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Targowisko i przedszkole
XXIV sesja nasielskiej Rady Miejskiej odbyła się w czwartek, 27 września br. Na wstępie posiedzenia, które prowadził Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM, Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, zgłosił autopoprawkę
dotyczącą uzasadnienia do projektu uchwały zmieniającej stawki inkasa na targowisku przy markecie „Guliwer”.
Następnie przewodniczący przedstawił w skrócie zagadnienia, jakimi zajmował się pomiędzy sesjami rady. Były
to przede wszystkim spotkania z mieszkańcami oraz kwestie dotyczące pracy komisji merytorycznych RM.
Burmistrz Arciszewski także wskazał, że dużo czasu poświęca na spotkania z mieszkańcami gminy. Chwalił organizatorów pikniku „Święto ziemniaka” w Popowie Borowym oraz imprezy „Kocham Cieksyn”, mówił też o nagrodzie wojewody mazowieckiego dla sołectwa Konary, podkreślając ważną rolę inicjatyw lokalnych w naszej
społeczności.
Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły m.in. funkcjonowania nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej
w Nasielsku, remontu dróg powiatowych (radny K. Fronczak), oczyszczania rzeki Nasielnej (radny H. Antosik),
wykonania rowów i poboczy przy drodze w Miękoszynie (radny J. Lubieniecki).
Następnie Ludwina Turek, skarbnik Nasielska, przedstawiła informację Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze br., wykonaniu planów finansowych: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu
L
A
M
A Opieki Zdrowotnej.
Radni dyskutowali też na temat informacji o wynikach pracy dydaktycznej
i wychowawczej w szkołach podstawowych i gimnazjach w roku szkolnym
2011/2012 w naszej gminie.
Hanna Pietrzak, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, pokrótce
omówiła wyniki egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów w klasach VI,
dodała też, że w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach od listopada
2011 r. do lutego 2012 r. była przeprowadzana ewaluacja przez nadzór pedagogiczny i szkoła otrzymała bardzo dobre oceny, jeśli chodzi o zarządzanie placówką. Radny Radosław Skrzynecki zauważył, że sprawdzian
w klasach szóstych wypadł w naszej gminie dużo powyżej średniej krajowej.
Dalsza część obrad była poświęcona głosowaniom nad projektami uchwał.
Rada zaakceptowała projekty uchwał dotyczących: zmiany wieloletniej
prognozy finansowej gminy Nasielsk (jednogłośnie) i zmiany uchwały budżetowej (13 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosu). Sprawnie rada
przyjęła też projekty uchwał dotyczące nadania nazwy ulicy oraz uchylenia uchwały RM w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego fragment
wsi Dobra Wola.
D u ż o e m o c j i wś r ó d ra d n yc h
i osób obecnych na sali wzbudził
Czytaj na str. 3

Na odbywających się w Poznaniu w dniach 6–9 października
br. Targach „Smaki Regionów”
mieszkańcy naszej gminy, państwo Hanna i Krzysztof Kowalscy, odnieśli ogromny sukces.
Zostali uhonorowani złotym
medalem targów za produkowany w ich gospodarstwie olej
lniany.
Państwo Kowalscy odebrali nagrodę z rąk Stanisława Kalemby, ministra rolnictwa i rozwoju
wsi. To już kolejna, i jak dotąd
najbardziej prestiżowa nagroda, jaką otrzymali za produkty
wytwarzane w ich gospodarstwie. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Targi „Smaki Regionów” promują naturalną, certyfikowaną
żywność tradycyjną. Organizowane są przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i Związek
Województw RP, a wystawcy
prezentują na stoiskach producentów żywności regionalnej,
tradycyjnej i ekologicznej.
(i.)
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MODR zaprasza
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

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

Szkolenie dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ODR
w Nasielsku zaprasza rolników na szkolenie pt. „Zasady prawidłowego
prowadzenia dokumentacji w gospodarstwach rolnośrodowiskowych”.
Szkolenie odbędzie się 17 października 2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Wykład przeprowadzi Maria
Brzezińska.

U NAS

Nowe pojemniki
Od kilku dni mieszkańcy mogą bezpłatnie pozbywać się odpadów, takich
jak plastik, szkło i papier. Na terenie naszej gminy stoją bowiem nowe pojemniki do ich segregacji. Są własnością firmy Błysk bis. z Makowa Mazowieckiego, która regularnie będzie je opróżniać. O tym, że segregacja
odpadów jest ważna zarówno dla środowiska, jak i naszych kieszeni, chyba
nikogo przekonywać nie trzeba.
Odpady, które produkujemy wszyscy, to poważny problem. Ale np. przeciętny Szwed ma w domu 8 pojemników na różne rodzaje śmieci. Mimo
iż może wydawać się to nam dziwne czy kłopotliwe, to dla naszych północnych sąsiadów nie jest to żaden problem. Wręcz przeciwnie, nie wyobrażają sobie już życia bez segregacji odpadów. W Polsce, niestety, wciąż
ok. 90% śmieci trafia na wysypiska.
– W tym roku weszły w życie przepisy, które nakazują gminom uzyskiwać
coraz większe poziomy recyklingu. Jeżeli gmina tych poziomów nie uzyska, zapłaci wysokie kary. Oczywiście zapłaci je każdy z nas, gdyż gmina pokryje je z podatków, zamiast wydatkować środki na tak potrzebne
w naszej gminie inwestycje – mówi Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego Urzędu
Miejskiego.
Czy segregacja pomoże w jakimś stopniu utrzymać czystość i porządek
w gminie? – Powinna w tym pomóc. W rowach i lasach leżą śmieci, które
w większości mogłyby trafić do pojemników segregacyjnych – stwierdza
J. Szymańska i dodaje. – Jak widać, pojemniki w Nasielsku stoją zaledwie
od kilku dni, a już pojawiły się przy nich worki z tym, czego nie udało się
tam wepchnąć.
Niestety, choć nasi mieszkańcy z pewnością umieją segregować odpady,
to jednak niektórzy z nich chcą się pozbyć wszystkich swoich śmieci za
darmo. Takie cwaniactwo może doprowadzić do sytuacji, że pojemniki
znikną z dnia na dzień i znowu za oddanie posegregowanych odpadów
trzeba będzie płacić.
(red.)

Wykaz zestawów pojemników
do segregacji na terenie naszej gminy
Lp.

Lokalizacja

1.

miasto

ul. Sportowa 12

2.

ul. Kościelna

3.

os. Piłsudskiego – pomiędzy blokami nr 12/16 A i D

4.

ul. Elektronowa – parking

5.

ul. Warszawska – parking (naprzeciwko Biedronki)

6.

ul. Warszawska 51/53 B od strony ogródków działkowych

7.

ul. Płońska – bloki NBM

8.

ul. Krupki – przy DPS

9.

ul. Leśna – w pasie drogi

10.

Tereny wiejskie Cieksyn

11.

Budy Siennickie

12.

Dębinki

13.

Popowo Borowe

14.

Nowe Pieścirogi – ul. Bursztynowa

15.

Nowe Pieścirogi

16.

Mogowo – ul. Długa

17.

Mogowo – ul. Sobieskiego (bloki kolejowe)

18.

Cegielnia Psucka - obok byłej mleczarni

19.

Chlebiotki – przy przystanku

20.

Jackowo Dworskie nr 74

12–25 października 2012
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OBRADOWAŁA RADA

Otwarty pobór krwi
W niedzielę, 7 października br. Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” w Nasielsku we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Oddziałem Terenowym RCKiK nr 30
przeprowadził na terenie parafii św. Wojciecha w Nasielsku otwartą akcję
poboru krwi.
Przy medialnym wsparciu prasy lokalnej, czyli „Życia Nasielska”, oraz księży z trzech parafii z terenu gminy Nasielsk akcja zakończyła się sukcesem.
Do ambulansu, który ustawił sie przy nasielskiej świątyni pw. św. Wojciecha, zgłosiło się 47 osób, chętnych, aby podzielić się swoją krwią, jednak
oddało ją 40 ochotników.
Jak podkreśliła mgr Renata Pałka, kierownik Oddziału Terenowego: – Jest
to wspaniały wynik: 18 litrów pełnej krwi, która pomoże chorym czekajacym na ten cudowny lek.

Pięć osób, które po raz pierwszy oddały krew, wyraziło chęć wstąpienia
do Klubu HDK „Kropelka”. Była to już druga w tym roku otwarta akcja poboru krwi na terenie gminy Nasielsk.
Cieszymy się z faktu, że obecność ekipy Punktu Krwiodawstwa weszła na
stałe do kalendarza pozytywnych wydarzeń w naszym mieście.
Marian Wasierzyński

Z GMINY

Będzie szósty wiatrak
Wszystko wskazuje, że już niedługo przybędzie w naszej gminie jeszcze
jedna elektrownia wiatrowa, czyli popularny „wiatrak”. Tym razem będzie
wybudowany na wschodnim, czyli przeciwnym krańcu naszej gminy,
w Popowie Borowym. Będzie to więc już szósty wiatrak na naszym terenie. Wydaje się to potwierdzać przekonanie potencjalnych inwestorów, że
w gminie Nasielsk wieją pomyślne wiatry dla czystej energetyki.
Moc kolejnego wiatraka będzie podobna do mocy pozostałych, tj. 2 MW.
Będzie wyposażony w stację transformatorową i pomiarową oraz urządzenia do przesyłu prądu do ogólnopolskiej sieci. Działka, na której zostanie posadowiona ta budowla, ma powierzchnię 9,92 ha. Przewidywana
całkowita wysokość elektrowni ma wynieść 150 m (wieża do 105 m, średnica rotora 90 m).
Z wnioskiem o ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla tego przedsięwzięcia złożyła firma ENER-WIND Sp. z o.o. z Warszawy. W tej sprawie
zostało przeprowadzone postępowanie mające na celu ocenę oddziaływania całego projektu na środowisko.
W jego wyniku ustalono środowiskowe uwarunkowania dla tego przedsięwzięcia i została w tej sprawie wydana przez Burmistrza decyzja środowiskowa.
az

