul. Wielokwiatowej został wybudowany rów odwadniający. Chciałem zrobić
więcej, ale niestety musieliśmy oszczędzać, na czym tylko się dało. Jak mogę
ocenić słaby rok? Udało się go przetrwać.

Radny prywatnie:
Urodził się 13.11.1977. Mieszka w Nasielsku. Ma żonę i troje dzieci. Wykształcenie wyższe.
Prowadzi własną firmę. Jest prezesem Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji.
Zainteresowania to: przyroda i fizyka teoretyczna. Kontakt: info@pcma.pl, tel. 23 6912560.
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Dyskusja o funduszu
XIX sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku odbyła się w poniedziałek, 26 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Obrady
prowadził Grzegorz Duchnowski,
przewodniczący Rady Miejskiej.
Na wstępie posiedzenia Grzegorz
Arciszewski, burmistrz Nasielska,
zgłosił do porządku obrad dwie
autopoprawki projektów uchwał.
Po zatwierdzeniu przez radnych
planu sesji i przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia
przewodniczący Rady Miejskiej
w skrócie przedstawił zebranym
działania podejmowane między
sesjami rady. Były to m.in.: uczestnictwo w pracach komisji merytorycznych RM, spotkania ze
starostą nowodworskim oraz spotkania z mieszkańcami gminy.
W dalszej kolejności sprawozdanie
z realizowanych przez siebie zadań
zdawał burmistrz Nasielska. Wśród
najważniejszych wyliczył: spotkanie z władzami PKP w sprawie wiaduktów i zapoznanie się ze stanem
dróg na terenie gminy; przedstawił
też krótko prowadzone na terenie
gminy inwestycje (Jaskółowo, Psucin).
W części obrad dotyczącej interpelacji radnych padały pytania m.in.:
dotyczące: nocnej i świątecznej
pomocy lekarskiej i zniszczeń dróg
w Mogowie, które pojawiły się na
skutek objazdów (radny Krzysztof
Fronczak), wykonania balustrady
przy moście na ul. Kościuszki (radny Henryk Antosik), remontu drogi
w Borkowie – ul. Polna (Albert Dublewski), monitoringu przy dworcu
PKP i na ul. Kolejowej (radny Radosław Skrzynecki), budowy oświetlenia w Pniewie (radny Zbigniew
Wóltański).
Następnie radni, którzy otrzymali „Informację z działalności Spółki
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe”, mogli zadawać pytania dotyczące działalności NBM. Radny
Świderski chciał wiedzieć, jak wygląda sprawa zakończenia budowy
bloku i sprzedaży mieszkań.
Prezes tej spółki, Wojciech Piątkowski, wyjaśnił, że do końca
kwietnia br. mieszkania powinny
być gotowe do odbioru przez nabywców. Sprzedano 36 lokali, pozostały jeszcze 4. Podkreślił, że
inwestycja ta przyniesie zysk dla
spółki. Przypomniał jednocześnie,
że spółka w 2010 r. nabyła grunt
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, gdzie mogą powstać
kolejne budynki wielorodzinne,
zgodnie z planem zagospodarowania. Podkreślił, że jest zainteresowanie mieszkaniami na naszym
terenie, ale decyzja o kolejnej budowie należy do burmistrza. Jednocześnie, w związku ze zmianą
miejsca pracy, W. Piątkowski podziękował burmistrzowi i radnym
za współpracę.
Burmistrz Grzegorz Arciszewski
stwierdził, że po informacjach, jakie otrzymał od księgowej spółki,
podjął decyzję o kontynuowaniu
budowy budynków mieszkalnych
na tym osiedlu. Podziękował dotychczasowemu prezesowi NBM
za pracę i zapowiedział, że w nie-

długim czasie przedstawi radnym
plan połączenia NBM i ZGKiM.
Również przewodniczący RM,
przypominając zakres zadań spółki
i widoczne efekty jej działań – budowa bloku i remonty budynków
komunalnych, podziękował ustępującemu ze stanowiska prezesa
NBM W. Piątkowskiemu.
Wśród projektów uchwał budżetowych większość (zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy,
uchwale budżetowej na 2012 r.
i formalne zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu, podejmowanej już na poprzedniej sesji)
została przez radę przyjęta jednogłośnie. Za to spore emocje i dyskusję, w której wzięli także udział
obecni na sali sołtysi, wzbudził projekt uchwały dotyczącej wyodrębnienia funduszu sołeckiego na
rok 2013. Burmistrz zapowiadał, że
środki z budżetu bez skupiania ich
w funduszu sołeckim, przeznaczy
na poprawę infrastruktury drogowej.
Bożena Nowosielska, sołtys Jaskółowa, podkreśliła, że jej zdaniem
fundusz sołecki jest potrzebny, bo
choć środki, którymi dysponuje
wieś, są niewielkie, to jednak można dzięki nim cokolwiek wykonać.
Podobnego zdania byli sołtysi Siennicy i Borkowa. Natomiast radny
Stanisław Sotowicz stwierdził, że nie
zgadza się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Jego zdaniem dla
gminy będzie lepiej, żeby te pieniądze były w gestii burmistrza.
Zaś radny Radosław Skrzynecki
poprosił burmistrza o zapewnienie,
że pomimo centralizacji środków
w funduszu te, które będą przeznaczone na Pieścirogi Stare i Nowe,
zostaną właśnie tam odpowiednio
zagospodarowane, a nie przekazane do innych sołectw.
Jednak burmistrz Arciszewski przyznał, że nie wyklucza takiej możliwości i wydatkowania pieniędzy
tam, gdzie potrzeby będą większe. Podkreślał, że należy skupić te
środki w rezerwie i przeznaczyć je
na odwodnienia, udrożnianie rowów i remonty dróg.
Radny Zbigniew Wóltański zgłosił
wniosek, aby powstał fundusz sołecki w 2013 r. Został on przyjęty
większością głosów. Potem jednak
należało jeszcze przyjąć stosowną
uchwałę. Zgodnie z nią radni wyodrębnili fundusz sołecki w budżecie
gminy na 2013 r. (8 głosami „za” i 7
„przeciw”).
Kolejne dwa projekt y uchwał
przedstawił Jarosław Chyliński,
dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli. Dotyczyły one ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli oraz opłat za świadcze-
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Jest lepiej

nia udzielane przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym
jest gmina Nasielsk.
Następnie radni dyskutowali nad
„Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta i Gminy Nasielsk
w 2012 roku”. Projekt tej uchwały
był dość długo dyskutowany, przede wszystkim z uwagi na koszty, jakie budżet gminy ponosi w związku
z wyłapywaniem i dostarczaniem
bezdomnych zwierząt do schroniska w Chrcynnie, które w tym roku
wygrało przetarg. Koszt umieszczenia psa w schronisku to 19860
zł, ale do tej kwoty należy doliczyć
także koszty udzielenia pomocy
zwierzęciu i koszty jego odłowienia. Przewodniczący RM zauważył,
że w umowie ze schroniskiem nie
ma zapisu dotyczącego sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt.
Jak wyjaśnił Bogdan Ruszkowski,
kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, w schronisku za taki zabieg należy zapłacić
już dodatkowo ok. 300 zł. Radni byli zainteresowani adopcjami,
ucieczkami zwierząt ze schroniska
oraz możliwościami ich oznakowania np. chipami. Po dyskusji rada
jednogłośnie przyjęła tę uchwałę.
Ostatni projekt uchwały dotyczył
skargi mieszkanki gminy Nasielsk
na działalność burmistrza, która to
skarga dotyczyła braku odpowiedniego powiadomienia przez Urząd
Miejski o rozbiórce ogrodzenia. 14
radnych uznało skargę za bezzasadną, jeden przyznał, że jest zasadna.
W dalszej części sesji burmistrz,
udzielając odpowiedzi na interpelacje radnych, zapewnił, że zapozna się ze zgłaszanymi przez nich
problemami. W sprawie ul. Polnej
w Borkowie stwierdził, że został tam
nawieziony zły materiał. Powiedział
też, że zarówno na terenie miasta,
jak i całej gminy trwają planowe remonty dróg.
Następnie Katarzyna Świderska,
wiceprzewodnicząca RM, odczytała pisma skierowane do Rady
Miejskiej. Tematem ostatniej części obrad, czyli wolnych wniosków,
była przede wszystkim kwestia remontu drogi w Borkowie (ul. Polna). W pierwszej części posiedzenia
wśród zgromadzonych na sali gości
w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie i wychowania obywatelskiego znaleźli się uczniowie
z Zespołu Szkół Zawodowych
w Nasielsku wraz z Danutą Białorucką. Uczestnicząc w sesji RM, młodzież miała oni okazję „na żywo”
zapoznać się z funkcjonowaniem
samorządu gminnego.
(red.)

Wracamy do Lubominka,
gdzie udało się częściowo rozwiązać problemu drogi prowadzącej przez tą miejscowość.
Najpierw sołtys tej wsi sam
wziął się za doprowadzanie
tego traktu do stanu względnej
używalności. Pan Obojski po
prostu ciągnikiem na tyle, na
ile mógł, wyrównał drogę. Po kilku dniach, w środę, 21 marca na drogę gminną
w Lubominku przywieziono tłuczeń. Trafił on na odcinek, gdzie były największe
doły, woda i błoto. Jednak okazało się, że nie ma czym wyrównać nawiezionego
materiału. Następnego dnia miała pojawić się tu równiarka, ale na nieszczęście
mieszkańców uległa awarii. Jednak dzięki zaangażowaniu Dawida Obojskiego,
sołtysa Lubominka, i ta kwestia została szybko rozwiązana. – Postanowiłem, że
nie będziemy czekać na równiarkę, tylko sam postaram się zniwelować ten
teren, oczywiście w miarę możliwości, ponieważ ciągnikiem nie zrobię tego
tak dokładnie jak równiarką, tak by mieszkańcy mogli swobodnie przejechać
– mówi sołtys Lubominka
Obecnie droga wygląda dużo lepiej, odkąd naprawiono najgorszy jej odcinek,
ale wymaga jeszcze zniwelowania nierówności. Te prace musi jednak wykonać
równiarka, na którą wszyscy w Lubominku czekają. Jeszcze inną, choć niezwykle ważną sprawą, także w kontekście utrzymania odpowiedniej nawierzchni tej
drogi, jest wykonanie tu melioracji. Oby jak najszybciej.
(kia)

KADRY

Nowy prezes NBM

Od 2 kwietnia br. nowym prezesem spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe jest Albert Kołodziejski. Pozostaje on jednocześnie dyrektorem
Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jak wyjaśnił Grzegorz
Arciszewski burmistrz Nasielska, pan Kołodziejski pracuje na etacie dyrektora ZGKiM, natomiast na najbliższe 6 miesięcy został powołany na stanowisko prezesa NBM na podstawie kontraktu menedżerskiego.
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Śmieciowiska tu i tam

Niestety, pomimo licznych apeli, ludzie nadal bezwstydnie i bezkarnie
wyrzucają całe wory śmieci, gdzie im
się podoba. Często jest tak, że śmieciowiska tak wtapiają się w nasz krajobraz, że ludzie nawet nie zgłaszają
tego faktu odpowiednim służbom –
w wypadku rowów zarządom dróg
odpowiedniego szczebla, które są
odpowiedzialne na ich oczyszczanie.
– Ostatnio spacerując z dziewczyną i poszukując pierwszych oznak
wiosny, trafiliśmy właśnie na takie
śmieciowisko na starym nasypie kolejowym w pobliżu torów w Mogowie – opowiada redakcji pan Kamil.
– Widok zdecydowanie nieestetyczny. Na pytanie, kto mógł to zrobić,
mówi: –To raczej nikt z tutejszych, to
muszą być raczej ludzie z sąsiednich
miejscowości.
Lokalizacji tego śmieciowiska sprzyja fakt, iż położone kilkaset metrów
od najbliższych zabudowań, co skutecznie zachęca do pozostawiania
odpadów. A co tu znajdziemy? Poza
tradycyjnymi puszkami, butelkami,

Kronika OSP
W okresie 28.03.–04.04. jednostki OSP z gminy Nasielsk 6 razy
wyjechały do pożarów traw, i nieużytków w całej gminie.
01.04. OSP Nasielsk i OSP Psucin
wyjechały do pożaru drewnianych komórek w Nowych Pieścirogach.
03.04. strażacy z OSP Psucin zabezpieczali lądowanie i start śmigłowca LPR przy ul. Sportowej.
04.04. strażacy z Nasielska, Psucina, Cieksyna, Nuny i Jackowa
gasili pożar budynku inwentarskiego w Pianowie-Bargłach. W
akcji uczestniczyli także strażacy
z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Nowym Dworze Maz.
i zastęp wojskowej straży pożarnej
z Pomiechówka.
fot. D. Majewski

słoikami, opakowaniami plastikowymi jest także styropian, odzież oraz
drzwi od lodówki!
Śmieci nie brakuje również w przydrożnym rowie przed przejazdem
kolejowym w Mogowie.
Może warto wzmóc czujność na takie przypadki i nie bać się zwrócić
uwagi osobom dopuszczającym się
takiego sposobu wyrzucania śmieci. A jeśli brakuje nam uwagi – nie
bójmy się użyć naszych telefonów
komórkowych wyposażonych
w aparaty i kamery, by udokumentować takie postępowanie i zgłosić na
przykład do naszej redakcji.
… i zaśmiecone osiedle na Warszawskiej
Śmieciowy problem nie dotyczy
jednak ustronnych miejsc poza miastem, ale także samego miasta i to
najbardziej zaludnionych osiedli. Oto
na niezagospodarowanym terenie
między osiedlem na Warszawskiej
i Starzyńskiego przy przedszkolu istnieje niechlubna wizytówka miasta –
zaśmiecony plac. - Przecież
tędy przechodzi tyle ludzi.
Kiedy usłyszałam od jakiś
przyjezdnych, że to przypomina slumsy, to mnie
naprawdę zdenerwowało.
Czy naprawdę nie można
tego posprzątać? – żali się
jedna z mieszkanek osiedla
na Warszawskiej. – Bałagan
jest nie tylko przy przedszkolu samorządowym,
ale i za ogrodzeniem Liceum Ogólnokształcącego
przy garażach. Wiem, że to
teren prywatny, ale chyba
spółdzielnia go od lat wynajmuje od kogoś i można
o to zadbać.
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KRONIKA
POLICYJNA
15–22.03. w Borkowie nieznani
sprawcy skradli z domu Agaty B.
taczkę ogrodową i dwa dziecięce rowerki. Straty oszacowano na
400 zł.
22.93. w Cegielni Psuckiej Szczepan G., mieszkaniec gminy Jabłonna, kierował samochodem
pomimo zakazu sądowego.
24.03. w Cieksynie nieznani sprawcy włamali się do domku letniskowego Andrzeja C. i skradli mienie
o wartości 1300 zł.
25.03. w Andzinie nieznani sprawcy włamali się do garażu Agnieszki
Ż. i skradli mienie o wartości 2510
zł.

obszar za garażami nad Nasielną, choć jest to prawdopodobnie
również teren prywatny. Często
zimą przychodzą tu dzieci pozjeżdżać na sankach z górek, ale
jak się okazuje, jest to teren, gdzie
również znajduje się pełno śmieci.
Wiosną czy latem można by wziąć
koc i zrelaksować się z dziećmi,
ale obecnie miejsce to przyciąga amatorów mocniejszych trunków, którzy pozostawiają po sobie
pamiątki w postaci potłuczonych
i niepotłuczonych butelek. Wiele
do życzenia pozostawia też czystość kanału odprowadzającego
wodę deszczową do Nasielnej.
Szkoda, że Sprzątanie Świata odbywające się co roku we wrześniu
niczego nas nie uczy i śmiecący nie dostrzegają pracy sprzątających. Czyżbyśmy się już tak
bardzo przyzwyczaili do śmieci
i bałaganu, że naprawdę mieszkańcom naszego miasta i gminy
on nie przeszkadza? Przecież tacy
śmieciarze są wśród nas. Właśnie
dlatego w Nasielsku sprzątanie
świata powinno odbywać się raz
w tygodniu…
Michał B.

– Osiedle nie sprawia wrażenia przyjaznego – mówi pani Renata. – Zawsze jak przyjeżdża do mnie siostra
z Warszawy, mówi, iż przez te śmieci
okolica wydaje się patologiczna.
– To wina właściciela terenu, który
wynajmuje też garaże, bierze za to
pieniądze, ale nie raczy utrzymać
porządku – mówi jeden z mieszkańców bloków. A znajdziemy tu oczywiście plastikowe i szklane butelki,
opakowania po produktach spożywczych, a nawet jakiś tapczan! Na
drzewach natomiast powiewają plastikowe torby.
Teren przy ogrodzeniu Zespołu
Szkół Ogólnokształcących też nie
należy do ogarniętych. – Najgorsze jest to, że to okoliczni mieszkańcy, młodzież kształtują taki
nasz osiedlowy krajobraz. Jakiś
czas temu widziałam, jak jedna
nastoletnia dziewczyna, siedząc
na ławce przed blokiem z kolegą, zajadała się delicjami. Po kilku minutach młodych ludzi już nie
było, pozostało tylko opakowanie
po ciastkach – mówi spacerująca
z dzieckiem mieszkanka.
Atrakcyjnym miejscem do wypoczynku mógłby potencjalnie być
K

OGŁOSZENIE
Kancelaria Notarialna w Nasielsku, uprzejmie
informuje o zmianie adresu siedziby.
Dotychczasowy adres przy ulicy Kościelnej 21,
z dniem 1 lutego 2012 roku uległ zmianie
na nowy adres przy ul. Warszawskiej 2.
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26.03. z klatki schodowej w bloku
przy ul. Staszica nieznany sprawca
skradł rower o wartości 450 zł.
30.03. nieznany sprawca dokonał wypłaty 1000 zł z bankomatu,
używając do tego celu skradzionej
karty bankomatowej.
30.03. w Nowych Pieścirogach Łukasz D. włamał się do dwóch samochodów i skradł radioodtwarzacze,
następnie pojazdy te podpalił. Straty oszacowano na 12 600 zł.
fot. D. Majewski

04.04. w Siennicy nieznani sprawcy
skradli 50 ton tłucznia kamiennego
o wartości 1000 zł.

Pijani na drodze

01.04. w Nowych Pieścirogach Paweł M., mieszkaniec Siedlec, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,94 mg/l).
M
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Po pożarze…
Tydzień po pożarze odwiedziliśmy państwa Mariusza i Annę Marszałków z Cieksyna. Wraz z synem mieszkają teraz u rodziców pani Ani, czyli za ścianą swojego
dawnego domu.
A z tego, niedawno wykończonego przez pana Mariusza budynku, zostało nie-

5

Wszyscy pragnący pomóc państwu Marszałkom mogą wpłacać pieniądze na ich prywatne konto – Bank Spółdzielczy Nasielsk 82 8226 0008 3001 0000 1733 0001.
Osoby, które jeszcze nie rozliczyły się z Urzędem Skarbowym za rok 2011, mogą
przekazać 1% podatku na rzecz Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji
ul. Tadeusza Kościuszki 21, 05-190 Nasielsk z dopiskiem „dla państwa Anny i Mariusza Marszałek” KRS 0000295564.

Na ratunek pogorzelcom
W sobotę, 31 marca o godzinie 17.00
w remizie strażackiej w Cieksynie odbyło się spotkanie w sprawie pomocy pogorzelcom Annie i Mariuszowi
Marszałkom. Obecny był tam również Grzegorz Arciszewski, burmistrz
Nasielska.

również strażacy z OSP w Cieksynie.
Prezes Bogdan Cnotek stwierdził, że
udało im się zebrać z ich marcowej
pensji 1000 złotych i możliwe, że
to samo da się zrobić w następnym
miesiącu. Ponadto członkowie Straży Pożarnej będą w pierwszy dzień
świąt wielkanocnych kwestować

Państwa Marszałków dotknęła straszna tragedia, kiedy w nocy z 27 na 28
marca doszczętnie spłonął ich dom,
z którego nie udało się uratować
13-letniej Pauliny.
By pomóc rodzinie, która znalazła się
w tak dramatycznej sytuacji, zorganizowano spotkanie, na które stawiła się
duża grupa mieszkańców Cieksyna i
okolic, a także Grzegorz Arciszewski,
burmistrz Nasielska, i radny Albert
Dublewski.
Burmistrz Arciszewski zadeklarował na początku spotkania, że może
pomóc w tej sytuacji w dwojaki
sposób: jako osoba prywatna i z racji swojej funkcji za pośrednictwem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poza tym obiecał
przyspieszyć wydanie orzeczenia PZU
w sprawie ubezpieczenia za dom. Radny
Dublewski zapewnił,
że rodzina otrzymuje
pomoc psychologiczną, a w poniedziałek,
2 kwietnia odbędzie
się w Urzędzie Miejskim spotkanie komisji dotyczące państwa
Marszałków. Dodał
również, że mieszkańcy Borkowa zebrali na
rzecz pogorzelców
2000 złotych. Swoją pomoc zaoferowali

przed kościołem w Cieksynie na
rzecz pogorzelców.
Następnie sołtys Cieksyna, Irena Kuch poprosiła zebranych, aby
każdy mieszkaniec zadeklarował
się, jaką pomoc może zaoferować,
szczególnie w sprawie odbudowy
domu. Zgłosiło się kilka firm i osób
prywatnych: „Usługi Transportowe
Handel Opałem i Materiałami Budowlanymi – Ireneusz Ziemiecki”
zaoferowały piasek, żwir i koparki;
firma „Pleban” zakup materiałów
budowlanych; Banaszewski – Skład
Opałowo-Budowlany sprzedaż materiałów budowlanych po cenie zakupu; Stowarzyszenie „Skafander”
wyposażenie pokoju dla syna pań-

wiele: osmalone murowane ściany, wewnątrz których kryje się spopielony cały
ich dobytek. Co nie spłonęło doszczętnie, nie nadaje się do użytku. A oni zostali
w tym, w czym spali. Na podłodze gdzieniegdzie widać popękane płytki terakoty i zwały popękanych od żaru pustaków. Po znajdującej się na piętrze ceramice
łazienkowej prawie nie ma śladu – stopiła się. Właściwie cała „góra” zniknęła,
właśnie tam zginęła Paulinka. Pozostali przeżyli cudem.
Tragicznej nocy panią Anię obudziło światło i dym. Dom już płonął. Obudziła
męża. Zdążyli uratować syna i pomóc wydostać się z przyległego budynku rodzicom pani Anny. Na schodach prowadzących na górę szalał już ogień, dlate-

go pan Mariusz próbował dostać się do córki przez balkon, wchodząc po dachu
garażu. Wybił ręką szybę w oknie, ale podmuch ognia po prostu go odrzucił.
Jest poparzony. O tym, co ich spotkało, opowiadają przyciszonym głosem i tak
samo dziękują za pomoc. Zanim uporają się ze swoją osobistą tragedią, upłynie
jeszcze wiele czasu.
Ale życie toczy się dalej. Rzeczoznawca firmy ubezpieczeniowej był już na
miejscu i oszacował straty. Dopiero teraz można było zacząć sprzątanie. Na razie państwo Marszałkowie chcą wyremontować zniszczony w pożarze pokój,
który znajduje się w obrębie domu rodziców pani Anny, by w miarę normalnie
funkcjonować. A później, jak mówią, przyjdzie może czas na budowę domu.
(r.)

Z UM

Komisja o pomocy
W poniedziałek, 2 kwietnia br.
w nasielskim Urzędzie Miejskim
odbyło się posiedzenie Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych Rady
Miejskiej. Prowadził je przewodniczący komisji, Albert Dublewski.
Zasadniczym tematem tego spotkania było określenie form pomocy rodzinie Marszałków z Cieksyna.
Obecny na posiedzeniu Grzegorz
Arciszewski, burmistrz Nasielska,
podkreślił, że sprawa ta wywołała znaczny oddźwięk społeczny.
Zaproponował przekazanie poszkodowanej rodzinie 10 tys. zł

z rezerwy celowej za pośrednictwem MOPS jako zasiłek celowy.
Dyskutowano też na temat możliwości odbudowy zniszczonego
w pożarze budynku.
Radny Dublewski z wrócił się
do obecnych na posiedzeniu radnych z prośbą, by przekazali po
jednej swojej diecie na rzecz pogorzelców. Jednak radni uznali,
że lepszym rozwiązaniem będą indywidualne wpłaty wniesione na
konto państwa Marszałków.
(i.)

stwa Marszałków, zorganizowanie
imprezy charytatywnej oraz miejsca do przechowywania darów.
Stowarzyszenie „Dolina Wkry” poinformowało, że udało im się do tej
pory zebrać dla państwa Marszałków
1500 złotych. Spośród osób prywatnych pomoc zaoferowali: Robert Olczak (użyczenie betoniarki,
rusztowań i innego sprzętu potrzebnego do budowy) oraz Zygmunt
Śmigasiewicz (wykonanie mebli kuchennych). Na spotkaniu został również zawiązany komitet, który będzie
nadzorował prace związane z budową domu dla państwa Marszałków.
W jego skład wchodzą: sołtys Irena
Kuch oraz przedstawiciele OSP (Bogdan Cnotek), Stowarzyszenie „Dolina
Wkry” (Robert Olczak) i Stowarzyszenia „Skafander” (Mirosław Szczypek).
Pod koniec spotkania przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na bieżące
potrzeby pogorzelców. Po spotkaniu na listę pomocy państwu Marszałkom dopisały się kolejne osoby:
Bartosz Białorudzki, Krzysztof Gawęda, Grzegorz Gerasik, Tomasz Gerasik, Rafał Kaska, Jurek Kuch, Mariusz
Malik, Waldemar Misiak, Damian Sitkiewicz, Andrzej Suwiński Andrzej
Sztabnik, Leszek Sztabnik, Robert
Witulski, Kazimierz Wypniewski, Zbigniew Ziemiński, Marek Żbikowski.
Telefony kontaktowe do członków
komitetu:
Irena Kuch – tel. 880 616 183
Bogdan Cnotek – tel. 505 007 880
Robert Olczak – tel. 600 146 746
Mirosław Szczypek – tel. 664 490 170
Paweł Kozłowski

Ogłoszenie
Chcesz jechać do Londynu? Zapraszamy!
W dniach 10 – 16 lipca 2012 r. jest organizowany wyjazd turystyczno - językowy
do Wielkiej Brytanii ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
Wiek uczestników od 11 do 100 lat.
Miejsce docelowe Londyn. Atrakcyjna cena.