BURMISTRZ NASIELSKA
Grzegorz Arciszewski

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

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

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113 (I piętro).
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Targowisko i przedszkole
dokończenie ze str. 1
projekt uchwały dotyczący opłaty targowej, zmieniający uchwałę
z 26.10.2010 r.
– Tę uchwałę wprowadziłem rok
temu, ale wtedy nie służył temu
klimat, teraz ją wprowadzam po
raz kolejny. To jest to ewenement
w sali kraju, żeby opłata targowa
wynosiła 90% dla zbierającego,
a 10% dla gminy. Chcę to unormować, żeby było tak jak na targowisku przy ulicy Lipowej. Nie ma
niebezpieczeństwa, że nie damy
sobie rady, trwa przetarg na budowę targowiska, mamy też miejsce
na nowym terenie, gdzie może odbywać się handel – mówił na temat
tej propozycji burmistrz G. Arciszewski. Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt
tej uchwały.
Współwłaściciel „Guliwera” Witold Estkowski tłumaczył: – Inkaso to pieniądze z 1zł za metr
kwadratowy za to, że u nas ludzie handlują. Gdy zostanie
przyjęta ta uchwała, to zostaje
nam 60 groszy za metr kwadratowy, a my płacimy cztery podatki od 100%.
Mówił o kosztach utrzymania
targowiska w centrum miasta
przez cały rok. Dodał też, że jest
mu przykro, że nie został uprzedzony o tych planach wcześniej,
zaś na obrady komisji zaprosił go
przewodniczący RM.
Radna Katarzyna Świderska przypomniała, że kiedy w przeszłości
rada decydowała o zorganizowaniu targowicy miejskiej przy „Guliwerze”, to właściciele tego terenu
wcale nie byli zainteresowani tym
przedsięwzięciem. – Prosiliśmy
ich wtedy o pomoc i cieszyliśmy
się, kiedy zaczęły pojawiać się
pierwsze wpływy. Rozumiem motywy burmistrza, ale sposób rozmowy z ludźmi, przedsiębiorcami
jest zniechęcający, do tego, żeby
w tym mieście cokolwiek robić.
Do historii handlu na ulicach naszego miasta powrócił także G.
Duchnowski, stwierdzając, że byłby za podjęciem tej uchwały, gdyby była wybudowana targowica
i były stworzone możliwości handlu. Przypomniał też, że jest przeciwnikiem budowy targowicy przy
ulicy Lipowej.
Pan Witold Estkowski zapowiedział, że jeśli rada przyjmie uchwałę
o zmianie inkasa, to od 1 listopada
br. targowica działająca na jego terenie zostanie zamknięta. W głosowaniu nad tym projektem uchwały
7 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, 3 było przeciw, a 4
osoby wstrzymały się od głosu.
Podczas omawiania projektu
uchwały dotyczącego podziału
gminy na okręgi wyborcze, które
teraz zgodnie z ustawą będą jednomandatowe (w naszej gminie
będzie ich 15), o zgłaszanej poprawce, która nie została uwzględniona, przypomniał radny Stanisław
Śmietański. W tym temacie głos zabrał także sołtys wsi Krogule, któ-

ry stwierdził, że mieszkańcy chcą
dalej należeć do okręgu w Budach
Siennickich.
Burmistrz Arciszewski wyjaśniał,
że starał się ujednolicić wszystkie okręgi, przypominając, że na
kolejnej sesji będzie przyjmowana uchwała dotycząca lokali wyborczych. Radny Śmietański
złożył formalny wniosek dotyczący uwzględnienia przeniesienia wsi
Krogule z okręgu 12. do 11. Radni przyjęli ten wniosek, natomiast
projekt uchwały został przegłosowany jednogłośnie.
Radni nie przyjęli projektu uchwały w sprawie wypłaty ekwiwalentu
dla strażaków OSP biorących udział

– Opinie na spotkaniu były podzielone. O pewnych rzeczach
usłyszałem po raz pierwszy i jestem zmęczony tym, co się dzieje
od 8 lat w oświacie w Pieścirogach.
Chcę, żeby wszyscy zaczęli pracować wspólnie – komentował radny
R. Skrzynecki.
W dyskusji nad tym tematem podnoszono sprawę oszczędności, atmosfery i problemów we współpracy
między pracownikami przedszkola
i szkoły. Ostra wymiana zdań między
radnymi, burmistrzem i B. Markowicz,
dyrektor ZS nr 2 w Starych Pieścirogach, nie wniosła do sprawy nic nowego. Wynik głosowania nad tym
projektem uchwały był następujący:
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Istnieją ludzie, którzy mają serce ze złota,
Wszystko, co czynią, jest odbiciem ich serdeczności
A tymi ludźmi, którzy mają serce ze złota,
jesteście Wy, Nauczyciele i Wychowawcy.
Za ten trud i spracowane ręce,
kłaniam się Wam dzisiaj w podzięce.
Jan Paweł II    

Nauczycielom, Wychowawcom
i wszystkim Pracownikom Szkół i Przedszkoli
z okazji Waszego Święta
– Dnia

Edukacji Narodowej

życzymy,
by niełatwa praca przynosiła satysfakcję, radość,
wymierne efekty oraz dawała świadomość,
że budują Państwo fundamenty
pomyślnej przyszłości kolejnych pokoleń.
Niech wszystkie dni w roku szkolnym będą radosne,
spokojne i pełne zadowolenia ale i odpowiedzialności
za edukację i wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu
– polskich dzieci i młodzieży.
Dziękujemy Wam za wrażliwość, poświęcenie
i zaangażowanie w pracy.
Bądźcie mistrzami i przyjaciółmi uczniów,
silni swą wiedzą i życzliwością.

				

w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż
Pożarną. Zakładał on, że stawka za
godzinę szkolenia lub udział w akcji
gaśniczej wynosiłaby 6 zł. Burmistrz
uzasadniał konieczność jej wprowadzenia profilaktyką, zapewniając
jednocześnie, że drugie 6 zł trafi na
doposażenie jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych.
– Ludzie się boją podpalaczy,
a mało się robi w tym kierunku,
żeby ich znaleźć. Podejrzewam, że
to jest powtórka tego, co działo się
w ubiegłym roku. Bezczynność jest
najgorsza – mówił. Wynik głosowania był następujący: 1 osoba za,
6 przeciw, 7 radnych wstrzymało
się od głosu.
Emocje towarzyszył y też pojawiającemu się już po raz
kolejny projektowi uchwały o administracyjnym włączeniu przedszkola w Starych Pieścirogach do
Zespołu Szkół nr 2.
Krótką relację ze spotkania z rodzicami przedszkolaków przedstawiła
radnym Hanna Pietrzak, dyrektor
ZOSiP. Mówiła, że rodzice boją się
przeniesienia dzieci do szkoł y,
mimo zapewnień, że w tym roku
szkolnym to nie nastąpi.
R
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K

3 głosy za, 2 osoby wstrzymały się
od głosu i 10 radnych było przeciw.
W czasie odpowiedzi na pytania
radnych burmistrz Arciszewski zapewniał, że jeszcze w tym roku
rzeka Nasielna ma być oczyszczana. W sprawie inwestycji natomiast
stwierdził, że będzie szukał na nie
środków.
Obecny na sesji rady, Henryk Mędrecki, wicestarosta nowodworski,
zapewniał, że 3 października br. rozpocznie pracę Nocna i Świąteczna
Pomoc Lekarska w Nasielsku, w innym wypadku zarząd powiatu podejmie radykalne kroki w sprawie
Z. Kończaka, dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego. Natomiast w sprawie dróg powiatowych,
w tym planowanego remontu ulicy
Sikorskiego i POW, tłumaczył, że powiat nie ma pieniędzy, bo nie sprzedał działek. Nasielsk w najbliższym
czasie nie może liczyć na poważne
inwestycje na drogach powiatowych.
Do kolejnej obietnicy w sprawie NPL
burmistrz Arciszewski podszedł
bardzo sceptycznie, podobnie jak
i B. Markowicz, radna powiatowa,
która zadeklarowała, że jeśli rzeczywiście NPL w Nasielsku nie powstanie, to ona przestanie popierać
starostę.
Na tym obrady zakończono.
L
A
M
A
(i.)

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Duchnowski
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Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski
L

A
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Z GMINY

Z POLICJI

Zatrzymani
za kradzież
P rawdop o dob n i e w n o c y
z 20 na 21 sierpnia tego roku,
z terenu plantacji ogórków na
terenie gm. Nasielsk, nieznani
sprawcy dokonali kradzieży elementów instalacji nawadniającej
(były to m.in. złączki aluminiowe).
Właściciel zgłosił kradzież policji
w Nasielsku. Oszacował wtedy
straty na około 1000 zł. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do wyjaśnienia okoliczności tej
kradzieży. Po wykonaniu czynności na plantacji mundurowi zaczęli
szukać sprawców.
Dzięki żmudnej pracy dochodzeniowo-śledczej i operacyjnej,
wczoraj udało im się zatrzymać
dwóch podejrzanych. 27-letni Rafał D. oraz 24-letni Marcin
S. w rozmowie z policjantami
przyznali się do popełnionego
przestępstwa. Obaj usłyszeli zarzut kradzieży. Sprawa trafiła do
prokuratury, a o dalszym losie
mężczyzn zadecyduje sąd. Podejrzanym grozi od 3 miesięcy
do 5 lat pozbawienia wolności.
sk

Jest nowa decyzja środowiskowa
zie wniosku. Ustalono w niej środowiskowe uwarunkowania dla
projektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
Wydany w powyższej sprawie obszerny dokument zawiera m.in.
liczne warunki, których spełnienie jest wymagane, aby inwestycja
mogła być realizowana, a następnie, aby zakład mógł funkcjonować.
Chodzi tu głównie o wyeliminowanie wszelkich zagrożeń dla środowiska i ludzi, jakie mogą się pojawić
zarówno na etapie budowy, jak
i w czasie funkcjonowania zakładu.
Z dokumentem tym można się zapoznać w Urzędzie Miejskim.

Czy w Jaskółowie powstanie Zakład
Zagospodarowania Odpadów? Nie
jest to jeszcze ostatecznie przesądzone i zależy od wielu uwarunkowań. W każdym razie został
zrobiony pierwszy, bardzo ważny
krok w tym kierunku. Grzegorz
Arciszewski, burmistrz Nasielska,
w dniu 26 września 2012 r. na
wniosek firmy Capital Investment
Project II Sp. z o.o. wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia.
Sprawa jego realizacji ma już długą
i, można powiedzieć, burzliwą historię. Projekt został oprotestowany
przez część mieszkańców Jaskółkowa i pobliskich wiosek. Głównie w wyniku ich reakcji burmistrz
negatywnie ustosunkował się do
wniosku firmy. Decyzją z 13 marca
2012 r. odmówił zgody na realizację planowanej inwestycji.
Firma wnosząca o wydanie decyzji środowiskowej odwołała się
od decyzji burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Zaskarżona decyzja
została w całości uchylona przez
ten organ, a sprawa skierowana do
ponownego jej rozpatrzenia. Stąd
nowa decyzja burmistrza podjęta
po ponownej i pogłębionej anali-

Planowane obiekty

Te można podzielić na dwie części:
„produkcyjne” i „zaplecze”. Wśród
tych pierwszych przewidziana jest
sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych i surowcowych, hala
produkcji paliwa alternatywnego
(RDF), kompostownia odpadów
biodegradowalnych, magazyn odpadów niebezpiecznych (wydzielonych z odpadów komunalnych
– te nie będą tu składowane na stałe, ale sukcesywnie przekazywane do wyspecjalizowanych firm),
segment demontażu odpadów
wielkogabarytowych, segment
demontażu zużytego sprzętu elek-

Z MIASTA

Kronika OSP Krzaki zniknęły
26.09. jednostki OSP z Nasielska,
Psucina, Jaskółowa, Nuny, Krzyczek i Cieksyna gasiły pożar stodoły w Popowie Borowym.
03.10. jednostka z Cieksyna gasiła pożar domku letniskowego w
Cieksynie.
07.10. OSP Nasielsk i OSP Nuna
wyjechały do pożaru sterty siana
w Popowie Borowym.

KRONIKA
POLICYJNA

fot. M. Stamirowski

W ostatnich dniach września br. w końcu wycięto
krzaki przy drodze powiatowej prowadzącej
z Nasielska do Lubomina
(ul. Przemysłowa). Zarośla,
o których pisaliśmy kilka tygodni temu, bardzo
utrudniał y widoczność
kierowcom wjeżdżającym do miasta. A ponieważ przy zbiegu ulic
Płońskiej i Przemysłowej
znajduje się stacja paliw,
z której wyjazd prowadzi właśnie w ulicę Przemysłową, krzaki stwarzały
poważne zagrożenie.
W końcu, kiedy już z okazji jesieni zaczęły gubić liście, zostały usunięte.
Dobre i to, przynajmniej w następnym roku nie będzie takich problemów.
(i.)

trycznego i elektronicznego, segment kruszenia i przechowywania
odpadów budowlanych, punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów, składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne (dwie kwatery).
Obiekty „zaplecza” to budynki administracyjno-socjalne, elementy
wyposażenia technicznego związanego z gospodarką odpadami,
zaplecze warsztatowo-garażowe
oraz infrastruktura sieciowa wraz
z niezbędnymi przyłączami.
Budowa takiego zakładu byłaby duż ym przedsięwzięciem,
i to zarówno pod względem kubaturowym, jak i finansowym.
Wystarczy powiedzieć, że zlokalizowany zostanie na powierzchni
blisko 50 hektarów. Pracę w nim
znalazłoby wiele osób. Na spotkaniu z mieszkańcami okolic planowanej inwestycji przedstawiciel
inwestorów mówił o 100 osobach. Potrzebni byliby nie tylko
pracownicy niewykwalifikowani, ale i specjaliści w określonych
branżach.

Blaski i cienie przedsięwzięcia

Tak się składa, że gdy ma być realizowane coś nowego, a zwłaszcza
mało znanego, mówi się głownie
o zagrożeniach. Tak było w czasie
spotkań z okoliczną ludnością.
W tym wypadku zmniejszeniu
szkodliwości i uciążliwości przedsięwzięcia służą wyartykułowane
w omawianym dokumencie warunki budowy i funkcjonowaniu zakładu.
A korzyści? Te, które można wymienić na poczekaniu, to miejsca
pracy dla okolicznej i nie tylko
okolicznej ludności. I to też nie
tylko miejsca w samym zakładzie,
ale i w jego otoczeniu. To także
podatki od gruntów przeznaczonych pod działalność przemysłową, to wreszcie podatki od
dochodów zarówno zakładu, jak
i jego pracowników. A można też
wynegocjować niższe dla mieszkańców gminy opłaty za odbiór
naszych odpadów. I chociażby
dlatego warto podejść do problemu bez emocji i uprzedzeń.
az

fot. Mariusz Mazewski
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Funkcjonariusze Referatu Kryminalnego w Nasielsku zatrzymali
Marcina S., mieszkańca Krogul,
i Rafała D., mieszkańca Nasielska,
którzy dokonali kradzieży rowerów z terenu firmy Jan-Pol. Mienie zostało odzyskane.
25.09. w Budach Siennickich Andrzej D., kierowca motocykla, nie
zachował należytej ostrożności
na drodze i uderzył w przepust.
Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
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NA TROPIE ŚMIECIOWISK

Z UM.

Śmieci w Dąbrowie
i Krzyczkach Szumnych

Ziemi nie odziedziczyliśmy po dziadkach, lecz pożyczyliśmy ją od naszych wnuków.

Niestety, nawet w najdalszych zakątkach naszej gminy możemy znaleźć
porozrzucane w lasach śmieci. Na takie trafiliśmy w niewielkiej wsi Dąbrowa. Jadąc od miejscowości Popowo Północ, można dojrzeć w lasku
wzdłuż drogi porozrzucane odpady z tworzyw sztucznych.
Dojeżdżając do asfaltowej drogi Smogorzewo–Krzyczki-Pieniążki i udając się w lewo w kierunku Krzyczek, niestety zauważyć można też, że
jest ona zaśmiecona na poboczach. W krzakach leżą całe worki różnych
śmieci tradycyjnych (plastikowe butelki, pudełka) i mniej tradycyjnych

Pijani na drodze
26 .09. w P n i ewi e C ez ar y T.,
mieszkaniec Krzyczek, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,84 mg/l).

30.09. na ulicy Rynek Dariusz D.,
mieszkaniec Pianowa-Daczek,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,83 mg/l).
30.09. na ulicy Młynarskiej Mariusz S., mieszkaniec Brodowa,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,86 mg/l).

04.10. na ulicy POW Kazimierz Ż.,
mieszkaniec Paulinowa, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,76 mg/l).
05.10. na ulicy Warszawskiej Robert K., mieszkaniec Nasielska,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,80 mg/l).
06.10. w Chlebiotkach Wojciech
W., mieszkaniec Chlebiotek, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,60 mg/l).
06.10. na ulicy Kościuszki Leszek
G., mieszkaniec Starych Pieścirogów, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,51 mg/l).
07.10. w Nowych Pieścirogach
Zbigniew S., mieszkaniec Chlebiotek, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,54 mg/l).

Pragniemy Państwa poinformować, że udało nam się pozyskać firmę, która bezpłatnie będzie odbierała nasze posegregowane odpady. Firma BŁYSK bis Sp. z o.o. z Makowa Mazowieckiego ustawiła na terenie miasta i
gminy 20 gniazd do segregacji. Są to nowe, estetyczne pojemniki przeznaczone na papier, plastik i szkło. Mają
one małe otwory, do których należy wrzucać odpady. Zwracamy się do Państwa z prośbą, by nie pozostawiać
przy pojemnikach śmieci komunalnych ani odpadów o większych gabarytach. Pamiętajmy, że wyłącznie od
nas zależy, czy zostaną na stałe, czy też firma, jeśli nie będziemy się wywiązywać z warunków współpracy,
wycofa się z niej i zabierze pojemniki.
Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców o odpowiedzialność i rzetelne podejście do segregacji odpadów.
Segregujemy:

SZKŁO

30.09. w Studziankach Grzegorz
K., mieszkaniec Mogowa, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,28 mg/l).

03.10. na ulicy POW Jerzy Sz.,
mieszkaniec Nasielska, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,41 mg/l).

Szanowni Mieszkańcy,

Jest to najłatwiejszy do przetworzenia surowiec wtórny. Można poddawać go recyklingowi średnio siedem
razy, zanim jego włókna będą zbyt krótkie, by można je było ze sobą połączyć. Jak obliczono, tona makulatury
pozwala uchronić przed ścięciem 17 drzew!
Do pojemników przeznaczonych na papier wrzucamy (pojemnik koloru niebieskiego):
– gazety, reklamy i książki,
– tekturę zwykłą i falistą,
– worki papierowe,
– papier biurowy, ścinki drukarskie.
Do pojemników wrzucać nie wolno:
– opakowań wielomateriałowych typu TetraPak (po napojach i mleku),
– opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem itp.,
– papiery woskowanego, natłuszczanego i mokrego,
– prospektów i katalogów foliowanych i lakierowanych,
– pampersów i artykułów higienicznych,
– tapet i papieru termicznego.

29.09. w Studziankach Tadeusz T.,
mieszkaniec gminy Gąsocin, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,59 mg/l).

03.10. w Mazewie Jarosław R.,
mieszkaniec Mazewa Dw., kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,44 mg/l).

Nowe pojemniki
do segregacji odpadów

PAPIER

27.09. w Pop owie B orow ym
Wojciech M., mieszkaniec Legionowa, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,58 mg/l).

30.09. w Cieksynie Stanisław W.,
mieszkaniec Andzina, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,38 mg/l).
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(kilka obudów od komputerów). Smuci fakt, iż na tej drodze w kierunku
Smogorzewa – na terenie sąsiedniej gminy Winnica – tego problemu
nie ma!
Michał B.
R

E

K

L

A

M

A

W 100% nadaje się do recyklingu. Jest doskonałym surowcem wtórnym, ponieważ można przetwarzać je wielokrotnie. Energia zaoszczędzona dzięki recyklingowi jednej szklanej butelki pozwala zasilić: komputer przez
25 minut, telewizor przez 20 minut, a zmywarkę do naczyń przez 10 minut.
Do pojemników przeznaczonych na szkło wrzucamy (pojemnik koloru zielonego):
– opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez zakrętek oraz zawartości,
– słoiki i butelki po napojach i żywności,
– opakowania szklane po kosmetykach.
Nie wrzucamy:
– luster i szkła zbrojonego,
– fajansu, porcelany, ceramiki, zużytych żarówek i lamp jarzeniowych,
– szkła samochodowego i okularowego.

PLASTIK

Odpady z plastiku to wartościowy surowiec wtórny, który na wiele sposobów można wykorzystać powtórnie.
Dzięki możliwościom ich zagospodarowania odgrywają istotną rolę w racjonalnym wykorzystaniu zasobów
naturalnych i oszczędnym gospodarowaniu energią. To jedyny surowiec, który nie tylko można poddać recyklingowi, wielokrotnie przerabiając na nowe wyroby (np. z 35 zużytych butelek PET można wyprodukować
bluzę z polaru); można również odzyskać zmagazynowaną w nim energię – wykorzystując go jako składnik
do produkcji paliw alternatywnych (np. energia odzyskana z jednej tylko zużytej torby plastikowej pozwala
oświetlać pokój 60-watową żarówką przez 10 minut). Wreszcie odpady z tworzyw służyć mogą w procesach
przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. przy wytopie stali.
Do pojemników przeznaczonych na plastik wrzucamy (pojemnik koloru żółtego):
– butelki po napojach (butelki typu PET),
– butelki po szamponach, mydłach w płynie i środkach do prania,
– butelki po środkach chemicznych i czyszczących,
– kubki po jogurtach i margarynach,
– wielomateriałowe opakowania po sokach.
Nie wrzucamy:
– opakowania po lekach, tworzyw piankowych, silikonu, gumy, styropianu,
– naczyń jednorazowych bez oznaczenia o przydatności do recyklingu.
To w ogromnej mierze od nas samych zależy, czy będziemy żyć w zdrowym i czystym środowisku. Musimy
pamiętać o tym, że aby ograniczyć ilość produkowanych przez nas odpadów, musimy zacząć je segregować.
Dzięki współpracy z firmą Błysk bis możemy bezpłatnie pozbywać się posegregowanych odpadów.
Zwracamy się do naszych Mieszkańców z gorącą prośbą, abyśmy wspólnie zrobili krok zmierzający do racjonalnej gospodarki odpadami.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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NOK ZAPRASZA