Tel. kontaktowy 698 030 609
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NOK ZAPRASZA

CZESUAF
w Nasielsku
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza
na wieczór z programem pełnym
skeczy i piosenek opartych na nietuzinkowym, inteligentnym dowcipie. W niedzielę, 15 kwietnia 2012 r.
o godz. 18.00 na scenie NOK wystąpi KABARET CZESUAF.
Tworzy go trzech mężczyzn łączących młodzieńczą, wręcz ułańską
fantazję z niemałym doświadczeniem scenicznym zdobywanym od
kilku lat podczas występów w całej
Polsce.
Czesuaf umiejętnie łączy humor
społeczno-obyczajowy ze sporą
dawką absurdu. Ta mieszanka jest
znakomicie przyjmowana przez widownię zarówno w małych, kameralnych salach, jak i podczas imprez
firmowych oraz widowisk plenerowych. Najnowszy program kabaretu nosi tytuł Program na życzenie.
Ceny biletów: 20 zł – przedsprzedaż; 25 zł – w dniu koncertu.
Zapraszamy!
K.T.

KONKURS ŻN

Dostają
zaproszenia

W poprzednim, 7 numerze „Życia Nasielska”, na ostatniej stronie
zamieściliśmy informację o konkursie dla naszych Czytelników.
Trzeba było być bardzo spostrzegawczym, żeby w ogóle dostrzec
informację o nim i szybko zorientować się, jakie teksty znalazły się
w naszym piśmie na prima aprilis.
Nie było to trudne, choćby dlatego, że w każdym znajdowała
się wielce wymowna data, czyli 1 kwietnia br. I tak, na stronie 3
uważni Czytelnicy z pewnością
dostrzegli tekst pt. Jedyne centrum w okolicy, który obiecująco
zapowiada powstanie w Nasielsku
centrum handlowego na miarę
warszawskiej Arkadii. Niestety, jak
dotąd, musimy jednak jeździć do
stolicy. Jako pobożne życzenia
należy również potraktować tekst,
który zamieściliśmy na stronie 11
pt. Jak Żbik z kotem, bowiem z całego serca życzymy Żbikowi solidnego sponsora.
Jako pierwsi poprawnych odpowiedzi w naszym konkursie
udzieli: Ireneusz Domański, Edyta
Fedorczyk i Dorota Pasztak. Zwycięzcom gratulujemy refleksu
i zapraszamy do NOK po odbiór
zaproszeń na dowolnie wybrany
film.
(red.)

OD REDAKCJI
Dziękujemy Cz ytelnikowi ŻN
za zwrócenie uwagi na pomyłkę,
która wkradła się do tekstu pt. Chór
Lira – pasja i przygoda. Dotyczyła
ona pisowni nazwiska wieloletniego organisty parafii św. Wojciecha
w Nasielsku, którym był pan Eugeniusz Wilamski.

KULTURA
OŚWIATA

Sprawdzian na koniec
podstawówki
We wtorek, 3 kwietnia, uczniowie VI klas w całym kraju napisali obowiązkowy sprawdzian na koniec szkoły podstawowej. Do egzaminu przystąpiło
również 216 uczniów z terenu gminy Nasielsk (114 ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku, 23 z Zespołu Szkół w Starych Pieścirogach, 24 z Zespołu Szkół
w Cieksynie, 27 ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich, 15 z Dębinek i 13
z Popowa Borowego).
Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki, przyrody
i historii. Sprawdzian na koniec szkoły podstawowej zdają wszyscy uczniowie,
z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim. Jest on obowiązkowy, co oznacza, że nieprzystąpienie do niego
wiąże się z powtarzaniem VI klasy. Nie można go nie zdać, więc każdy uczeń,
niezależnie od uzyskanego wyniku, zostanie przyjęty do gimnazjum. Prace
uczniów są zakodowane i sprawdzane przez egzaminatorów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki egzaminu szóstoklasistów poznamy w czerwcu.
K.T.

ZE SZKÓŁ

Pięć minut dla książki
Nasza szkoła jest miejskim organizatorem ogólnopolskiego projektu promocji czytelnictwa „5 minut dla książki”. Jego głównym celem jest promocja czytelnictwa, integracja środowiska miłośników książki, tworzenie
i popularyzacja swego rodzaju mody na czytanie oraz promocja wartościowej literatury.
Dlatego chcielibyśmy Państwa zaprosić 22 kwietnia 2012 r. o godzinie
17.00 do parku miejskiego w Nasielsku przy pomniku Jana Pawła II, by
wspólnie przeczytać fragment książki i zachęcać przechodniów do sięgnięcia po dobrą lekturę, a przy okazji – by przypomnieć o Światowym
Dniu Książki, który obchodzony jest zawsze 23 kwietnia. W tym dniu podkreślana będzie ogromna rola bibliotek jako miejsc skupiających miłośników książki, integrujących czytelniczą społeczność, animujących życie
kulturalne i stanowiących jedyną szansę na dostęp do literatury szczególnie dla osób niezamożnych. Warto poświęcić „5 minut dla książki”, abyśmy
nie byli zmuszeni wkrótce poświęcać jej minuty ciszy.
Dyrekcja i Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku

Spotkanie z literaturą

Wszystkich miłośników dobrej książki zapraszamy do nasielskiej biblioteki na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w sobotę, 14 kwietnia br., jak zwykle
o godz. 11.30.
Przedmiotem naszych rozmów będą następujące utwory: 10 minut od centrum Izabeli Sowy; zbiór opowiadań pt. Oczekiwania Krystyny Nepomuckiej i
Tańcząca Eurydyka. Wspomnienie o Annie German autorstwa Marioli Pryzwan.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
(red.)

13–26 kwietnia 2012

Warto przeczytać

Nie tylko dla kobiet
W rubryce „Biblioteka poleca” piszemy
bardzo często o powieściach, rzadziej
polecamy biografie sławnych ludzi, bo
wymagają większej koncentracji. Wiadomo jednak, że życie pisze najwspanialsze
scenariusze. Dlatego proponuję piękną
książkę pt. 30 lat z Madzią. Jest to ciepło
napisana przez jej drugiego męża Zygmunta Niewidowskiego historia ich długiego małżeństwa.
O Magdalenie Samozwaniec (1899–1972)
mówiono: „Madzia znaczy radość życia”.
Siostra poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i malarza Jerzego Kossaka, córka
słynnego batalisty Wojciecha Kossaka była autorką cieszących się powodzeniem powieści i felietonów satyrycznych. Jej pierwsza książka – parodia Trędowatej Mniszkówny zatytułowana Na ustach grzechu przyniosła
autorce rozgłos i opinię pisarki o ciętym dowcipie. Każdy walczy, czym
może, jeden bronią palną, drugi szpilkami i szpileczkami – pisała w Mojej
wojnie trzydziestoletniej. I dodawała: Z kołtuństwem, drobnomieszczaństwem, „babstwem” i przesądami walczyłam bardzo po kobiecemu. Raz
targałam kawiarnianą paniusię za utlenione kudełki, innej dawałam tylko kuksańca w bok, a znów którejś robiłam bolesny zastrzyk cieniutką
igiełką... pod samo żebro.
Książki Samozwaniec z okresu przedwojennego to: Maleńkie karo karmiła mi żona, Wielki szlem, Wróg kobiet. Po wojnie wydała m.in. zbiory
felietonów satyrycznych i powieści: Tylko dla kobiet, Tylko dla mężczyzn, Tylko dla dziewcząt, Błękitna krew, Młodość nie radość, Czy pani
mieszka sama?, Młodość dla wszystkich (wyd. pośmiertnie). Do dziś chętnie są czytane opowieści o rodzinie Kossaków: Maria i Magdalena i Zalotnica niebieska (również wyd. pośmiertnie).
Drugi mąż Magdaleny Samozwaniec, Zygmunt Niewiadomski, w książce
30 lat życia z Madzią napisał: Z piekielną zawziętością niszczyła wszystko, co trąciło fałszem, udawaniem, co było tylko pozą życia, co wymuszone i nienaturalne. Satyryczka napisała też kilka utworów scenicznych,
lecz tylko Malowana żona odniosła sukces. Sztukę wystawiono w roku
1924 w Teatrze Małym w Warszawie, a reżyserował ją sam Aleksander
Zelwerowicz. Dekoracje zaprojektowała autorka, która wcześniej ukończyła krakowską szkołę zdobnictwa prof. Buszki. O utworze napisała: Nie
była to ani komedia, ani farsa, tylko zbiór zabawnych scenek z krakowskich malarzy, upstrzonych niecenzuralnymi dowcipuszkami.
Jaka była naprawdę Madzia? Autor, mąż pisarki, opowiada o niej z wielką
swadą, miłością i klasą. Z dziesiątek anegdot wyłania się obraz nieco innej
osoby niż ta, którą można by sobie wyobrazić na podstawie lektury jej
utworów: czasem nieporadna, zabawna, ale i bezmyślna, szczebiotliwa
i zarazem milcząca w zadumie nad światem. Książka 30 lat z Madzią to
frapujący portret niezwykłej kobiety i długiego, pięknego związku dwojga ludzi. Warto ją przeczytać.
awek

ROZMAITOŚCI

13–26 kwietnia 2012

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Zatrzymaj się… zadumaj…
4 kwietnia br. w Zespole Szkół
nr 2 w Starych Pieścirogach
odbyło się spotkanie wielkanocne. Program artystyczny
był skupiony wokół refleksji,
że człowiek jest niewolnikiem
zła i potrzebuje Boga. Myśl tę
prezentowała piękna recytacja
wiersza W. Baryły Panie, zgubiliśmy miłość (N. Łyczkowska), po której usłyszeliśmy
Cantobiografię JPII. Narratorzy przedstawienia przybliżyli zgromadzonym zdarzenia
z Galilei. Przekonywali, że dzisiaj Galileą mogą być różne
miejsca, również szkoła. Ten
Zmartwychwstały w lekkim
powiewie przychodzi do mnie, nie
przez ogień i burzę – rozbrzmiewały słowa pieśni w wykonaniu
M. Podgrudnej i chóru.
W rolę Jezusa Chrystusa wcielił się
Jakub Miłoszewski. Scenę spotkania uczniów ze Zmartwychwstałym
podkreślały słowa pieśni: Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie
ziemie, wśród okrzyków i radości
wysławiajcie Go.
Człowiek nie tylko wielbi Boga, ale
też zanosi do Niego skargi. Na scenie nie zabrakło więc starej kobiety,
matki siedmiorga dzieci, i bezrobotnego, którzy mówili o swoim
cierpieniu. Chrystus słuchał i wyjaśniał, że Bóg dopuszcza zło, aby
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Duchowe witaminy

Święto Miłosierdzia
Naoczni świadkowie, tłum reporterów, niekończące się komentarze
znawców i specjalistów z różnych dziedzin. Tak wyglądają medialne
relacje z codziennych wydarzeń, które dzieją się wokół nas, a także
w innych krajach świata. Nieraz aż trudno uwierzyć, że coś mogło się
wydarzyć. Pomimo zdjęć, naocznych świadków jesteśmy nieufni, pełni
obaw. Podobnie sytuacja wyglądała z ewangelicznym Tomaszem. Nie
było go w dniu Zmartwychwstania, gdy Jezus stanął pośród uczniów
w Wieczerniku. Co więcej, nawet nie chciał słyszeć, dopóki sam nie zobaczy Zmartwychwstałego i nie doświadczy spotkania z Nim. Jezus nie
kazał na siebie zbyt długo czekać. Przyszedł dokładnie tydzień później,
w niedzielę. Wtedy Tomasz wyznał swoją wiarę słowami: „Pan mój i Bóg
mój”. Jezus idzie jednak dalej. Mówi: „Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli”.

wyprowadzić z niego jakieś dobro.
Jeżeli tak jest, to człowiek potrzebuje Boga, co chór wyraził słowami
pieśni Weź mnie i nieś. Na zakończenie programu młodzież złożyła
świąteczne życzenia społeczności
szkolnej.
Dyrektor szkoły Barbara Markowicz podziękowała nauczycielom
(ks. P. Szulcowi, E. Zychorze, B. Jaskulskiej, H. Sotowicz) oraz uczniom za przygotowanie pięknego
spotkania. Złożyła też świąteczne
życzenia. Miłe słowa do zgromadzonych skierował też obecny
na uroczystości Burmistrz Miasta
i Gminy Nasielsk Grzegorz Arciszewski.