Warsztaty
scrapbookingu
Scrapbooking to artystyczna aranżacja
wspomnień i pamiątek w postaci tematycznych albumów, pojedynczych
kart czy przestrzennych ramek. Techniką tą ozdabia się obecnie przedmioty dekoracyjne: pudełka, szkatułki,
tabliczki. Tworzy karty okazjonalne
(ślub, święta), notatniki, przepiśniki.
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza
na warsztaty z podstaw scrapbookingu, które odbędą się w sobotę,
20 października 2012 r. o godz. 10.00.
Efektem proponowanego warsztatu
będzie samodzielnie wykonany przez
uczestnika LO’s o wymiarach 30×30,
do którego wykorzystamy szeroką
gamę materiałów i narzędzi – wszystko najwyższej jakości! Nauczymy się,
jak dobrać papiery i inne elementy
dekoracyjne. Będziemy wycinać, tuszować, stemplować, przyklejać, embossingować itp.
Zajęcia poprowadzi Anna Chudzik-Pawlik – multitechniczny twórca,
instruktorka warsztatowa i projektantka. Pasjonatka scrapbookingu wykorzystująca w swych pracach idee
recyclingu i upcyclingu. Autorka
charakterystycznych kolaży, niepowtarzalnych toreb ogrodniczek, notesów metkowców i art-journali. Lubi
nowe wyzwania, niekonwencjonalne
projekty i niestereotypowe pomysły.
Właścicielka pracowni sztuk różnych
Manufabricum.
Czas trwania zajęć: ok. 5 godzin.
Koszt: 80 zł. Zapisy na warsztaty
w NOK: tel. (23) 69 12 343, e-mail:
nok@noknasielsk.pl.
K.T.

KULTURA

Muzyka w betonie zaklęta

Dawida Domały, bardziej znanego jako
Domalak, nikomu w naszej okolicy
przedstawiać raczej nie trzeba. Na lokalnej scenie artystycznej spędził już większość swojego życia, nagrywając płyty,
grając koncerty, organizując imprezy
i tworząc różnego rodzaju projekty. Po
kilkuletnim pobycie za granicą wrócił do
rodzinnego miasta i nie zaprzestał kontynuowania swojej pasji, jaką jest muzyka. Do tej pory nagrał cztery płyty
z rodzimym składem „BS”, krążek z kolegą z warszawskiego Ursynowa i dwa
solowe albumy.
Muzyka w betonie zaklęta to już jego jego trzecia solowa produkcja. Album zawiera 16 utworów + intro i outro. Dawid zaprosił do współpracy kilku swoich znajomych, którzy dograli gościnne zwrotki: FlashBack
(Pułtusk/Obryte), Fav i Długi (Nowy Dwór Maz.), Runo (W-wa), Nastyk
(W-wa), koledzy z nieaktywnej już dziś ekipy „BS” (Krenio, Buli, Maro)
oraz trzech adeptów nasielskiej sceny (Wariat, Karzeł, Misiek), którzy
wzięli udział w zorganizowanym przez Domalaka projekcie „ŁapZaMajka”. Wsparcia za gramofonami udzielili także Dj-e: Krenio i Anusz, którzy
dograli scratche. Wszystkie wokale zostały zarejestrowane w budynku
Nasielskiego Ośrodka Kultury. W kwestii graficznej i zdjęciowej pomocną dłoń wyciągnęli koledzy, którzy już od wielu lat towarzyszą Dawidowi
w jego muzycznej wędrówce – Paweł Rasiński i Krzysztof Miller. Natomiast nad materiałami wideo, pracował Kamil Woźniak, który prócz
realizacji zajął się także montażem i efektami, oraz Stanisław Zakrzewski
i Radosław Rosiak, którzy także brali czynny udział w nagraniach. Patronat medialny nad tą płytą objęło kilka, znaczących w tym nurcie muzycznym, portali internetowych.
Album jest dostępny na oficjalnej stronie – www.domalak.pl, gdzie można pobrać go w formacie mp3 zupełnie za darmo. Są tam także inne
materiały: poprzednie płyty, zdjęcia z koncertów, opisy, teledyski, zapowiedzi itp. Płyta ukazała się również w wersji standardowej, wraz z okładką, nadrukiem na CD.
Domalak szykuje już kolejne kawałki na następną płytę, nagrywa wideo
i gromadzi kolejne pomysły. Prócz rapu od kilku miesięcy działa nad
nowym projektem, który współtworzy z kilkoma kolegami z Nasielska.
Jak sam mówi, będzie to prawdziwa muzyczna bomba i z pewnością zaskoczenie dla wielu słuchaczy, gdyż nowy zespół (już tym razem grający
na żywych instrumentach) jest spełnieniem artystycznych marzeń, które
towarzyszyły mu od dawna. Więcej szczegółów już wkrótce.

Z kart historii…
Historia – świadek czasu, światło
prawdy, życie pamięci, nauczycielka
życia, zwiastunka przyszłości.
Cyceron
Dziś, w kolejnym odcinku z cyklu poświęconego miejscowościom, wsiom
i sołectwom położonym w administracyjnych granicach gminy Nasielsk,
pragnę wspomnieć o Borkowie. Jest
to miejscowość dobrze znana nam
wszystkim z racji jej trudnych losów
historycznych.
Każdy z nas widuje w początkach
sierpnia plakaty zapraszające mieszkańców na uroczyste obchody kolejnej rocznicy bitwy pod Borkowem,
której apogeum na ziemi nasielskiej
miało miejsce 15 sierpnia 1920 r.
Bohatersko obrona przez generała Aleksandra Osińskiego przeprawy
w Borkowie uniemożliwiła wojskom
bolszewickim dokonanie oskrzydlenia i ataku od strony północnej Warszawy. Trud i śmierć wielu żołnierzy
polskich nie poszedł na marne, gdyż
odparto wszelkie ataki Armii Czerwonej, odrzucając ją za Nasielsk. Dziś pamiątką tamtych wydarzeń są mogiły
poległych na cmentarzach w Cieksynie i Nasielsku, wmurowane pociski
w ścianę kościoła parafialnego w Ciek-synie oraz symboliczny głaz z tablicą
w Borkowie. Co roku podczas uroczystości państwowych w apelu poległych są wymieniani także żołnierze
spod Borkowa.
Borkowo – etymologicznie zapewne nazwa miejscowości wywodzi się

od imienia – Boruka. Najdawniejsze
ślady osadnictwa udokumentowane
w ramach badań Archeologicznego
Zdjęcia Polski wskazują na zainteresowanie tą miejscowością społeczności
ludzkich od epoki brązu (2300/2200
lat p.n.e. – 1700 lat p.n.e.). Natomiast
pierwsza wzmianka pisana o Borkowie
pochodzi z roku 1239. Można przypuszczać, że te stało się to za sprawą
właścicieli Borkowa. Wszak, w średniowieczu, wraz z Cieksynem i Lelewem
miejscowość stanowiła klucz ziemski,
który był własnością rodu Ziemaków.
Z nich to wywodzili się Bielińscy, Borkowscy, Lelewscy oraz Nosielscy. Tak
rozległa familia posiadała także inne
dobra ziemskie. Najważniejsze z nich
to Gąski, Gostkowo, Budziszyn, Smogorzewo, Sokołów, a także Nasielsk.
Znaczny majątek pozwalał na piastowanie stanowisk w administracji książęcej, a także królewskiej. Warto tu
wspomnieć o Ziemaku z Cieksyna
i Smogorzewa, który był podsędkiem
(1422) i sędzią ziemskim ciechanowskim (1427).
Jednakże najważniejszymi i najbardziej
utytułowanymi urzędnikami wywodzącymi się z Borkowa byli Borkowscy, o której to rodzinie wspominałem
przy opisie wsi Cieksyn. Z ich rodem
jest związana ciekawa historia, mówiąca o wybudowaniu siedziby magnackiej w miejscowości Borkowo. Ów
zamek miał mieć konstrukcję ziemno-drewnianą. Wiele w literaturze jest
wspomnień o hipotetycznej budo-

wie, którą nikt jeszcze nie zlokalizował w terenie. Warto tu przypomnieć
dwie legendy. Pierwsza z nich mówi,
że: przy granicy od dóbr Błędowo
znajduje się jezioro Kroczyn, a nad
jeziorem góra, na której stał niegdyś
zamek Borukowskich, dziedziców
Cieksyna. Szczątki tego zamku zniszczył, poszukując skarbów, jeden dziedziców za naszych czasów (relacja
z początku XIX wieku). Drzwi żelazne tego zamku służą dziś do zamykania skarbca kościelnego Cieksynie.
Drugie podanie związane niebezpośrednio z zamkiem, ale z jeziorem
i dziwami, mówi, że: na prawym brzegu rzeki (Wkry), naprzeciw wsi Lelewo,
znajduje się niezbyt wielkie, lecz liczne jezioro. Wedle podania powstało ono przez zapadnięcie się miasta,
które nazywało się Kroc… Na podanie legendy opowiadają tutaj, że czasami słychać dźwięk dzwonów i głos
organów z głębi jeziora: że widziano
czarną krowę z dzwonkiem z jeziora
wychodzącą; że kiedyś mnich z siwą
brodą do ziemi sięgającą spłoszył kobiety kąpiące się wieczorem jeziorze;
na koniec, że przed niezbyt dawnymi czasy, obruszyły się w zapadłym
mieście drzwi żelazne, wypłynęły na
powierzchnię jeziora, a kiedy osiadły
na brzegu zabrano je i użyto dla bocznego wejścia do kościoła w Cieksynie,
gdzie się dziś jeszcze znajdują.
Borkowo z racji przepływającej przez
wieś rzeki w dziejach historii nie raz
stało się areną walk lub zniszczeń.
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Warto przeczytać