Podziękowanie
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”.
Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca, duchowego wsparcia
i życzliwości, wzięli liczny udział
w uroczystości pogrzebowej
naszej ukochanej Żony, Matki, Babci, Prababci

Na wszystkich spoglądał stojący
przed grotą Jezus Chrystus, który
w geście wyciągniętych dłoni jakby odpowiadał na prośbę wyrażoną
na początku spotkania: Popatrz, Panie, na lud, za który cierpiałeś. Dekorację uzupełniało hasło: „Bóg nie
umarł, Jezus żyje”.
Tego dnia zwycięzcy konkursu plastycznego „Dzień Dobrego Głoda”
organizowanego przez warszawską Fundację „Razem lepiej” odebrali nagrody. I miejsce zdobyła
A. Kozłowska, II – M. Kołakowski, wyróżnienie – P. Jaroszewska.
Wieloletni udział młodzieży naszej
szkoły w tym konkursie to jeden ze
sposobów uwalniania się z „niewoli zła”.

Dh. Andrzejowi Zawadzkiemu
wyrazy współczucia
z powodu śmieci

Matki
składają

Zuchy, Harcerze, Instruktorzy seniorzy ZHP

śp. Teresy Kubajewskiej
Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom, Sąsiadom
Znajomym i wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej za obecność, słowa wsparcia,
modlitwę, pamięć, liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty, za okazaną pomoc i serce pragną wyrazić serdeczne podziękowanie
wdzięczność i szacunek
		
pogrążeni w smutku Mąż, Dzieci

Andrzejowi i Tomaszowi Zawadzkim
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmieci Mamy i Babci
składa
Redakcja „Życia Nasielska”

Czas wielkanocny, który Kościół celebruje aż do Zesłania Ducha Świętego, stanowi dla wierzących w Chrystusa niegasnące źródło nadziei.
Świadectwem nadziei dla współczesnego świata jest również Święto Miłosierdzia Bożego. To była wola samego Boga, którą wyraził za pośrednictwem św. siostry Faustyny, zakonnicy ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia w dniu 22 lutego 1931 r. w Płocku. Święto Miłosierdzia dał
Pan Jezus grzesznikom jako „ostatnią deskę ratunku”. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą przyjętą w tym dniu związana jest
obietnica „zupełnego odpuszczenia win i kar”. A więc takiej łaski, jaką
otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego. Zdroje miłosierdzia
wypływają z przebitego boku Zbawiciela. Chrystus mówił do św. Faustyny: „rana Serca mojego jest źródłem niezgłębionego miłosierdzia”. Owa
rana – przebity bok i serce – staje się dla całej ludzkości źródłem miłosierdzia Bożego. Na znanym nam dobrze obrazie Jezusa Miłosiernego
„Jezu, ufam Tobie” z przebitego boku Chrystusa wypływają promienie:
blady i czerwony. Chrystus wyjaśnia Faustynie, co one oznaczają, mówiąc: „Te dwa promienie oznaczają krew i wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew,
która jest życiem dusz...”. W innym miejscu Chrystus zachęca: „niech
korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła”.
W Kościele polskim już od 1995 r., a w Kościele powszechnym od roku
2000 niedziela kończąca oktawę Zmartwychwstania Pańskiego jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Ziściły się więc starania
„Sekretarki Bożego Miłosierdzia”, naocznego świadka. A wszystko za
sprawą Jana Pawła II, zwanego Papieżem Miłosierdzia, który był nie tylko
pasterzem Kościoła powszechnego, ale i niestrudzonym propagatorem
kultu Bożego miłosierdzia. To jego rozmiłowanie w Bożym miłosierdziu
stanowiło niejako „złotą nić” pontyfikatu, który zawiódł go aż na wyżyny świętości. Dziś, kiedy cieszy się z komunii z Bogiem, może również
orędować za nami i wypraszać „miłosierdzie dla nas i całego świata”.
Miłosierny Bóg, który przychodzi do człowieka, domaga się od niego
konkretnej odpowiedzi. Przypomina tym samym, że „miłosierdzie słów”
nabiera wiarygodności przez „miłosierdzie czynów”. Wskazówkę, jak
stawać się miłosiernym wobec innych, znajdujemy w „Dzienniczku” św.
siostry Faustyny: „Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być
żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga,
to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją
do bliźnich. Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych
pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym
skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle
i jęki bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne
i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu
(…). Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie.
(…) Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze
wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego”.
Przychodzący w Święto Bożego Miłosierdzia Jezus mówi do nas: „nie
lękaj się”. I zaprasza do wspólnoty ze sobą, obiecując pokój serca tym,
którzy będą zwracać się z ufnością do Jego miłosierdzia.
ks. Leszek Smoliński
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Prace ruszyły
Wraz z nadejściem wiosny na placach budów pojawili się pracownicy firm realizujących wcześniej zaplanowane zadania. Niektóre z nich
były już nawet rozpoczęte, lecz z powodu nadejścia mrozów i opadów
śniegu prace trzeba było przerwać. W tym roku zimowa przerwa trwała
na szczęście stosunkowo krótko.

Chodnik na Płońskiej

Jego budowa ma już swoją historię, i to dość długą. Na szczęście wszystko
zbliża się do szczęśliwego finału. Na plac budowy weszli pracownicy
naszego ZGKiM. Prace
prowadzone są w dobrym tempie. Z każdym
dniem chodnika przybywa. Budowa chodnika na
ul. Płońskiej – od ulicy Lipowej do nowych bloków – jest realizowana wspólnie przez zarządcę drogi, którym jest Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich, i gminę Nasielsk. MZDW jesienią wykonał w części
tego odcinka kanalizację deszczową i zabezpieczył materiały potrzebne na budowę całego chodnika. Gmina wykonała na swój koszt projekt
jego budowy i płaci za jego wykonanie. Wykonawcą jest miejska firma
ZGKiM.

Inwestycja w Psucinie

Chodnik budowany
jest też przy drodze
powiatowej Nasielsk–
Pomiechówek
w miejscowości Psucin. Tu również prace
przebiegają w dobrym
tempie. Wykonawcą zadania jest firma
ZAR-BUD Arkadiusza
Zaremby z Ołdaków
(gm. Gzy).
Budowa ta jest częścią większego zadania. Oprócz chodnika zostanie
również wybudowany w tej wsi plac zabaw. Inwestycja ta będzie kosztowała około 475 tys. zł i zostanie dofinansowana z funduszy unijnych, jako
że jest to zadanie realizowane w ramach PROW 2007–2013, działanie
„Odnowa i rozwój wsi”.

Od „wiatraków” do miasta

Przed rokiem informowaliśmy naszych czytelników
o przygotowaniach do budowy w okolicach wsi Dębinki, Czajki, Ruszkowo,
Lelewo pięciu elektrowni
wiatrowych o mocy 2 MW
każda, zwanych popularnie wiatrakami. Prace koncepcyjne i planistyczne
zostały pomyślnie zakończone i inwestycja wkracza w fazę budowy.
Zadanie to będzie realizowała firma Eolos. Na jej zlecenie jest układany w ziemi kabel energetyczny, który połączy stację trafo na ul. POW
w Nasielsku z „wiatrakami”. Kabel będzie miał około 12 km długości. Wykonuje to firma Jarex. Zadanie, chociaż pozornie łatwe, wymaga dużego nakładu sił i środków, ponieważ wiele prac trzeba wykonać ręcznie.
W ubiegłym tygodniu można było obserwować prace od ul. POW
w stronę stacji kolejowej. Kabel układano po śladzie torów kolejki wąskotorowej.

Kolejka odchodzi w niebyt

Kolejka wąskotorowa łącząca Nasielsk z Pułtuskiem przestała pełnić swą
funkcję kilka lat temu. Ostatni przejazd jej torami, ale już tylko drezyną,
miał miejsce w symbolicznym dniu Święta Pracy – 1 Maja 2005 r. Przejazd ten jest udokumentowany zdjęciami.
Wspomniana wyżej firma Jarex, układająca kabel, który połączy miasto z
„wiatrakami”, będącymi symbolem nowoczesności, posuwała się, krok
za krokiem, tuż za firmą wynajętą przez firmę TIM z Gubina, która porządkuje teren po torowisku byłej kolejki wąskotorowej. Firma ta ma za
zadanie usunięcie podkładów, usunięcie kruszywa łamanego i wycinkę
zakrzaczeń. I tak nasza kolejka ostatecznie odejdzie w niebyt. Na pocieszenie pozostaje książka: dzieje nasielskiej kolejki wąskotorowej opisał
Zbigniew Tucholski w publikacji Nasielska Kolej Wąskotorowa.
andrzej zawadzki
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Eliminacje gminne Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Gmina wyłoniła reprezentację
na eliminacje powiatowe
27 marca w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
odbył y się eliminacje
gminne XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Miały one
na celu wyłonienie reprezentacji gminy na eliminacje powiatowe tej
edycji turnieju.
Wzięły w nich udział rep re ze n t a c j e 4 szkó ł.
W kategorii szkół podstawowych rywalizował y
trzyosobowe reprezentacje Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku (opiekun
Monika Paluszek) i Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich (opiekun
Anna Chmielewska), a w kategorii
gimnazjów reprezentacje PG nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
(opiekun Anna Chmielewska) i Zespołu Szkół nr 2 im. księcia Józefa
Poniatowskiego w Starych
Pieścirogach (opiekun Małgorzata Łuczyńska).
Poziom wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
sprawdzała komisja w składzie: Mariusz Kraszewski,
sędzia główny, oraz członkowie komisji: asp. sztabowy
Robert Niedbałko i asp. Robert Bojarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Stołecznej, sierżant Norbert
Witkowski oraz mł. aspirant
Piotr Łużycki z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
oraz pielęgniarki z SP ZOZ
w Nasielsku Ewa Bombalicka
i Ewa Bębenek.
Sprawdzian wiedzy i umiejętności
składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali
test (przygotowany przez specjalistów z Komendy Stołecznej Policji). Trzeba było w nim zaznaczyć
poprawne odpowiedzi z zakresu
przepisów ruchu drogowego. Odpowiadali też ustnie na pytania dotyczące zasad udzielania pierwszej
pomocy. Niektóre odpowiedzi
musiały być poparte działaniami
praktycznymi.
Ostatnią i chyba najtrudniejszą
częścią egzaminu był rowerowy
tor przeszkód. Tu trzeba było udokumentować swe umiejętności
w jeździe na rowerze. Wiele kłopotów sprawiał porywisty wiatr, który
przewracał elementy toru.
Wszyscy uczestnicy wykazali się
dużą wiedzą teoretyczną w zakresie ruchu drogowego i znacznymi umiejętnościami w jeździe
na rowerze. Kolejne trzy miejsca
w kategorii szkół podstawowych
zajęli Martyna Darkowska, Natalia Karolak (obie SP Nasielsk), Sylwia Ogórek (SP Budy Siennickie).
W kategorii szkół gimnazjalnych

pierwsze trzy miejsca w kolejności
zajęli: Aleksandra Rakowska, Kacper Wróblewski, Dawid Kaczyński
(wszyscy Gimnazjum nr 1 Nasielsk).
Naszą gminę na sprawdzianie powiatowym będą reprezentowały drużyny z szkoły podstawowej
i gimnazjum w Nasielsku.
Końcowym akcentem rywalizacji
było ogłoszenie wyników i wrę-
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czenie wartościowych i bardzo
przydatnych nagród. Fundatorem
I nagrody był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Pozostałe nagrody ufundował
Burmistrz Nasielska. Nad sprawnym
przebiegiem eliminacji czuwali dyrektorzy: SP w Nasielsku Agnieszka
Mackiewicz i ZOSiP Jarosław Chyliński.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
UL. LIPOWA 10, 05-190 NASIELSK TEL. (23) 69 12 585

E-MAIL: ZSZNSK@OSWIATA.ORG.PL WWW.ZSZ.NASIELSK.PL

Dobra szkoła jest tak blisko – po co szukać jej daleko!
Nowość!
Naszym uczniom oferujemy naukę języków obcych: angielskiego, francuskiego, rosyjskiego.
Rekrutacja odbywa się elektronicznie. Rejestracja pod adresem: https://nowodworski.edu.com.pl/Kandydat
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(3 LETNIE)

KLASA LINGWISTYCZNA
z rozszerzonym programem przedmiotów humanistycznych:
• język polski,
• język angielski,
• historia.
Proponujemy różne formy kontaktu z literaturą, teatrem
i filmem, przygotujemy uczniów szczególnie do podjęcia
studiów na uczelniach humanistycznych takich jak: anglistyka, romanistyka, polonistyka, prawo, nauki polityczne,
psychologia i historia.
KLASA MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA
z rozszerzonym programem przedmiotów:
• matematyka,
• informatyka,
• fizyka.
Ukończenie nauki w tej klasie zapewnia możliwość studiowania na wszystkich kierunkach politechnicznych: informatyka, matematyka, elektronika, automatyka, mechanika,
budownictwo. Szkoły techniczne czekają na kandydatów,
a inżynierowie znajdują bez problemu zatrudnienie. Absolwenci tych uczelni są rozchwytywani na rynku pracy krajowym i zagranicznym.
KLASA SPOŁECZNA
z rozszerzonym programem przedmiotów:
• historia,
• geografia,
• wiedza o społeczeństwie.
Klasa przeznaczona dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach takich jak: prawo, administracja,
politologia, socjologia, historia, dziennikarstwo, stosunki
międzynarodowe, zarządzanie.