Głowica Kasandry

Lubię książki oryginalne, nietypowe, oparte na zaskakującym pomyśle, dlatego często sięgam po
pozycje z gatunki fantasy czy s.f. Taka wydawała
się Głowa Kasandry, ale nie wiedziałem wtedy, że
aż tak mnie poruszy.
Na wstępie zaznaczę tylko, że książka Marka Baranieckiego to zbiór opowiadań, w którym oprócz
tytułowego jest jeszcze kilka wartych uwagi utworów. Sama Głowa Kasandry przedstawia nam
świat przyszłości, który spotkały dwa nieszczęścia:
III wojna światowa i przebiegunowanie Ziemi. Ocaleni ludzie chcieliby podnieść cywilizację z gruzów,
ale na drodze napotykają problemy z komunikacją. Otóż wciąż istnieją
rakiety z głowicami nuklearnymi, które odpalić może obecnie byle sygnał radiowy, co uniemożliwia nawiązywanie łączności tą drogą. Walczy
z tym Teodor Hornic, zwany Wielkim Tropicielem, niestrudzony poszukiwacz i neutralizator kolejnych głowic. Jego ostatecznym celem jest
jednak Kasandra, mityczny wręcz pocisk zdolny do szczętu zniszczyć
resztki ludzkości…
Choć Baraniecki tworzy ciekawe założenia fabularne w swoich opowiadaniach, to jednak nie stanowią one sztuki dla sztuki. Autor wkomponowuje w swoje dzieła rozważania o człowieku, jego miejscu w świecie
czy ważkości podejmowanych przez niego wyborów. Istotne jest również jego przeznaczenie, fatum, które ma swoje odzwierciedlenie w kilku utworach. Jest to bardzo ciekawe i pozwala polecić Głowę Kasandry
również osobom nieobcującym na co dzień z literaturą science fiction.
Z całego zbioru najciekawsze są moim zdaniem dwa opowiadania: tytułowe oraz ostatnie (co nie znaczy, że reszta jest słaba!). O Głowie Kasandry już pisałem, przejdźmy więc do tego drugiego. Wesele dusz to
bardzo nietypowy utwór. Na tyle nietypowy, że ciężko mi go opisać. Mikołaj Rosner jest człowiekiem wyjątkowym. Przystojny, inteligentny, empatyczny i mający w życiu szczęście. I, co najważniejsze, jest po prostu
dobry. Nie wie, że obserwuje go specjalna jednostka wywiadu amerykańskiego, który poszukuje takich ludzi jak on. Powołuje się przy tym na
Biblię i znajdujący się w niej fragment o dziesięciu sprawiedliwych, przez
wzgląd na których Bóg miał nie niszczyć Sodomy. Rosner jest jednym
z nich i ma uratować świat przed zagładą. Brzmi to może trochę niedorzecznie, ale Baraniecki potraktował ten temat tak niedosłownie i tajemniczo, że opowiadanie czyta się jednym tchem. To naprawdę znakomite
zakończenie zbioru, jakim jest Głowa Kasandry!
Podsumowując, nie ma co gadać, tylko iść do biblioteki i czytać, bo naprawdę warto. Głowa Kasandry to dla mnie klasyczny przykład „dobre,
bo polskie”.
Paweł Kozłowski
Pierwszym, a zarazem okrutnym piętnem na losach całej Rzeczypospolitej
odcisnął się okres zwany w historiografii potopem szwedzkim. Wówczas
to właścicielem Borkowa był Kazimierz Gumowski, podkomorzy zakroczymski. Mieszkał on w swojej
wsi wraz z dziesięciorgiem poddanych. Niewielka liczba mieszkańców
może świadczyć o dwóch sprawach.
Pierwsza z nich to fakt, że miejscowa
ludność z powodu nałożonej kontrybucji oraz ciągłej obecności wojsk
szwedzkich uczestniczących w bojach
o Warszawę, stacjonujących tam i broniących przepraw pod Nowym Dworem Mazowieckim i Pomiechowem,
wolała uciec, niż narażać się Szwedom
oraz ulegać ich rabunkowej polityce.
Według drugiej koncepcji miejscowe
społeczeństwo aktywnie walczyło
z najazdem szwedzkim, biorąc udział
w pospolitym ruszeniu, stąd mała liczba ludności we wsi.
Kolejną wojną, w której Borkowo stało się areną walk, był pochód cesarza
Francuzów Napoleona Bonapartego
na Rosję. W czasie jego kampanii 24
grudnia 1806 r. armia francuska (dowodzili nią generałowie Rapp, Marlaz,
Lemarroys) pod Nasielskiem zwyciężyła wojska rosyjskie dowodzone
przez księcia Ostermana oraz feldmarszałka Kamieńskoja. Stacjonujący
w Borkowie rosyjski generał Dochturow, który bronił przeprawy na rze-

ce, wycofał się ze swoich pozycji,
chcąc wspomóc swoje oddziały.
Z nadarzającej się okazji skorzystała
lekka kawaleria francuska z korpusu
Augereau, która przeprawiła się pod
Borkowem, ruszając w kierunku Ciechanowa.
W pierwszej połowie XIX wieku Borkowo należało do Tadeusza
Przybylskiego, gubernatora guberni płockiej, którego miejsce wiecznego spoczynku znajduje się na
cmentarzu parafialnym w Cieksynie.
Przeprowadzona w dniu 2 czerwca 1817 r. wizytacji kościoła parafialnego w Cieksynie informuje, że
w Borkowie w 20 domach mieszkało 48 mężczyzn (w tym dorosłych
24) oraz 45 kobiet (w tym dorosłych
29). W ramach opłaty tzw. dziesięciny mieszkańcy wsi na rzecz kościoła
parafialnego w Cieksynie powinni byli
odprowadzić sumę równą 24 złote
i 24 grosze rocznie. W 10 lat późniejszym od wizytacji kościelnej źródle
pisanym, jakim jest Słownik Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, odczytujemy informację
mówiącą o 19 domach i mieszkających w nich 163 osobach. Borkowo
z biegiem czasu zaludniało się i rozrastało. W 1880 r., gdy dziedzicem
był niejaki Lasocki, we wsi mieszkało
239 osób w 28 budynkach.
CDN.
D. Dalecki

12–25 października 2012

ROZMAITOŚCI

ŻN w Płocku

IV Dziennikarski Podwieczorek
Już po raz czwarty biskup płocki ks. dr Piotr Libera
zaprosił do siebie przedstawicieli mediów z terenu
diecezji płockiej na doroczne spotkanie. Spotkanie
odbywa się około Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu w Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego na Wzgórzu Tumskim w Płocku.
W tym roku dziennikarze gościli na podwieczorku
u księdza biskupa w poniedziałek, 1 października.
W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele „Życia Nasielska”.
Tematyka tegorocznego spotkania była wyjątkowo
bogata, co wynikło z faktu, że aktualnie tak w Kośfot. T. Zawadzki
ciele powszechnym, jak i lokalnym Kościele diecezjalnym mają miejsce wyjątkowe wydarzenia. Ojciec
św. Benedykt XVI ogłosił nadchodzący rok kościelny Rokiem Wiary, a biskup płocki zwołuje Synod
Diecezji Płockiej. Będzie to już 43. synod w dziejach naszej diecezji. Rozpoczęcie tych dwóch ważnych
wydarzeń w diecezji płockiej będzie miało miejsce 14 października br. w płockiej bazylice katedralnej.
Doroczne spotkania dziennikarzy z ks. biskupem przygotowuje i prowadzi rzecznik prasowy diecezji
płockiej dr Elżbieta Grzybowska. Ona też utrzymuje stały kontakt z poszczególnymi mediami i informuje
je o ważnych wydarzeniach z życia Kościoła diecezjalnego.
andrzej zawadzki

MOIM ZDANIEM

Żenada i tyle, czyli o co chodzi?
Każdy z mieszkańców naszej gminy, kto musiał w ostatnich miesiącach skorzystać z nocnej pomocy lekarskiej
fundowanej nam przez Nowodworskie Centrum Medyczne (dawniej nowodworski SP ZOZ), wie, że to, co go czeka, to po prostu żenada. Trudno bowiem inaczej określić tę sytuację, która trwa w najlepsze od kilku miesięcy przy
aprobacie władz powiatu i gminy, radnych, mediów powiatowych i w końcu, niestety, nas samych, mieszkańców.
No cóż, mieszkańcy gminy Nasielsk czekali, że może, skoro wybrali swoich przedstawicieli do tzw. władz, to oni
coś zrobią w tej ważnej kwestii. A tu cicho i do tego sza, może gdzieś tam w kuluarach któryś z radnych powiatowych tupnie nogą, ktoś się nawet obrazi, ale skutek tego mizerny i póki co dyrektor Kończak, bądź co bądź dobry
dla swojej firmy i sowicie nagradzany menedżer, stawia na swoim. Pacjenci z Nasielska mu się kalkulują tylko jako
cyferki, bo oferta na Nocną i Świąteczną Pomoc Lekarską (uwaga, to jest kontrakt na trzy lata!!!) dotyczy całego
powiatu nowodworskiego, ale jeśli już koniecznie chcą w nocy chorować, to niech sobie gdzieś tej pomocy szukają. Mogą w Pułtusku, w Ciechanowie, no, nawet z pewnym ociąganiem, jak się da dobudzić lekarza, to i w Nowym
Dworze Mazowieckim, przecież ta usługa nie wymaga rejonizacji.
Co z tego, że w ofercie miały być trzy punkty świadczenia usług, skoro zdaniem dyrekcji Nowodworskiego Centrum Medycznego wszystkie mogą działać w mieście powiatowym, toż przecież na zdrowiu, jak ktoś ma głowę na
karku, nie trzeba zaraz tracić finansowo! Kto wie, może nawet da się zarobić, na pewno za to można zaoszczędzić.
Tak właśnie dzieje się w wypadku mieszkańców naszej gminy, którzy już od ponad 9 miesięcy mamieni są obietnicami otwarcia NPL. Tyle że zawsze znajdzie się powód, żeby do tego nie doszło. (Aż strach pomyśleć, co by to
było, gdyby takie zagrywki stosował SP ZOZ Nasielsk. Oj, pewnie przez NFZ, prokuraturę, ABW, CBŚ i wszystkich
świętych byłby ścigany za niesubordynację). W grę wchodzą już chyba nie tylko pieniądze, ale i względy osobiste,
bo trudno tu mówić o jakiejkolwiek polityce. Dowodem może być choćby przeniesienie, chyba żeby zrobić na
złość władzom Nasielska, pogotowia ratunkowego z budynku przychodni zdrowia przy ulicy Sportowej na sąsiednią ulicę Kościuszki, do budynku komisariatu policji. Oznakowań i informacji brak, zresztą po co mają być, jeszcze
się jakiś pacjent przypęta i może jeszcze będzie chciał pomocy. A przecież pogotowie na telefon jest i już. Jeśli
potencjalny pacjent będzie musiał wsiąść w samochód i dojechać gdzieś po nocy, to się dziesięć razy zastanowi,
czy naprawdę musi chorować. Zawsze też ma szansę, jedną na milion, że akurat apteka w Nasielsku będzie pełnić
nocny dyżur i może aptekarz się ulituje.
Cóż, nie da się ukryć, że Nasielsk jest w tej kadencji rady powiatu najsłabszym ogniwem. Dlatego najbardziej honorowe wyjście z tej sytuacji znalazł Janusz Konerberger, składając mandat radnego, zaś pozostali nadal grają na
przetrwanie, oburzając się święcie na starostę, tudzież dyrektora NCM, a niektórzy także na burmistrza Nasielska.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku znowu temat NPL powrócił, już zapowiedziano szumnie, że jej uruchomienie nastąpi 3 października br. (oczywiście w budynku komisariatu, bo w przychodni za darmo się nie opłacało). Uff i klapa, i mamy tydzień obsuwy, oto wszem i wobec w mediach powiatowych zapowiedziano, że jednak
NPL będzie w Nasielsku od 10 października, ale nie zapomniano dodać, że kosztem mieszkańców innych gmin,
bo zlikwidują za to jeden punkt w Nowym Dworze. Jeśli powstanie NPL w Nasielsku, będziemy się cieszyć. Ciekawe tylko, jak długo.
I.Pęcherzewska
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Duchowe witaminy