TECHNIKUM
(4 LETNIE)

TECHNIKUM EKONOMICZNE
Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu
przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania
zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.
Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich
stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych,
jak również na takich, gdzie potrzebna jest podstawowa
wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.
Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia na tym
kierunku obejmują wiedzę pozwalającą na:
- PL ANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁ ALNOŚCI
W ORGANIZACJI - organizowanie działalności gospodarczej,
obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, sporządzanie planów, analiz i sprawozdań,
- PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI – dokumentowanie
i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania
finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
TECHNIKUM HANDLOWE
Kierunek ten przygotuje młodzież do realizacji następujących zadań zawodowych: podjęcia pracy na średnim
szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach,
magazynach zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia
własnej firmy handlowej.
Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia na tym
kierunku obejmują wiedzę pozwalającą na:
- PROWADZENIE SPRZEDAŻY – organizowanie sprzedaży,
sprzedaż towarów,
- PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ - organizowanie działań reklamowych i marketingowych, zarządzanie działalnością handlową, sporządzanie dokumentacji
ekonomiczno-finansowej.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(3 LETNIA)

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• elektromechanik,
• stolarz,
• fryzjer,
• elektryk,
• piekarz,
• cukiernik,
• monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
• kucharz małej gastronomii,
• sprzedawca.
UCZNIOWIE KLAS WIELOZAWODOWYCH PRAKTYKĘ
Z NAUKI ZAWODU ORGANIZUJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE.
Celem edukacji w Zasadniczej Szkole Zawodowej jest:
• przyswojenie przez uczniów określonego zasobu
wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk,
• zdobycie umiejętności wykorzystania posiadanych
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązy
wania problemów,
• kształtowanie postaw uczniów warunkujących sprawne
i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym
świecie.

Potwierdzeniem dominującej pozycji
Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
jest coroczny ranking
„PERSPEKTYW” i „RZECZPOSPOLITEJ”,
który uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych.
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku plasuje się na wysokim miejscu
w rankingu szkół ponadgimnazjalnych:
- Nasze Liceum, jako jedyne z Nasielska weszło do rankingu, zajmując
130 miejsce w gronie najlepszych w całym województwie mazowieckim.

DROGI GIMNAZJALISTO !
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku obecnie kształci około 390 uczniów.
Dyrektorem placówki jest Pan Grzegorz Duchnowski.
Na terenie szkoły funkcjonują:
• Teatr „Bez nazwy” – w nim będziesz mógł rozwijać swoje
zdolności artystyczne.
• Szkolny Klub Przedsiębiorczości, który pogłębi twoją wiedzę ekonomiczną przydatną w przyszłej pracy i przygotuje
Cię do Olimpiady Ekonomicznej, w której odnosimy sukcesy.
• Klub „Przerwa” możesz tu spędzić wolny czas czekając
na zajęcia lub autobus.
• Sklepik szkolny, który jest bardzo dobrze zaopatrzony,
tu kupisz naprawdę wszystko.
• Gazetka szkolna, w której zawsze znajdziesz coś ciekawego dla siebie, a jak będziesz chciał
Ty również możesz być jej twórcą.
• Klub Europejski „Nasielszczanie”, który poszerzy twoją wiedzę o Unii i pomoże Ci nawiązać kontakty
z młodzieżą z zagranicy.
• Kawiarenka multimedialna ze stałym dostępem do Internetu, z której będziesz mógł korzystać
nawet po lekcjach.
• Duża sala gimnastyczna, w której będziesz mógł rozwijać swoje zdolności sportowe.
• Prężnie działający Samorząd Szkolny (Dzień Wiosny, walentynki, dyskoteki, turnieje sportowe).

http://www.perspektywy.pl
- Nasze Technikum plasuje się w tym rankingu na 76 pozycji wśród najlepszych z województwa.

http://www.perspektywy.pl
http://www.perspektywy.pl
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Mieszkańcy mówią „nie”
dokończenie ze str. 1
Zaznaczył też, że jeden z radnych deklarował, iż jest zainteresowany budową tego zakładu. – Niczego nie
deklarowałem, ja tylko zadawałem na
sesjach wielokrotnie pytania o losy tej
inwestycji i nigdy nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi – ripostował
radny Zbigniew Wóltański.
Jeden z mieszkańców Popowa Borowego, Tadeusz Bereda, zwrócił się
do burmistrza z pytaniem o to, czy
posiada więcej konkretnych informacji na temat prowadzenia działalności
gospodarczej inwestora w minionych
latach. Burmistrz powiedział jednak, że
nie posunął się tak daleko, by sprawdzać właściciela firmy przez wywiad
gospodarczy, a swoją decyzję musi
opierać na dokumentach, które do
niego trafiły. Natomiast Robert Wereda dodał – Nie jestem osobą publicz-

dzy mieszkańcom Jaskółowa, a nawet
założenia fundacji. Zaraz jednak odezwali się mieszkańcy Popowa, w których wypadku o pieniądzach już nie
było mowy. Jeden z nich stwierdził, że
takie zbieranie podpisów jest niepoważne, bo gdyby wziąć pod uwagę
trzy Popowa, to podpisów mogłoby
być z pewnością ponad trzysta.
– O ile spadnie wartość naszej ziemi, dziesięć razy? Kto kupi uprawiane tu ziemniaki, zboże? – pytał jeden
z mieszkańców. – Liczę na to, że po
tym głosowaniu ludzie zablokują taką
inwestycję, że decyzja wydana przez
burmistrza będzie negatywna, a jak
będzie pozytywna, to i tak zablokujemy – dodał.
Padały też pytania dotyczące samej inwestycji: czy zakład znajdzie
się w rejestrze składowisk regionalnych? ile osób znajdzie w nim pra-

ną. Ta spółka, która będzie budować
zakład, jeszcze nie istnieje, ale będzie
to spółka giełdowa.
Mieszkańcy nie uwierzyli w zapewnienia inwestora. – Ja mam wrażenie,
że pan jest wynajęty, dostanie pan
wszystkie pozwolenia, a potem zniknie – mówił Wojciech Krzyczkowski z Popowa Borowego. Po czym
przypomniał okoliczności
powstania międzygminnego
składowiska odpadów w Jaskółowie.
Z sali padały głosy tych mieszkańców, których osobiście
odwiedził Robert Wereda,
zbierając podpisy poparcia dla planowanej inwestycji
i obiecując pieniądze i pracę.
Pod adresem inwestora padały oskarżenia o narażenie
mieszkańców Jaskółowa na
poważne problemy. – Ludzie
wycinali drzewa, bo podobno
pan na to pozwolił, a teraz jest
policja i prokurator, teraz pan
ich oskarża o złodziejstwo? –
mówili obecni na spotkaniu.
Robert Wereda próbował wyjaśniać, że na wycinkę samosiejek pozwolił ponad rok temu, zanim jeszcze
zaczął temat budowy zakładu.
Inwestor wyjaśnił, że w Jaskółowie na
44 domy – 32 poparły inwestycję.
Tylko 13 osób nie podpisało zgody.
A kwestia przekazania pieniędzy nie
została ostatecznie rozstrzygnięta,
była propozycja przekazania pienię-

cę? po jakich drogach będą jeździły
tiry dowożące odpady? ile ich będzie
przyjeżdżało dziennie do Jaskółowa?
jak działalność zakładu wpłynie na
środowisko?
Inwestor zapewniał, że proponowana przez niego inwestycja, a podobnej nie ma jeszcze w Polsce, będzie
nowoczesna i w 100% ekologiczna.

Odpady będą segregowane w hali
200 na 100 metrów. Wyliczył, że
dziennie towar dowoziłoby 30 tirów,
czyli w sumie ok. 200 tys. ton rocznie śmieci z Warszawy. Jeździłyby
one przede wszystkim drogami wojewódzkimi i powiatowymi. I dodał,
że zakład znajdzie się w rejestrze składowisk regionalnych.

– Dopłat nie dostaniemy, nic nie
sprzedamy, drogi pan popsuje i te
pieniądze, które pan da, nie wystarczą na odszkodowania – mówił Wojciech Krzyczkowski. – Może lepiej,
żeby pan tu wybudował osiedle domków jednorodzinnych. Zmieńcie
profil działalności, tu okolica ładna –
proponował.
Próbę przekonania mieszkańców do
budowy zakładu segregacji odpadów podjął też obecny na sali Andrzej Kraszewski, minister środowiska
w poprzednim rządzie Donalda Tuska
i profesor Politechniki Warszawskiej.
Tłumaczył obecnym, że zależy mu
na środowisku naturalnym, a jego celem, kiedy pracował w rządzie, było
wprowadzenie reformy śmieciowej.
Jako przykład podawał dobrze prowadzonego i bezpiecznego dla środowiska składowiska odpadów podawał
Różan, który jako miasto rozwinął się
dzięki składowisku odpadów
radioaktywnych, Mławę i Ełk.
Podkreślał, że nowoczesne instalacje są ekologiczne i eliminują nieprzyjemne zapachy.
Jednak mieszkańcy nie chcieli
słuchać wykładu ministra Kraszewskiego. Zaproponowano,
by przeprowadzić głosowanie
i zakończyć dyskusję na ten temat. Ustalono, że głosowanie
będzie jawne. Następnie Bogdan Ruszkowski z UM Nasielsk
odczytywał kolejno nazwiska
wpisanych na listę obecności
osób. W sumie było ich 66, ale
w głosowaniu wzięło udział 60
osób. Spośród nich tylko jedna
osoba powiedziała „tak” dla budowy zakładu, pozostali byli jej
przeciwni.
Pytano także, do czego będą wykorzystane deklaracje, które podpisali
mieszkańcy Jaskółowa.
Burmistrz potwierdził, że widział deklaracje zgody podpisane przez 71
osób. – Ale dla mnie wiążące jest dzisiejsze spotkanie. Wiem, że nie ma
szans, żeby wszyscy byli zadowoleni
z mojej decyzji – dodał.

Czy inwestycja powstanie czy też nie,
w tej chwili trudno powiedzieć. Burmistrz Nasielska jeszcze nie wydał
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tego przedsięwzięcia,
zaś wydanie pozwolenia na budowę
leży w gestii starostwa powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
(i.)
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RUBRYKA HARCERSKA

Zapomniany Jerzy
Dzień 23 kwietnia jest dla nas, nasielszczan, bardzo szczególny. Tego
dnia wspominamy pierwszego męczennika Polski, św. Wojciecha, który jest patronem nasielskiej Parafii, a od niedawna także samego miasta.
Jednakże oprócz tego wybitnego męża w tym samym dniu przypada
wspomnienie innego, ongiś bardzo popularnego świętego. Mowa tu
o św. Jerzym, dawnym uosobieniu rycerskości i jednym z najpopularniejszych świętych średniowiecza, a także …patronie harcerzy.
Niewątpliwie był męczennikiem, pierwsze wzmianki o nim są datowane na okres prześladowań w czasach rzymskiego cesarza Dioklecjana (284–305 r.). Przypuszczalnie pochodził z Kapadocji, a śmierć
poniósł w palestyńskiej Liddzie (dawniej Diospolis), być może w 303 r.
Był żołnierzem, prawdopodobnie wyższym oficerem armii rzymskiej.
Za publiczne wyznanie wiary i sprzeciwienie się cesarzowi Dioklecjan
nakazał torturować go na kole. Gdy został przeniesiony do więzienia,
objawił mu się Chrystus i go uzdrowił. Później Jerzy dokonał wielu cudów m.in. uzdrowień, rozmawiał też z pogańskimi bożkami, a także
wskrzeszał zmarłych, dzięki czemu nawróciło się wielu pogan. Jednakże władca był nieugięty i uważał te cuda za sztuczki i czary. W końcu
święty zginął przez ścięcie mieczem.
Święty Jerzy został przyjęty w poczet 14 Świętych Wspomożycieli.
Jest patronem Anglii, Bośni, Litwy, Szwecji i Niemiec oraz żołnierzy,
więźniów i skautów. Jego kult rozpowszechnił się szeroko od V w., początkowo na Wschodzie, gdzie był czczony jako jeden z największych
męczenników, a od IX w. także na Zachodzie. Okres krucjat stał się
czasem niezwykłego rozpowszechnienia kultu, będącego jednym ze
znamion rozkwitu kultury rycerskiej. Ci, którym Pan powierzał jeden
z dwóch mieczów, aby czynili sprawiedliwość, walcząc o Królestwo
Boże, byli pasowani „w imię Boga, św. Michała i św. Jerzego”. Żołnierz-męczennik stał się patronem rycerzy. Jako jedyny spośród znanych
świętych na zawsze w ikonografii przybrał postać z innej epoki. Jest
przedstawiany w średniowiecznej zbroi z kopią, uosabiał ideał rycerza.
Powstały o nim liczne legendy i eposy; według najpopularniejszej opowieści miał zabić smoka – uosobienie zła.
Organizacje skautowe, w tym i harcerstwo polskie, przejęły kult św.
Jerzego od Naczelnego Skauta Świata gen. Roberta Baden-Powella.
W swojej książce Skauting dla chłopców, w gawędzie nr 20 pt. „Rycerskość”, napisał: Jako patrona rycerze okrągłego stołu, obrali sobie
świętego Jerzego, on jeden bowiem spośród świętych był jeźdźcem.
On też jest patronem kawalerii oraz skautów całej Europy. Święty Jerzy
jest specjalnie angielskim świętym. Zwykle zawołanie bojowe rycerzy
brzmiało: „za świętego Jerzego i piękną Anglię!”. Dniem św. Jerzego
jest 23 kwietnia i prawdziwi skauci noszą w tym dniu na jego cześć
różę i rozwijają swoje sztandary. Nie zapomnijcie tego na najbliższy
dzień – 23 kwietnia.
Druhny i druhowie, mimo że w naszej tradycji za wzór rycerskości
uchodzi Zawisza Czarny, nie zapominajmy o świętym Jerzym i wypełnijmy prośbę gen. Roberta Baden-Powella. Niech w tym dniu św. Jerzy
będzie na naszych ustach i w naszych sercach.
pwd. Daniel Nowak