Papież Rodziny
Ojciec Święty Jan Paweł II, dziś już błogosławiony, mawiał: „Rodzina jest
drogą Kościoła”. Stąd też cały jego pontyfikat był naznaczony nie tylko
wspieraniem rodzin, ale także, kiedy to było konieczne, wręcz batalią
o rodzinę, która jest „Kościołem domowym” i „szkołą bogatego człowieczeństwa”. Stanowi ona również największy skarb narodu. Biskupi
polscy postanowili, iż tegoroczny, XII już Dzień Papieski będzie przeżywany 14 października, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”. Będzie to okazja do podkreślenia szczególnego miejsca, jakie zajmowały
małżeństwo i rodzina w nauczaniu ks. Karola Wojtyły, późniejszego arcybiskupa Krakowa, wreszcie Papieża. O randze rodziny świadczą słowa
Jana Pawła II z „Listu do rodzin” (1994): „Pośród tych wielu dróg rodzina
jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą”.
Rodzina chrześcijańska jest powołana do budowania Królestwa Bożego.
To podstawowe posłannictwo realizuje się przez cztery zadania: tworzenie wspólnoty osób, służbę życiu, udział w rozwoju społeczeństwa
oraz uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła. Widząc w modlitwie
wielki ratunek dla małżeństw i rodzin, bł. Jan Paweł II podczas spotkania z przedstawicielami Międzynarodowego Ruchu Rodzin Katolickich
(2003) wołał: „Wzywam was w szczególności do rozwijania modlitwy
osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, bez której chrześcijaninowi grozi
osłabnięcie. (…) Autentyczna modlitwa bynajmniej nie odrywa od angażowania się w świecie, uświęca ona małżonków i członków rodziny,
otwiera serca na miłość Boga i braci. Uzdalnia również do kształtowania
dziejów zgodnie z planem Bożym”.
Troszcząc się o prawdziwe dobro tej podstawowej ludzkiej wspólnoty,
Papież podjął w Kościele konkretne i cenne inicjatywy. Należały do nich
m.in.: pierwszy zwołany przez Jana Pawła II w roku 1981 synod biskupów
poświęcony rodzinie, którego owocem była adhortacja „O zadaniach
rodziny chrześcijańskiej”, powołanie do życia Papieskiej Rady ds. Rodziny (1981), Karta Praw Rodziny (przedłożona przez Stolicę Apostolską
w 1983 r.), Rok Rodziny – 1994 (przy tej okazji „List do Rodzin” i „List do
Dzieci”) oraz Światowe Spotkania Rodzin z papieżem, kontynuowane
przez Benedykta XVI.
Także na gruncie polskim zostały wypowiedziane przez Papieża ważne
słowa dotyczące rodziny. Podczas homilii w Kielcach, w 1991 r., Ojciec
Święty niezwykle emocjonalnie przestrzegał przed niebezpiecznymi
nurtami, które lekceważyły sakramentalne małżeństwo i rodzinę w nowej demokratycznej rzeczywistości po przełomie 1989 r.: „Ten kryzys
nie ominął rodziny, nie ominął on, niestety, polskiej rodziny! Powoduje tyle obrazy Boga, jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest
przedmiotem szczególnej wrażliwości i szczególnej troski Kościoła. Za
cyframi wszak, za analizami i opisami stoi tu zawsze żywy człowiek, tragedia jego serca, jego życia, tragedia jego powołania. Rozwody… wysoka liczba rozwodów. Trwałe skłócenie i konflikty w wielu rodzinach,
a także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków
za granicę. Prócz tego coraz częściej dochodzi też do zamykania się
rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na sprawy drugiego człowieka czy innej rodziny. Co
więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny: brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi czy też
wśród rodzeństwa. A ileż rodzin choruje i cierpi na skutek nadużywania
alkoholu przez niektórych swoich członków”.
Z kolei w Kaliszu, w 1997 r., Jan Paweł II po raz kolejny, radykalnie stanął
w obronie życia nienarodzonych, podkreślając, że „miarą cywilizacji –
miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest
jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje
na miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, naukowe”. Ojciec Święty przytoczył
także słowa bł. Matki Teresy z Kalkuty wypowiedziane w Kairze podczas
Konferencji ONZ w 1994 r.: „Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Bożego”.
W książce „Dlatego święty” ks. Sławomir Oder, jeden ze świadków
w procesie beatyfikacyjnym, zeznał, że pewnego razu w Castel Gandolfo przy śniadaniu Jan Paweł II powiedział: „Nie wiem, czy historia zapamięta tego papieża; myślę, że nie. Jednak jeżeli to zrobi, chciałbym,
by był pamiętany jako papież rodziny”.
ks. Leszek Smoliński
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Sz. P. Bogdan Cnotek
Prezes Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie
W imieniu Dyrekcji i pracowników
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
pragnę złożyć serdeczne podziękowania
za udostępnienie pomieszczeń remizy strażackiej
na okres remontu Ośrodka Zdrowia w Cieksynie.
Wasza pomoc umożliwiła nam
sprawne remontowanie Ośrodka
i jednocześnie udzielanie
pomocy medycznej mieszkańcom
Cieksyna i okolic.
Pozostajemy z wyrazami uznania i szacunku
		
Grzegorz Waśko
		
SPZOZ Nasielsk

i
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Ośrodek jak nowy
W poniedziałek, 8 października
br. w ośrodku zdrowia w Cieksynie odbyła się miła uroczystość
wieńcząca modernizację tej placówki. Wzięli w niej udział lekarze
na co dzień pracujący w ośrodku:
Szczepan Więckowski, Bogdan
Kądziela i Dorota Kłys (dentystka prowadząca swój NZOZ), oraz
pielęgniarki: Ewa Dublewska i Janina Jarząbek.
Natomiast wśród gości była delegacja z nasielskiej placówki
z Grzegorzem Waśko, dyrektorem nasielskiego SPZOZ, i Ewą
Bombalicką, przełożoną pielęgniarek. Obecny był też Tadeusz
Truszkowski, właściciel firmy,
która wykonywała prace remontowe, i oczywiście pacjenci.
Na ręce dyrektora G. Waśki podziękowania i kwiaty składali zarówno pracownicy ośrodka, jak
i przedstawiciele lokalnej społeczności: delegacja uczniów z Zespołu
Szkół nr 3 w Cieksynie z dyrektor
Justyną Nowacką oraz w imieniu
mieszkańców, korzystających z tutejszej opieki medycznej, sołtysi:
Bogusława Jadczak z Andzina, Irena Kuch z Cieksyna i Paweł Szot
z Borkowa.
Wyraźnie zaskoczony takimi wyrazami wdzięczności dyrektor G.
Waśko mówił – Taka modernizacja
po prostu należała się pacjentom
z tej okolicy i pracownikom. Nie
zrobiliśmy nic nadzwyczajnego.

Jednocześnie podkreślał rolę
i zaangażowanie pracowników
ośrodka, którz y w trakcie remontu przyjmowali pacjentów
strażnicy OSP.
– Z naszym ośrodkiem w przeszłości bywało różnie, dlatego
uważam, że ten remont to po
prostu wielka rzecz dla mieszkańców – stwierdziła Janina Jarząbek. – Tu mieszka naprawdę
bardzo dużo starszych ludzi, którym łatwiej przyjść tu do lekarza,
niż szukać go gdzieś w mieście –
dodał Paweł Szot.

Składam podziękowania wszystkim,
którzy w nocy z 26 na 27 września br.
pomagali w gaszeniu pożaru.
Dziękuję za ofiarną pomoc strażakom z Państwowej Straży Pożarnej
z Nowego Dworu Mazowieckiego
i ochotnikom ze wszystkich jednostek OSP
oraz policji.
UROCZYSTOŚCI
Dziękuję panu Mirosławowi Tomczykowi,
który za pomocą własnych maszyn rolniczych
i przy udziale pana Waldemara Grzymkowskiego
pomagał strażakom aż
Sołectwo Konary zajęło trzecie miejsce w tegorocznej edycji konkursu na
do końca ugaszania pożaru.
„Najaktywniejsze sołectwo na MazowDziękuję wszystkim ludziom, którzy
szu” zorganizowanego przez wojewodę mazowieckiego. W konkursie o tytuł
w tej bolesnej chwili byli i są z naszą rodziną.
najaktywniejszego sołectwa uczestniczyły 32 sołectwa z Mazowsza, w tym
Dziękuję wszystkim rolnikom, którzy mi podwa z naszej gminy: Konary i Psucin.
magają i dzielą się ze mną swoimi plonami.
Wieś zdobyła wysokie miejsce w dru		
Z wyrazami szacunku
giej edycji konkursu, którego celem
jest promocja realizowanych przez so		
Wojciech Krzyczkowski z Rodziną
łectwa projektów na rzecz lokalnej spo-

fot. M. Stamirowski

Ośrodek w Cieksynie ma zadeklarowanych 1400 pacjentów. Jest otwarty codziennie w godzinach od
8 do 18.
Modernizacja placówki trwała miesiąc i wykonano podczas niej m.in.:
remonty łazienek i gabinetów, wymieniono okna, drzwi, grzejniki.
Jest przestronnie, jasno i pachnie
świeżością. Zupełnie inaczej wygląda też wyremontowane wejście
główne do ośrodka. Koszt prac
remontowych wyniósł 55 tys. zł.
W całości zostały one sfinansowane ze środków własnych nasielskiego SP ZOZ.
(i.)