Wielkanocna adoracja

Triduum Paschalne to czas przeżywania Męki i Śmierci Chrystusa
oraz okres oczekiwania na jego Zmartwychwstanie. To moment,
gdy gromadzimy się w kościołach, aby przeżywać te odległe, ale
zarazem bliskie każdemu wydarzenia. W naszych świątyniach powstają Ciemnice i Groby Pańskie, będące nierzadko małymi dziełami sztuki lokalnych artystów i plastyków. To właśnie przy nich
czuwamy, by adorować Przenajświętszy Sakrament, by dziękować
za miniony rok i prosić o łaski na następny. Częstym widokiem są
dyżury ministrantów modlących się przed Grobami Pańskimi.
W kościele parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starych Pieścirogach w ostatnich kilku latach czuwają harcerze. Właśnie w czasie
Triduum Paschalnego członkowie 3. Drużyny Harcerskiej „Przypadek” i 32. Drużyny Starszoharcerskiej „Hakuna Matata” stają w tej
świątyni na adoracyjnej warcie przy Grobie Pana. Każda czuwająca para po uroczystym wejściu i zmianie staje na 30 min, adorując
walczącego ze śmiercią Chrystusa i czekając na zmianę. Jest to nasz
harcerski wyraz służby i oddania Bogu oraz wspólnocie lokalnej,
jaką jest parafia.
W tym roku kwestiami organizacyjnymi warty kierowały druhny
Eliza Czajkowska i Natalia Włodarczyk. Dzięki ich pracy, a także nienagannej postawie harcerzy i harcerek naszego środowiska, mogliśmy uczestniczyć w adoracji od wieczora po wielkopiątkowym
nabożeństwie aż do niedzielnej rezurekcji. Często, szczególnie dla
młodszych, jest to ciężka służba, ale uczy pokory, cierpliwości i daje
dużo czasu na przemyślenia i westchnienia do Boga. Dziękujemy
wszystkim, którzy wzięli czynny udział w Wielkanocnej Warcie,
a w szczególności druhnom organizatorkom, a także księdzu kan.
Janowi Majewskiemu za możliwość przeprowadzenia akcji.
kadra 3. DH „Przypadek” i 32. DS. „Hakuna Matata”
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Dzieje budowy nasielskiej świątyni – część X

Kościół drewniany i gotycki do 1898 roku
W wizytacji parafialnej z 1781 roku
kościół opisano, iż „ jest z dworu
formy kwadratowej”, nie podano
jednak przybliżonych wymiarów
budynku. W opisie wnętrza natomiast zanotowano: „Wewnątrz zaś
przy wielkim ołtarzu – okrągły”.
Świadczy to o tym, iż prezbiterium
było zamknięte apsydą. W czasie
prac renowacyjnych powiększono
okna kościoła i położono dachówkę w miejscach, gdzie jej jeszcze
brakowało. Stan kościoła określany
był jako dobry: „Całość i okazałość
kościoła nasielskiego w dobrym stanie zostaje i porządku. Ściany są dobre, okna wielkie i nowe. Dachówka
podrzucana dobra, pułap nowy.
Drzwi pobocznych dwoje: jedne od
południa, drugie od północy nowo
zrobione i z nich korytarz na cmentarz, między zakrystią i skarbcem.
Trzecie drzwi wielkie od zachodu
słońca bez kruchty. Wszystkie nowe
mają zamknięcia, które jeszcze lepiej będą zrobione.”
W kolejnym roku trwały dalsze remonty w samym kościele i przy
dzwonnicy. Wizytator zanotował:
„Fundamenta kamienne niedawno poprawione y ściany podobnież

także teren przykościelny, gdyż wybudowano nowe ogrodzenie. Wizytator zanotował: „Wokoło nowo
oparkaniony, bramą jedną większą
i trzema furtkami.” Cmentarz wokół
kościoła posiadał 300 łokci długości
i 150 łokci szerokości i otoczony był
ogrodzeniem.
W połowie XIX wieku jednak stan
kościoła groził zawaleniem i z tego
powodu w 1860 roku kościół zamknięto. W tym także roku podjęto
jego ponowną przebudowę, która trwała do 1861 roku. Działania te
uratowały kościół od całkowitej ruiny. Liczne dalej trwające przebudowy sprawiły, że kościół nasielski od
XVIII wieku zatracił swoje cechy gotyckie.
Franciszek Maksymilian Sobieszczański opisujący kościół nasielski w XIX
wieku zanotował: „Kościół na Poświętnem stojący, przez odnowienie
w zeszłym wieku znacznie odmieniony, miał pierwotnie budowę podobną do kolegiaty w Pułtusku, to
jest w całej swej długości zarówno
był szerokim, bez żadnego zewnętrznego odznaczenia części kapłańskiej
od nawy. Stawiany był z cegły bez
tynku, z tylną ścianą pojedynczą,
a na krawędziach i pewnych odstępach ścian szkarpami podparty. Późniejsze restauracje odmieniły w nim
szczyty, zniżyły dach, przydały babieniec i sygnaturki, a wreszcie przez
potynkowanie trzech ścian prawie
całe piętno starożytności mu odjęły.” Sobieszczański przyrównał kościół nasielski przed wymienionymi
przebudowami do gotyckiej kolegiaty w Pułtusku, która również należała do typu kościołów salowych.
Krytycznie odniósł się on jednak do
zmian, jakie nastąpiły po restauracji,
które oszpeciły świątynię, przez zakłócenie proporcji między wymiarami budynku i zatracenie jej gotyckich
cech. Przy kościele w dalszym ciągu
znajdowała się drewniana dzwonnica, jednak już w stanie odnowionym
z zawieszonymi trzema dzwonami,
w tym jeden z datą 1521. Na dzwonnicy, jak i na świątyni znajdował się
herb „Przyjaciel” ks. Nikodema Milewskiego, przedstawiający serce
przebite strzałą. Sobieszczanski zapisał: „Cyfry też jego i herb „Przyjaciel”, w różnych miejscach zewnątrz
i wewnątrz widzieć się dają, a nadedrzwiami do zakrystii tkwi w murze
skromny jego nagrobek, to jest tabliczka niewielka z białego marmuru
Kościół św. Wojciecha w Nasielsku.
z napisem w głąb rytym i czerwoną
Rzut przyziemia. Fot wg A. Majdowski „Budownictwo kościelne w twórczości Józefa Piusa farbą napuszczonym.”
Dziekońskiego (1844 – 1927)”.

niedawno poprawione że wszystkie
dobre.(...) Kościół od północy niedawno nową dachówką pokryty y
szczyt od wschodu wymurowany.
Od południa stara dachówka poprawiona. Kopuła blachą wysrebrzaną
pokryta y naprawiona. Okna trzy
nowe, dwa jeszcze stare, ale dobre.
(...) Dzwonnica połowę murowana od góry drewniana. Skończona w swej strukturze, tylko jeszcze
co do ozdoby skończona wkrótce
będzie. (...) Posadzka po całym kościele z cegły niedawno ułożona.”
Robert M. Kunkel stwierdza, iż ceglana podłoga pokrywała całe wnętrze w zamożniejszych ośrodkach.
Zazwyczaj w wiejskich kościołach
podłogą było klepisko – arenosa, lub
też mogła być ona wyłożona drewnianymi deskami.
W 1817 roku stan kościoła był również określany jako dobry. Wizytator
podaje wymiary świątyni: długość
70 łokci i szerokość 30 łokci. Wymiary świątyni znów różnią się od
tych wcześniej podawanych. Zapewne związane to było z ciągłymi restauracjami świątyni, o czym
świadczy opis: „Nowo wyreperowany w stanie dobrym”. Zmianie uległ

W 1887 roku ogólny
stan kościoła, mimo
starań proboszcza ks.
Józefa Dynakowskiego, określany był jako
pozostawiający wiele
do życzenia. W wizytacji z tego roku jako
przyczynę złego stanu świątyni podano, iż:
„mury kościelne pierwotnie wadliwie wzniesione zostały.” Kościół
miał szerokość 58,5
łokci długości i 18 łokci szerokości. Zatracił
już na tyle swoje cechy
gotyckie, że wizytator
nie był w stanie określić
jego stylu, błędnie przyrównując go do świątyni
romańskiej. W jednym
szczycie posiadał on
drewnianą wieżę, która
była pokryta białą bla- Kościół św. Wojciecha w Nasielsku. Fasada wg projektu
chą, na drugim zaś – wstępnego.
małą kopułę, na której Fot. wg.A. Majdowski „Budownictwo kościelne w twórczości
mieściła się sygnatur- Józefa Piusa Dziekońskiego (1844 – 1927)”.
ka. Odbudowana ścianych świadków, którzy jeszcze
na południowa była w złym stanie, pamiętali starą świątynię przed
gdyż z zewnątrz była popękana rozbiórką. W ostatnich latach
i odpadał od niej tynk. Dachy na swojego istnienia był to nadal
świątyni i przybudówkach pokry- „kościół niewielki, jednonawote były blachą cynkową. Ich stan wy, zwrócony wielkim ołtarzem
określany był jako dobry. O podło- ku wschodowi.” Od strony zagach zanotowano: „Podłogi w 1861 chodniej posiadał on wielk ie
roku położone są w całym koś- drzwi wejściowe. Posiadał małe,
ciele drewniane – z tych będący- wąskie i długie okna, zakończomi w kruchcie, do której wdziera ne lekk im ł uk iem. Wysokość
się woda z cmentarza miejscami jego, liczona od dachu do funjuż wygniła. W podłodze głów- damentów, sięgała 7 – 8 menej nawy jakkolwiek drzewo jest trów. Dachy pokryte były blachą
zdrowe, widoczne jest zapadnię- cynkową. Nad skrzyżowaniem
cie i wyrobienie od nóg ludzkich, naw znajdowała się wieżyczka
z czego wyprowadza się wniosek od sygnaturki zakończona krzyiż podłóg z trwalszego materiału żem. Kościół nie posiadał wentyułożyć by należało.” Kościół posia- lacji, a pod wpływem wilgoci po
dał troje drzwi zewnętrznych i pięć ścianach pł ynęł y stróżki wody.
wewnętrznych. Drzwi wiodące do Obok budynku sakralnego, od
kruchty określone zostały jako strony południowej stała dzwonzużyte, pozostałe natomiast były nica, w której zawieszone był y
w bardzo dobrym stanie. Wszyst- trzy dzwony.
kie drzwi były okute i opatrzone
zamkiem. Świątynia posiadała je- Kronika podaje również informadenaście okien: w kościele – sześć, cję o tym, że kościół ten był za
w zakrystii i kaplicy – cztery i jedno mały dla mieszkańców Nasielska
w kruchcie. Ich stan również okre- i proboszcz Dynakowski chciał
ślany był jako dobry, gdyż szyby go powiększyć w ten sposób, aby
w nich były całe i nie brakowało dobudować dwie nawy boczne,
żadnego. Na poddaszu kościoła a dawne ściany zastąpić filarami,
podpierającymi sklepienie nawy
małych okien było pięć.
głównej. Projekt przebudow y
Kolejny opis kościoła gotyckie- powstał w 1895 roku, jednak nie
go, zawarty w kronice parafialnej podjęto się jego realizacji.
z 1950 roku został sporządzoMałgorzata Pakuła
ny na podstawie zeznań naocz-
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Najdawniejsze ślady osadnictwa
Problem osadnictwa na Mazowszu
Północnym, a więc i na Ziemi Nasielskiej jest zagadnieniem niezwykle złożonym i wymaga jeszcze
wszechstronnych badań. Nie zostały bowiem jeszcze podjęte i przeprowadzone szeroko zakrojone,
planowe i systematyczne badania
archeologiczne w tym regionie.
Większość prowadzonych prac badawczych, miała charakter raczej
przypadkowy i niejako zabezpieczający. Pomimo jednak takiego
stanu rzeczy, dotychczasowe badania archeologiczne przeprowadzone w tym regionie pozwalają
stwierdzić na podstawie znanych
już znalezisk z zakresu kultury materialnej, a pochodzących z różnych epok, że Ziemia Nasielska
posiadająca dogodne warunki fizjograficzne stanowiła terytorium
bardzo wczesnego osadnictwa.
O działalności człowieka na tym
terytorium świadczą znaleziska
niemal od początków młodszej
epoki kamiennej (neolitu) – czy-

– naczyń glinianych, przedmiotów z brązu, kamienia i kości. Owe
cmentarzyska znajdują się w samym Nasielsku (7 stanowisk archeologicznych), w Głodowie,
w Kątnych, w Kosewie i w Pieścirogach. Na podstawie znalezionych przedmiotów można mówić
o istnieniu odrębnej grupy kultury łużyckiej – grupie północno –
mazowieckiej.
Mniej znane są natomiast relikty osad należące do kultury łużyckiej. W okolicach Nasielska
odkryto zaledwie jedno cmentarzysko związane z tą kulturą, dokładnie z okresu halsztackiego,
które znajduje się we wsi Smogorzewo. Relikty kultury łużyckiej są
dla archeologów słabo uchwytne.
Być może położone były w miejscach najdogodniejszych, wykorzystywanych na przestrzeni
dziejów dla tych samych celów,
co w konsekwencji prowadziło
do ich niszczenia, znacznie szybszego niż ma to miejsce w przy-

li od ponad 5 tys. lat. Świadczy to
o istnieniu tu osadnictwa najstarszych grup ludności trudniącej
się hodowlą i uprawą roli. Ziemia
ciągle odkrywa ślady ceramiki
wstęgowej rytej, pucharów lejkowatych i amfor kulistych.
W Andzinie, w 1859 roku dokonano odkrycia cmentarzyska z okresu neolitu związanego z kulturą
amfor kulistych. W skrzynkowym
grobie natrafiono na szkielet, paciorki i krzemienną siekierkę.
Na terenie Dębinek znajduje się
cmentarzysko neolityczne kultury grzebykowo – dołkowej, gdzie
znaleziono fragmenty naczyń,
przepalone kości ludzkie oraz kamienny toporek o zarysie pięciobocznym. Z kolei w Gadowie
na cmentarzysku z epoki neolitu odkryto groty strzał. Z kulturą
amfor kulistych mamy do czynienia na cmentarzysku w Lelewie,
gdzie odsłonięto m.in. kamienny
grób skrzyniowy wykonany z kilkunastu płyt kamiennych. Więcej
materiału przynoszą jednak cmentarzyska z młodszej epoki brązu
(1000 – 650 p.n.e.), charakteryzujące się bogactwem wyposażenia

padku cmentarzysk. Należy więc
założyć, że w wielu przypadkach
współczesnych miejscowości
mamy do czynienia z nieprzerwanym ciągiem osadniczym, sięgającym bardzo odległych czasów, bo
nawet neolitu.
Więcej materiału do odtworzenia obrazu osadnictwa w rejonie
Nasielska dostarczają znaleziska
archeologiczne z epoki żelaza,
głównie z okresu lateńskiego (IV
– I w. p.n.e.) i wpływów rzymskich
(I – IV w. n.e.). relikty osadnictwa
z tego okresu występują w takich
osadach jak: Chlebiotki, Kątne,
Mazewo, Nasielsk (5 stanowisk),
Pieścirogi i Pniewo.
Okres średniowiecza reprezentowany jest przez wiele stanowisk archeologicznych zarówno z okresu
wczesnego średniowiecza (Chlebiotki, Kątne, Mazewo, Nasielsk,
Siennica i Pniewo) jak i z właściwego średniowiecza (Chlebiotki,
Głodowo i Pniewo). Późne średniowiecze i okres nowożytny jest
bardzo licznie reprezentowany 87
stanowiskami archeologicznymi
rozsianymi po całej Ziemi Nasiel-

skiej, gdzie na samo miasto przypada przeszło 50 stanowisk.
Jak z powyższego przeglądu wynika pradzieje człowiek w tym regionie początkami swymi sięgają
tak odległych czasów jak młodsza epoka kamienna. Na kulturę
związaną z tą epoką nawarstwiał y się kolejno: kultura ceramiki
wstęgowej rytej, pucharów lejkowatych i amfor kulistych. Dalsze nawarstwianie miało miejsce
ok. 1800 roku p.n.e., kiedy to fala
konnych koczowników przyniosła tu kulturę ceramiki sznurowej.
Te wojownicze plemiona podbiły
i wchłonęły miejscową ludność,
tworząc również podwaliny obecnego oblicza językowego Europy,
wyrosłego z pierwotnej wspólnoty
indoeuropejskiej. Przeszło 15 wieków p.n.e. ziemie polskie zostały

zasiedlone przez rodzimą ludność
prasłowiańską a później słowiańską. Znaleziska archeologiczne
potwierdzają dość wysoki poziom
rozwoju gospodarczego zamieszkującej ten region ludności i to
nie tylko w pierwszych wiekach
naszej ery, ale nawet w okresie
o wiele wcześniejszym. Na uwagę
zasługuje fakt nawiązywania i utrzymania przez całe wieki przez
miejscową ludność kontaktów
handlowych o bardzo dalekim
zasięgu, jak na to wskazują liczne
zabytki z okresu lateńskiego czy
nieco późniejszego – rzymskiego.
Obszar Ziemi Nasielskiej, będącej
terenem bardzo wczesnego osadnictwa, podlegał stale rozwijającemu się procesowi osadniczemu.
Powstawały tu i ścierały się różnorakie wpływy kulturowe. W cza-

sach wczesnośredniowiecznych
wystąpiło znaczne nasilenie się procesów osadniczych. Ze zjawiskiem
tym wiązał się ściśle stale postępujący rozwój stosunków gospodarczych i społeczno – politycznych.
Konsekwencją zachodzących
przemian opisywana część Mazowsza już w okresie wczesnego
średniowiecza należała do ziem od
dawna dość dobrze zasiedlonych.
Potwierdzone źródłowo istnienie
na północnym Mazowszu licznych
ważnych ośrodków gospodarczych
i politycznych, jak np. Płock, Ciechanów, Pułtusk, Serock i Nasielsk
dowodzi, że terytorium to stanowiło już w XI w. zwartą jednostkę
osadniczą. Wszechstronnemu rozwojowi tej ziemi sprzyjały zarówno
żyzne gleby jak i dogodne warunki
klimatyczne.
Stanisław Tyc

Nasielsk na starej pocztówce
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Z GMINY

Studenci zaaranżują Farmę
W piątek, 16 marca br. Farmę
Krzyczki odwiedzili studenci
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, by w ramach swoich
zajęć na uczelni przygotować nowatorski projekt zagospodarowania tamtejszej przestrzeni.
Zanim jednak studenci w yszli
w teren, około godz. 10 odbyło
się spotkanie z przedstawicielami
Farmy Krzyczki, podczas którego
studenci zaprezentowali Szkicową koncepcję zagospodarowania
terenu Farmy Krzyczki. Jak wspomina Aleksandra Wołocznik, koordynator projektu z ramienia Farmy
Krzyczki, prezentacja ją zaskoczyła. – Byłam pełna podziwu dla tych
młodych ludzi. Są energiczni i mają
ciekawe pomysły – powiedziała.
Po zakończeniu prezentacji i krótkiej przerwie, o godzinie 11.30,
około 60 studentów zajęło się pracą w terenie. Ich opiekunem był
dr inż. Przemysław Wolski, który
tak przedstawił swoich studentów:

– Jeste ś my grup ą
z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Realizujemy tutaj zajęcia
akademickie z przedmiotu „Zagospodarowanie obszarów
wiejskich ”. Inż. arch.
kraj. Marta Kott, która przewodzi grupie
studentów, dodaje: – Zajęcia są obowiązkowe, jedn ak
fakultatywnie studenci mogą wybrać sobie obszar działania,
np. staw czy Minizoo.
W sumie na Farmie
Krzyczki pracowało
20 grup studenckich,
które mierzyły i przygotowywały szcze-

Kino NIWA ZAPRASZA
13 - 14 kwietnia godz. 17.00

Zakochany Goethe
Melodramat; Niemcy; czas: 1 godz. 40 min.

Johan Wolfgang von Goethe to jeden
z najbardziej znanych pisarzy doby
romantyzmu. „Zakochany Goethe”
to historia jego miłości, która zainspirowała go do napisania „Cierpień
młodego Wertera”. Młody Goethe na
polecenie ojca wyjeżdża na prowincję
uzupełnić prawnicze wykształcenie.
Traci finansowe wsparcie dla swojej
twórczości. Niespodziewanie znajduje
tam… miłość.

13 - 14 kwietnia godz. 19.00

Bóg zemsty
Akcja, thriller, dramat; USA; czas: 1 godz. 48 min.

gółowy plan zagospodarowania
terenu.
Studenci SGGW na Farmie Krzyczki przebywali do późnych godzin
popołudniowych. Kolejna wizyta studentów ma się odbyć
20 kwietnia. Jak zdradza Aleksandra Wołocznik, studenci oprócz
zagospodarowania terenu wokół
obecnych budynków Farmy będą
mogli się wykazać także przy
projektowaniu obszaru dookoła
powstającego tam hotelu. – Jestem bardzo zadowolona z naszej współpracy i mam nadzieję,
że będzie się ona rozwijać – podsumowuje Aleksandra Wołocznik.
Paweł Kozłowski

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Pewne dość skomplikowane sprawy uda Ci
się wreszcie doprowadzić do zakończenia.
Nie wszystkie jednak przyniosą oczekiwane
korzyści. Rodzina doceni Twoją pracę. Domownicy potrzebują Twojej pomocy.
Byk 21.04–21.05
W każdej sytuacji staraj się zachować trzeźwość myślenia. Praca wymaga poszerzania
horyzontów. Nie pozwól, aby uczucia zagłuszyły rozum. Pamiętaj też, że zaborczość niekoniecznie jest objawem miłości.
Bliźnięta 22.05–20.06
Spróbuj się nie denerwować. Postaraj się też
bardziej otworzyć uczuciowo. Okaż wszystkim więcej ciepła, a przestaną postrzegać Cię
jako osobę, którą interesuje tylko praca. Zadbaj
o miłą atmosferę wokół siebie.
Rak 21.06–22.07
Gwiazdy sprzyjają Ci teraz w uczuciach
i w pracy zawodowej. Wykorzystaj każdą
okazję do pokazania swoich umiejętności
i talentów. Twoje ambicje zostaną spełnione.
Rozsądnie planuj wydatki.
Lew 23.07–22.08
Nadchodzący czas nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Dyskomfort psychiczny spowodowany jest prawdopodobnie przepracowaniem.
Upragniony spokój zakłócą zatargi i kłótnie z rodziną. W domu potrzebna jest stabilizacja.
Panna 23.08–22.09
Zrezygnuj z załatwiania trudnych spraw. Nie zaprzątaj sobie nimi głowy. Nie psuj humoru sobie
i domownikom. Popracuj raczej nad umocnieniem więzi rodzinnych i partnerskich. Daj bliskim szansę, aby Cię mogli zrozumieć.
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Waga 23.09–22.10
Zarówno w pracy, jak i w domu możesz natknąć się w najbliższym czasie na nieoczekiwane wydarzenia. Wykaż się wtedy dyplomacją
i zachowaj spokój. Nie podejmuj decyzji pod
wpływem emocji.
Skorpion 23.10–22.11
Szkoda psuć tego tygodnia niepotrzebnymi
kłótniami. Jak najwięcej odpoczywaj. Wieczorem wyluzuj się w dobrym towarzystwie.
Czyjaś propozycja mile Cię zaskoczy. Spraw
przyjemność swoim najbliższym.
Strzelec 23.11–21.12
Niektóre zadania mogą Cię przytłaczać i przerastać. Musisz postępować ostrożnie, aby nie
popełnić błędu. Unikaj ryzykownych przedsięwzięć i przypadkowych decyzji. Naucz się
pracować w zespole.
Koziorożec 22.12–19.01
Zaczynasz już trochę opadać z sił. Twoje
zdrowie domaga się zwiększonej troski. Jeśli
jednak wykażesz się psychiczną elastycznością, możesz liczyć na pomoc i wsparcie otoczenia. W domu okaż bliskim więcej uczucia.
Wodnik 20.01–18.02
W pracy możesz mieć skłonność do zbyt ryzykownych posunięć. Nie pozwól, aby inni
wywierali na Ciebie jakikolwiek nacisk. Ogranicz swoje ambicje. Pamiętaj, że praca to nie
wszystko. Nie rób niczego kosztem rodziny.
Ryby 19.02–20.03
Czas sprzyja aktywnemu wypoczynkowi. Warto
go też poświęcić sprawom prywatnym i domowym. Podejmij działania, dzięki którym pogodzisz je ze sobą. Nie angażuj się w zbyt wiele
pomysłów na raz. Realizuj swoje plany.