Nagroda za aktywność

W imieniu wszystkich pacjentów
korzystających z usług medycznych
w ośrodku zdrowia w Cieksynie
składamy serdeczne podziękowania
całej dyrekcji nasielskiego SP ZOZ,
a szczególnie jego dyrektorowi
Panu Grzegorzowi Waśko,
za modernizację naszego ośrodka.
Wdzięczni mieszkańcy
Cieksyna, Borkowa i Andzina
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łeczności i uhonorowanie najbardziej
aktywnych sołtysów.
O tym, co Konary przygotowały na ten
konkurs, pisaliśmy już w tekście Projekt Konary (ŻN, nr 13/2012). Warto jednak przypomnieć podjęte działania. – Na
konkurs przygotowana została Aquaponika, a także różne działania związane z ochroną środowiska, m.in. przeciwdziałanie zaśmiecaniu dróg i rowów – opowiada Jarosław Rudnik, sołtys Konar. Do tego sporządzono album ze zdjęciami prezentującymi wcześniejsze inicjatywy na rzecz wsi oraz opis powstającej świetlicy, do której będą uczęszczać
dzieci w ramach m.in. „zielonych szkół”.
Nagrody wręczano 3 października br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie podczas uroczystej
gali. Obecna na niej była delegacja Konar z sołtysem Jarosławem Rudnikiem. W uroczystości uczestniczył również
Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska,
oraz Grzegorz Duchnowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Laureaci gościli także w
wieczornej audycji w Radiu Dla Ciebie (nagranie jest dostępne w internecie). Nagrodą
w konkursie są kolektory słoneczne, które
pomogą w oświetleniu części Konar. Sołtys
nagrodzonej wsi zapewnia, że to nie ostatni konkurs, w którym on i mieszkańcy brali
udział. – Dalej będziemy robić różne dobre
rzeczy dla naszego sołectwa – mówi.
Gratulujemy i życzymy wielu ciekawych
pomysłów.
Paweł Kozłowski

Podzieliliśmy się zakupami
W o st atn i we ekend wrze ś n ia
w nasielskich marketach, tak jak
i w ponad 2500 innych w całej
Polsce, przeprowadzono zbiórkę
żywności pod hasłem „Podziel się
posiłkiem”.
To akcja organizowana przez firmę Danone oraz partnera strategicznego Federację Polskich
Banków Żywności. Na terenie naszej gminy akcję wspierał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nasielsku oraz ks. Adam Ners,
a jej celem było zebranie podstawowych produktów żywnościowych, które zostaną przekazane
dzieciom z najuboższych rodzin.
– Na Północnym Mazowszu żywność dla potrzebujących dzieci
zbierał po raz trzeci Bank Żywności w Ciechanowie, angażując
do współpracy 600 wolontariuszy oraz przedstawicieli organizacji i instytucji pomocniczych z
9 m i a s t: C i e c h a n owa , P ł o ń -

ska, Makowa Mazowieckiego,
Nasielska, Nowego Miasta, Mławy, Glinojecka, Winnicy i Raciąża. – mówi o akcji w naszym
regionie Dorota Jezierska, prezes
Zarządu Fundacji Banku Żywności
w Ciechanowie.
Jak dokładnie przebiegała akcja
w Nasielsku? – Przeprowadzenie akcji nie byłoby możliwe bez
wolontariuszy. Chętnie pomogli
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Starzyń-

skiego i Gimnazjum
Pu b l i c zn e g o n r 1
i m . Kon stytucj i 3
Maja przy ul. Staszica – odpowiada ks.
Adam Ners, który
wspierał przeprowadzaną akcję na
terenie Nasielska.
To właśnie ze szkół
dowiedzieli się
o możliwości wzięcia udział u w tej
zbiórce uczniowie, a niektórzy
wzięli udział w tej akcji już po raz
drugi.
D l a c z e g o t o r o b i ą? – P rz e de wszystkim chcemy pomóc
i zrobić coś dobrego – odpowiadają zgodnie Natalia, Magda
i Karol z gimnazjum. – Nie można być samolubnym, cieszy nas,
że dzięki poświęconemu przez
nas czasowi i całej tej akcji dzieci z biedniejszych rodzin zostaną
nakarmione. Robimy to z chęcią
i dużą satysfakcją.
Wolontariusze w ostatni piątek i sobotę września, działając na zmianach i podzieleni na
kilkuosobowe grupy, zbierali
produkty żywnościowe w „Biedronce”, „Tesco” i „Guliwerze”.
Jedni wręczali ulotki wchodzącym klientom, a inni odbierali
przekazywane produkty.
W ulotce była zawarta informacja o akcji i pożądanych produktach. Przekazywać można
było cukier, płatki śniadaniowe, konserwy mięsne i rybne,
olej, dżemy. Część osób, jak się
jednak okazało, nie była zainteresowana akcją.
Jak mówi Magda, jedna z wolontariuszek – Niektórzy uciekali wzrokiem i un ikali n as,
a przecież na siłę nikt nie musi
nic oddawać. Zazwyczaj jednak
spotykaliśmy się z życzliwością
i uśmiechem. Był pan, który myślał, że można oddać produkty,
nie płacąc za nie przy kasie, ale
jak się zorientował, że trzeba

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nasielsku
serdecznie dziękuje wszystkim
wolontariuszom biorącym udział w akcji:
uczniom i ich opiekunom
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
oraz Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku,
właścicielom i koordynatorom sklepów,
ks. Tadeuszowi Pepłońskiemu
za udostępnienie sali
do magazynowania żywności,
a w szczególności
wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy wspomogli akcję
„Podziel się posiłkiem”.

za nie zapłacić, to tak też zrobił
i wtedy nam je oddał.
– Koszyk, do którego nasielszczanie oddawali produkty, zapełniał się wciągu 1–2 godzin
– opowiada Natalia. – Ludzie
przekazywali nam głównie mąkę,
cukier, płatki i konserwy.
– Miło było patrzeć na zaangażowanie naszej nasielskiej młodzieży
i dorosłych koordynatorów. Dobrze wiedzieć, że są jeszcze młodzi ludzie, gotowi poświęcić swój
czas i siły, by pomóc człowiekowi
w potrzebie. Dzięki ich pracy wiele rodzin borykających się z trudnościami finansowymi otrzyma
pomoc i wsparcie – podsumowuje przebieg dwudniowej zbiórki ks.
Adam. – Młodzieży! Oby tak dalej!
Docenić trzeba także otwartość
i dobre serce tych, którzy dzielili

się zakupami z potrzebującymi…
Jak mówi staropolskie przysłowie:
„Prawdziwych przyjaciół poznaje
się w biedzie”.
Faktycznie, szacunkowe dane na
temat ilości zebranej żywności
są imponujące. – Wyniki X, jubileuszowej zbiórki, okazały się
sukcesem. Wrażliwi obywatele naszego regionu ofiarowali na
rzecz potrzebujących dzieci 12
785 kilogramów różnorodnych
produktów spożywczych (wyniki
nieoficjalne, trwa ważenie i segregacja). W Ciechanowie zebrano
3641, w Płońsku 2159, w Makowie Mazowieckim 2110, Nasielsku
1539, Nowym Mieście 1129, Mławie 1100, Glinojecku 452, Winnicy 345, a Raciążu 310 kilogramów
żywności – podsumowuje Dorota Jezierska. – W imieniu organizatorów chcę podziękować za
ofiarność zarówno darczyńcom,
jak też wolontariuszom, których
wysiłek przełożył się na uśmiechnięte buzie naszych najmłodszych
podopiecznych.
Michał B.
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Sto lat, Druhu Januszu!
W piątek, 5 października mieliśmy przyjemność uczcić 75.
urodziny druha Janusza
Konerbergera. W porozumieniu z druhem
Adamem Smolińskim
zaaranżowaliśmy spotkanie drużynowych
i harcerzy ze szczepu
„Quercus”, na które
zaprosiliśmy druha Janusza.
Gdy wszyscy zgromadziliśmy się w harcówce, druhna Ewa Żołnierzak wniosła tort, na którym znajdował się symbol harcerski – lilijka oraz świeczki. Niespodzianka się udała, druh
Janusz był zaskoczony i wzruszony. Wszyscy zaśpiewaliśmy Sto lat, po czym
mogliśmy skosztować pysznego tortu oraz posłuchać wspomnień druha na temat początków jego działalności w harcerstwie. Kiedy poszukujemy wzorców
do naśladowania, autorytetów, przykładów odwagi, celów życiowych, powinniśmy także sięgać do pięknych kart historii harcerstwa z naszej najbliższej okolicy.
Młodzi ludzie w szarych mundurach w trudnym czasie po wojnie potrafili czerpać siłę z tego, co dla każdego harcerza jest najważniejsze, z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego – drogowskazu harcerskiej ścieżki życia.
Harcerstwo to sztuka życia, której mamy szczęście uczyć się od najlepszych.
Druh Janusz jest dla nas wzorem do naśladowania oraz naszym dobrym duchem, bo przecież Prawdziwy autorytet to nie człowiek, który robi wszystko
najlepiej, ale człowiek, dzięki któremu Ty robisz wszystko najlepiej.
Mentorowi nasielskiego harcerstwa życzymy z okazji urodzin dużo zdrowia, grona prawdziwych przyjaciół i wielu chwil, do których warto powracać pamięcią.
Czuwaj!
druhna Kinga

ZE SZKÓŁ

Klasowa integracja
W piątek, 28 września 2012 r. uczniowie klasy I a Publicznego Gimnazjum nr 1
wraz z wychowawcą, Jolantą Smolińską, uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w Ogrodzie Terapeutycznym Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła
II w Nasielsku.
Choć piątkowy poranek przywitał wszystkich zachmurzonym niebem i padającym deszczem, to jak na zamówienie po paru chwilach wyjrzało słońce, by
towarzyszyć uczestnikom do końca imprezy. Uczniowie mogli więc bez przeszkód rozpalić grilla, upiec przepyszne kiełbaski i kaszankę oraz spędzić wspólnie
kilka uroczych chwil.
Celem spotkania było zintegrowanie uczniów i wychowawcy. Oprócz atrakcji
kulinarnych nie zabrakło rozrywek sportowych. Uczniowie mogli pograć w koszykówkę oraz w różne gry integracyjne. Każdy, kto miał ochotę, mógł przejść
się pięknymi alejkami wśród cudownych roślin. Niektóre z nich zaopatrzone
były w tabliczki, więc uczniowie mogli zapoznać się z nimi dokładniej. Między
drzewami i krzakami wił się strumyk, który zaciekawił wszystkich uczestników
tego spotkania.

To spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie uprzejmość Agaty Nowak, dyrektor
Domu Pomocy Społecznej, której cała klasa I a wraz z wychowawcą składa
serdeczne podziękowanie za możliwość skorzystania z tak pięknego miejsca.
Serdeczne podziękowania należą się również Barbarze Arciszewskiej, która
zasponsorowała dania i napoje serwowane na spotkaniu.
W. Sadowska
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RUBRYKA HARCERSKA

Harcerski Start

W sobotę, 29 września, rano 3. Drużyna Harcerska „Przypadek” i 32.
Drużyna Starszoharcerska „Hakuna Matata” udały się do Nowego Dworu
Mazowieckiego na inaugurację roku harcerskiego. Impreza rozpoczęła
się o godzinie 10.30, a zorganizowano ją w amfiteatrze parku miejskiego.
Zaczęło się od apelu, na którym nasza komendantka pwd. Olga Małajny przywitała wszystkich harcerzy i oficjalnie zainaugurowała nowy rok
harcerski. Po krótkim przemówieniu został odczytany rozkaz, w którym
pwd. Radosław Nowak (na zdj. po lewej) został mianowany namiestnikiem harcerskim hufca. Tym samym ustąpił obecny namiestnik pwd. Sylwia Gardynik (na zdj. po prawej), która będzie wspomagać druha Radka
jako jego zastępca. Następnie przyszedł czas na chwilę zabawy. Sobotnie
spotkanie nie było tylko oficjalnym rozpoczęciem, ale również nawiązaniem do minionej Harcerskiej Akcji Letniej. Przez ten krótki czas wspominaliśmy nasz obóz, który odbywał się na przełomie lipca i sierpnia na
bazie Hufca Otwock „Cyranka” w Przerwankach.