W najnowszym thrillerze Donaldsona laureat Oscara i niekwestionowany
gwiazdor numer 1 kina akcji Nicolas Cage daje popis gry na miarę pamiętnej kreacji Mela Gibsona w hicie
„Okup”. Gdy piękna żona granego
przez Cage’a bohatera zostaje brutalnie zgwałcona, zrozpaczony Nick
spotyka przy jej szpitalnym łóżku tajemniczego mężczyznę, Simona.
Nieznajomy reprezentuje tajną organizację, która zajmuje się wymierzaniem sprawiedliwości w przypadkach podobnych zbrodni. Żądny
zemsty Nick otrzymuje propozycję wyrównania rachunków z gwałcicielem, ale w zamian musi uczynić coś, co na trwałe zwiąże go z zabójczo skuteczną siatką mścicieli…

20 - 22 kwietnia godz. 17.00

Królewna Śnieżka
Fantasy, komedia; czas: 1 godz. 46 min.
Komedia jak z bajki z baśniową obsadą - Julia Roberts jako Zła Królowa oraz Lily Collins – córka muzyka
Phila Collinsa - w roli ślicznej królewny Śnieżki! Dawno, dawno temu
w zaczarowanym królestwie żyła sobie piękna królewna. Na imię miała Śnieżka. Jej skóra była czysta jak
śnieg, a włosy czarne jak noc. Pewnego dnia władzę nad krainą przejęła podstępem zła królowa (Julia
Roberts). Zazdrosna o urodę i wdzięk
dziewczyny rozkazała wygnać ją
z królestwa. Teraz jej celem będzie
wyjść bogato za mąż i pozbyć się
problemów finansowych. Idealnym kandydatem będzie bardzo przystojny i niezwykle majętny książę. Niestety sprawy się nieco skomplikują, kiedy Śnieżka powróci, aby walczyć o swoje racje na czele bandy
siedmiu krasnali-rabusiów.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Nauka gry na keyboardzie lub akordeonie
od podstaw. Tanio. Tel. 508 495 535.
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.
Schody drewniane. Tel. 503 401 399.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku
– okolice ul. Ogrodowej (niedaleko
Urzędu Gminy). Tel. 519 797 766.
Usługi elektroinstalacyjne.Tanio i solidnie.
Tel. 600 817 350. www.elpul.pl.
Sprzedam mieszkanie 50 m2 pierwsze piętro, ul. Piłsudskiego- Nasielsk.
Tel. 504 522 720.
Sprzedam mieszkanie 72 m2 pierwsze piętro, ul. Warszawska- Nasielsk.
Tel. 668 034 069.
Sprzedam działki. Tel. 600 553 450.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 252 577.
Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766
Sprzedam działkę 2200 m2 z domem –
Siennica, ul. Ogrodowa 6. Tel. 503 922
152, 500 893 858.
Sprzedam działki budowlane (gaz,
woda). Tel. 500 138 106.
Sprzedam dwie działki budowlane,
Nasielsk, osiedle Pniewska Górka.
Tel. 693 861 544.
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną
o pow. 0,74 ha, blisko rzeki w Dobrej
Woli. Tel. 668 337 443.
Oprawa obrazów, wyrób listew przypodłogowych dębowych, jesionowych,
bukowych i sosnowych. Produkcja szalówki sosnowej. Tel. 602 891 356
Sprzedam mieszkanie 72 m2, parter,
ul. Warszawska. Tel. 660 769 452.
Sprzedam dom drewniany 70 m2,
działka 1100 m2 (murowane budynki gospodarcze) w Nowym Mieście
k. Płońska. Tel. 668 373 297
Sprzedam 3 ha ziemi ornej.Tel. 666 295
207.
Kupię kawalerkę, może być w starym
budownictwie lub mały domek (ewentualnie z opieką nad starszą osobą).Tel.
501 497 754.
Sauna fińska. Kosmetyka dla seniorów
od 70 zł. Zabiegi na ciało: wyszczuplające
i ujędrniające (po ciąży) od 60 zł. Tel. 23
69 12 157.
Izolacja, docieplanie budynków.
Tel. 694 570 289.
Tynki tradycyjne z agregatu. Tel. 694
570 289.
Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 662 553 832.
Zatrudnię kierowcę kat. B+C – przewóz
rzeczy – Nasielsk. Tel. 607 220 737.
Sprzedam działkę budowlaną 821 m2,
os. Krupka lub ul. Sosnowa 928 m2 –
ogrodzona. Tel. 609 627 331.
Zatrudnię dyspozycyjną,sumienną osobę
do pracy w branży gastronomicznej.
Wszelkich informacji udzielam pod nr
tel. 510 385 136.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku.
Tel. (22) 671 46 79.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam działki budowlane – Nasielsk
PKP. Tel. 664 414 891.
Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131
Sprzedam działkę rolno-budowlaną,
2700 m2, blisko stacji PKP Nasielsk. Cena
50 tys. Tel. 506 702 293.
Zajmę się dzieckiem lub osobą starszą.
Tel. 889 309 643.
Sprzedam działkę budowlaną 759 m2
+ 1/3 wjazdu; centrum Nasielska przy
Tesco, media. Tel. 601 581 743.
Firma Pleban Sp. z o.o. zatrudni kobietę
na stanowisko dyspozytora stacji monitorowania.Wymagana licencja II stopnia.
Praca zmianowa.Tel.602 629 778,e-mail:
dnowacki@pleban.com.pl
Wynajmę miejsca garażowe przy stadionie. Tel. 500 142 809.
Sprzedam czarnoziem.Tel. 506 672 515.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 507 359 505.
Sprzedam działki 1400 i 1600 m2
– Kosewo k.Nasielska. Tel. 501 136 623.
Sprzedam słomę w rolkach ze stodoły, kamień polny, kosiarkę listwową.
Tel. 23 69 26 491.
Sprzedam żużel (szlake) tanio.
Tel. 695 163 726.
Sprzedam mieszkanie 36 m2 – Nasielsk,
os. Piłsudskiego. Tel. 691 350 922.
CSM ogłasza rozpoczęcie kursu
w Jachrance na maszyny budowlane: koparko-ładowarki, koparki,
ładowarki, spycharki i równiarki.
Tel. 606 436 876.
Sprzedam działkę budowlaną w pobliżu
PKP Studzianki – Miękoszynek. Tel. 22
794 33 87.
Sprzedam minikoparkę Kubota, r. 92,
stan dobry. Tel. 606 945 265.
Sprzedam 1-8 ha ok. Nasielska.
Tel. 600 432 663.
Siedlisko – Cegielnia. Tel. 600 432 663.
Glazurnik, murarz, tynkarz.Tel. 602 295
901.
Pilnie sprzedam. Lokal o pow.
67 m2 – mieszkanie lub usługi. Parter
ul. Kilińskiego. Tel. 609 566 850.
Sprzedam dom Nasielsk - ul.Warszawska.
Tel. 502 343 122.
Sprzedam działki budowlane - Głodowo.
Tel. 502 343 122.
Sprzedam działki rolne w Głodowie.
Tel. 502 343 122.

REKLAMA
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Wieczfnianka – Żbik 1:1 (1:1) +1
Wkra Bieżuń – Żbik 3:4 (0:4) +3

Awans się oddala
Awans Żbika do IV ligi wyraźnie
się oddalił, ale wciąż jest możliwy.
Zwłaszcza po ostatnim zwycięstwie
odniesionym w sobotę 7 kwietnia
w Bieżuniu (4:3). Od pierwszego
miejsca dzieli naszą drużynę osiem
punktów, ale od drugiego miejsca,
skąd także jest szansa awansu, już
tylko sześć. Co więcej, obydwie
drużyny, które mają nad nami taką
przewagę (Makowianka Maków
Maz. i Korona Ostrołęka), mecze
z naszą drużyną w tej rundzie będą
grały w Nasielsku. Bycie gospodarzem to poważny atut. Zwycięstwa
zmniejszyłyby więc przewagę do
zaledwie trzech punktów. Potrzebne też byłyby same tylko zwycięstwa w ostatnich 9 kolejkach rundy
wiosennej i strata punktów przez
trzy wyprzedzające nas drużyny.
To jest możliwe. Zarówno drużyna
z Ostrołęki, jak i drużyna z Makowa
nie są już tak silne jak jesienią i remisują, a nawet przegrywają z teoretycznie słabszymi drużynami.
Do tego rozegrają jeszcze mecz ze
sobą.
Wiosną najlepiej spisuje się drużyna
Błękitnych z Raciąża. Odnosi same
prawie zwycięstwa i z przewagą
dwóch punktów nad następnymi
dwiema drużynami przewodzi ligowej stawce. W Raciążu widać zdeterminowanie, aby ich drużyna już
w tym roku awansowała do IV ligi.
Szkoda, że takiego zdeterminowania zabrakło w Nasielsku.
Awansu na początku sezonu nie
brano w Raciążu pod uwagę,
zwłaszcza po pierwszym meczu
ze Żbikiem, który raciążanie przegrali 0:2. Później bardzo uważnie
analizowano sytuację, a zwłaszcza
grę naszej drużyny, której przed sezonem dawano największe szanse
na awans. Kiedy zauważono, że
Żbik chyba nie jest zainteresowany awansem, w Raciążu nastąpiła
pełna mobilizacja. Obecne miejsce
w ligowej tabeli to wynik tej mobilizacji.
Czytając o mobilizacji i zdeterminowaniu, wielu czytelników zapyta
z pewnością, do kogo adresowane są te słowa. Adresatów może
być wielu – zawodnicy, działacze,
zarząd klubu, sponsorzy, władze
miasta itd. Odpowiem prosto, że na
myśli mam ich wszystkich. Rezerwy tkwią zarówno w zawodnikach,
trenerach, działaczach, zarządzie,
jak i w sponsorach. Wynikami drużyny winny być zainteresowane
również władze miasta i gminy.
Sport na pewnym, dobrym poziomie – to najlepsza promocja miasta.
Refleksja ta to efekt oglądania
dwóch ostatnich meczów Żbika
i obserwacji sytuacji w lidze. Widać,
że jest jeszcze szansa, aby powalczyć o awans, i są w drużynie rezerwy. Szansą są młodzi zawodnicy,
którzy już w bojach trochę okrzepli,
szansą są też zawodnicy doświadczeni. Mam na myśli zwłaszcza
trzech zawodników z naszej gminy,

nie obronne. Brakowało
współpracy między tymi
liniami.
Wykorzystali to gospodarze i wyraźnie przyspieszyli, aby zmniejszyć
rozmiary porażki, co im
się udało. Przez ostatni kwadrans
strzelili naszej drużynie trzy bramki. Wszystkie były wynikiem rzutów
karnych, co u niektórych wzbudziło
pewne podejrzenia. Jednak wpadły.
Karne na gole zamienił Paweł Baca.
To nie jedyna strata w tym meczu. Trzech naszych zawodników
otrzymało żółte kartki. I wcale nie
za niebezpieczną grę, lecz za to, że
chcieli występować w podwójnej
roli – zawodników i sędziów.
Te dwa mankamenty trzeba jak
naj sz yb ciej usunąć. W sob otę czeka naszą drużynę przeprawa z trudnym przeciwnikiem,
Makowianką Maków Mazowiecki.
Wygrana w znaczący sposób przybliżyłyby naszą drużynę do walki
o awans. Dlatego na boisko nasi zawodnicy muszą wyjść wyjątkowo
skoncentrowani i muszą pamiętać,
że mecz toczy się przez 90 minut,
a nie przez 45. I jeszcze jedno: mu-

tj. Przemysława Wysockiego, Rafała Załogę i Marcina Gumowskiego.
Oni stanowią trzon naszej drużyny.
Ale widać już dużą grupę młodzieży, która z meczu na mecz gra coraz lepiej i systematycznie podnosi
swoje umiejętności.
Jakie możliwości tkwią w budowanej od kilku lat drużynie, najlepiej
było widać w pierwszej połowie
meczu w Bieżuniu. Był to był istny
koncert w wykonaniu Żbika. Bieżuński światek sportowy był zaszokowany. Ich drużyna dobrze
sobie radzi w lidze, mierzy wysoko, w dodatku jesienią po ciężkim
boju pokonała mocno reklamowany Nasielsk, i to w „jaskini lwa”.
Teraz rywale w pierwszej połowie
rozbijają ich drużynę w proch i pył
i grając pod wiatr, prowadzą wysoko 4:0 (Łukasz Wasiak 5 i 29’;
Marcin Gumowski 17 i 32’). To była
różnica klasy.
Spodziewano się, że w drugiej połowie posypią się kolejne gole.
Żbik jednak jakby spoczął na laurach, jakby nie chciał strzelić kolejnych bramek. Akcje były wyraźnie
wolniejsze, organizowane mniej
precyzyjnie. Zawodziły nasze li-

fot. T. Zawadzki
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Oceniając grę Żbika w tych dwóch
meczach, trzeba się zgodzić z tymi,
którzy widzą drzemiący w drużynie olbrzymi potencjał. Sukcesy
mogą przyjść, jeśli drużyna będzie
walczyła przez całe 90 minut.
W meczach w Wieczfni i Bieżuniu wystąpili: Kulpa, Bącik, Giżyński, Brzyski, Osiński, Szwejkowski,
Wysocki, Załoga, Boniecki, Gumowski, Wasiak, Milewski, Urban,
Dzięgielewski, Michnowski.
az

szą mniej komentować decyzje sędziów, a więcej myśleć o grze.
Wcześniej, bo dwa tygodnie temu,
Żbik rozegrał, również na wyjeździe, mecz z Wieczfnianką
w Wieczfni. Uzyskując remis, Żbik
zdobył zaledwie jeden punkt. Nasza
drużyna przewyższała swych przeciwników pod każdym względem.
Znowu jednak dały o sobie znać
stare mankamenty, jak zbyt wolne
rozgrywanie piłki, zwalnianie akcji,
niecelne podania, spóźniony start
do piłki, indolencja strzelecka.
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