O

G

Ł

O

S

Z

E

N

I

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Warszawie
z siedzibą przy ul. Ratuszowej 7/9 w Warszawie
ogłasza ustny przetarg publiczny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji, jako dz. nr 155 w obrębie 0008 - Cieksyn o pow. 2. 100 m2 położonego w miejscowości Cieksyn, gminie
Nasielsk, powiecie nowodworskim, woj. mazowieckim, zabudowanego - stanowiącymi odrębne od gruntu
przedmioty własności - budynkiem głównym o pow. użytkowej 43,30 m2 oraz budynkiem gospodarczo –
pomocniczym o pow. użytkowej 16,00 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OS1U/00029908/0.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, dotyczącym zespołu wsi
Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Naruszewki, Nasiennej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku
nr XXXVIII/273/98 z dnia 18.06.1998 roku, przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod usługi pocztowo-telekomunikacyjne. Zgodnie z „Projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk”, zatwierdzonego Uchwałą nr XIII134/2000 Rady Miejskiej z dnia
7 sierpnia 2000 roku, „obszar, na którym jest zlokalizowany niefunkcjonujący Urząd Pocztowy, znajduje się
na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej”.
Cena wywoławcza: 110. 529,00 zł netto. Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
Minimalne postąpienie: 1. 200,00 zł.
Wadium: 11. 052,90 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. nr konta: 85 1320 0019
0099 0718 2000 0025 z dopiskiem „Wadium – nieruchomość w Cieksynie” do dnia poprzedzającego licytację, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A.
tj. do dnia 05.11.2012 r.
Nabywca ponosi koszty sprzedaży nieruchomości, przez które rozumie się m.in. koszt sporządzenia ostatniego
operatu szacunkowego, na podstawie którego ogłoszono przetarg, koszty pozyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków oraz koszt sporządzenia aktu notarialnego.
Licytacja ustna odbędzie się w siedzibie Poczty Polskiej S.A. CIOR w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9,
w dniu 06.11.2012 r. o godz. 11.00, pokój nr 1 niski parter.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
z p. Andrzejem Oszustowiczem - tel. 502-019-100 lub (22) 728 86 07
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.poczta-polska.pl/nieruchomosci.
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By odświeżyć naszą pamięć, wzięliśmy udział w grze terenowej na terenie parku. Wszystkie
kadry podobozów przygotował y p o jednym
punkcie związanym ze
swoją tematyką, a były
one bardzo rozmaite.
Mogliśmy tam znaleźć
kwiz, projektowanie zakładek do książek czy
negocjacje z mafią. W ten
oto sposób harcerze mogli choć przez chwilę
powrócić do tych magicznych dni spędzonych
w lesie pod namiotami,
a ci, którzy nie uczestniczyli w obozie, mogli
poczuć tamtą atmosferę.
Mamy nadzieję, że zainspirowani tymi wspomnieniami za rok wybiorą się razem z nami i będzie nas jeszcze więcej.
Na spotkaniu pojawiły się reprezentacje prawie wszystkich jednostek organizacyjnych. Niestety, zabrakło zuchów, ale nie przeszkodziło to nam
w dobrej zabawie. Szczególnie cieszy fakt, iż 3. DH „Przypadek”, pomimo problemów z dojazdem, pojawiła się na uroczystościach tak liczną
grupą. To był tylko krótki wstęp do nowego roku harcerskiego; choć
impreza trwała zaledwie kilka godzin, to jednak cieszy nas, że mogliśmy
się spotkać z harcerzami z innych drużyn. Teraz czekamy z niecierpliwością na nowe wyzwania roku harcerskiego, nadchodzące zbiórki, rajdy i biwaki.
Bardzo serdecznie gratulujemy druhowi Radosławowi Nowakowi awansu na namiestnika i jesteśmy dumni, że osoba z naszego nasielskiego środowiska działa aktywnie w hufcu, sprawując tak poważną funkcję.
Czuwaj !
druhna Marta

Oddam:

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI

• ubranka – tel. 667-013-526
• fotel – tel. 23 6933003

Przyjmę:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meble kuchenne, komodę, stolik, krzesła – tel. 518-905-231
regał kuchenny i pokojowy – tel. 669-832-954
regał kuchenny – tel. 514-211-759
laptopa – stary, żeby tylko działał – tel. 507-567-520
tapczanik jednoosobowy z pojemnikiem na pościel – tel.502-495-147
wózek głęboki, zabawki dla dziecka, kanapę, regał pokojowy, dywan
– tel. 502-926-349
pralkę, ubranka dziecięce – tel. 663-440-267
meble, telewizor – tel. 667-013-526
ubranka – tel. 667-013-526
westfalkę leworamienną – tel. 692-687-401
lodówkę, tel. 511-411-134
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Wspomnienia Heleny Przybyłowskiej z obozu
koncentracyjnego – część I
Dla Heleny Przybyłowskiej pojęcie przestrzeni i czasu znaczyło zupełnie coś innego niż
dla dwóch wcześniej prezentowanych autorów [Tomasza Kowalskiego i Wiktora Oleksiaka].
Granicą fizyczną jej przestrzeni życiowej były druty najpierw
ob oz u w R ave n sb rü c k , p óźniej Basdorf i Tinowofurt, a czas
odmierzany był porannymi
i wieczornymi apelami więźniów. Dwie szczelnie zamknięte przestrzenie, które na okres
ośmiu miesięc y kształ tował y
życie więźniarki, były jednak też
niejednorodne pod względem
uciążliwości życia obozowego.
Droga do obozu w Ravensbrück
była prozaicznie prosta. Wzięta
do niewoli młoda dziewczyna
– żołnierz AK, w dniu 16 sierpnia 1944 roku została dołączona do większej liczby żołnierzy
p od ziemia na terenie O cho ty, do tworzącego się tu obozu
przejściowego, pod nadzorem
jednostek ukraińskich. Wspomina ten fakt: „A nas, młode warszawianki od lat osiemnastu do
dwudziestu pięciu, przesortowali w jakimś obozie ukraińskim.
Pamiętam jedynie, że obóz ten
nazywał się przejściowy i dali
nam takie duże numery z blachy na łańcuszkach.” Istnienie
obozu przejściowego pod nadzorem ukraińskim potwierdza
literatura przedmiotu. Według
relacji autorki, kolejnym etapem wędrówki grupy młodych
kobiet był – również przejściowy – obóz w Pruszkowie, który
funkcjonował jeszcze po upadku
powstania. Stąd, jak wspomina
autorka: „(...) zostałyśmy oddane
pod opiekę SS – owcom i wtedy
dopiero się zaczęło… Mężczyzn,
którzy jechali tym samym pociągiem, co i my, odczepili w Orenienburgu, a myśmy myślały, że
nas wiozą do komór gazowych,
byłyśmy takie przerażone... Wysadzono nas w miasteczku Ravensbrück.”
Właściwy obóz dla kobiet, według relacji autorki, był „poza
miasteczkiem”. Ostatecznie po
d o k ł a d ny m w yl i c z e n i u c z a su i przemieszczeń, od zatrzymania jej w Warszawie do
zakwaterowania w obozie, Helena Przybyłowska rozpoczęła

pobyt w Ravensbrück 21 sierpnia
1944 roku. Powstanie Warszawskie było wówczas na półmetku. Przebywała w tym obozie do
1 marc a 1945 roku, skąd, p o
ośmiu miesiącach pobytu, została przewieziona, na okres trzech
tygodni, do Berlina. Następnie
około 20 marca 1945 roku do
francuskiego obozu Basdorf pod
Berlinem, później około 5 kwietnia 1945 roku do bardzo małego
jak pisze: „(...) obozu wolnościowego małego... dosłownie
klubu.” W maju 1945 roku powróciła do Warszawy, choć i ten
ostatni etap swojej tułaczki wspomina z gor yczą:
„( . . . ) c hyb a p rz y końc u
kwietnia obóz ewakuowano i znowu marsz, marsz
straszny w nieznane, przez
bój, przez trupy, przez tragedię moralną przez ból
i poniżenie, częściowo na
piechotę, samochodem
i pociągiem. W maju 1945
roku znalazłam się na gruzach w Warszawie.” Wyst arc z y z wró c ić u wagę
na dobór i wartość emocjonalną słownictwa użytego w opisie, by dojść
do wniosku, że w istocie
zbędna jest zamykająca
ten opis ocena.
Tak, w ogromnym skrócie,
przedstawiał się zasadnicz y przeb ieg w ydarzeń
towa r z ysz ąc y trudnym
i niebezpiecznym chwilom życia Heleny Przybyłowskiej, końcowego
okresu II wojny światowej, obejmujący okres od połowy sierpnia 1944 roku do początku maja
1945 roku. Przebyła do Ravensbrück przestrzeń około 500 kilome trów p o c ią g i e m, ra ze m
z pozostałymi więźniami, drogę
powrotną zaś pokonała, jak pisze
we wspomnieniach, w typowy
sposób czasu wojny: pociągiem,
samochodem, pieszo.
Otaczająca Helenę Przybyłowską rzeczywistość obozowa to
świat kobiet, w niewielkim tylko stopniu świat mężczyzn. Ale
i ten świat obozowy nie był światem jednorodnym. Rządził się
on własnymi prawami i był różn ie p o strze gany p rzez więźniów. Stąd autorka wspomnień

p rz y wią zuj e w s woj ej re lacj i
dużą wagę do dokładnych opisów miejsc szczególnych w tym
ob ozie . Tak, wię c , gdy p i sze
o Nowym Lagrze wspomina go
następująco: „U nas w Nowym
Lagrze śmierci nie było, wywozili ją do Starego Lagru”, w innym
miejscu pisze: „(...) my w Nowym Lagrze miał yśmy zimnej
wody dość, a w szwalniach można było i ciepłej skombinować.”
Stary Lagier traktowany był jak
„wykańczalnia” więźniów. Lecz
i to szczególne miej sce ofe rowało więźniom pracującym

tam i więźniom konwojentom
określone pozytywy. Autorka
wspomina, iż: „W Starym Lagrze
„kuchnia” – więcej odpadków,
śmietnik – pożywić się można.”
Inne osobliwe miejsca wypełniające przestrzeń obozową to:
barak nr 26 – najbardziej bliski
Helenie Przybyłowskiej obiekt
obozowy, ponieważ: „W baraku
26, w którym ja siedziałam, było
zaledwie parę Polek i kilka warszawianek”, szwalnia obozowa:
„(...) w tych szwalniach pracował
kwiat obozu, przeważnie kobiety młode. Polek było niewiele”,
lochy śmierci: „Stare więźniarki” opowiadał y o tzw. lochach
śmierci, do których wrzucano
kobiety, a te umierał y śmiercią
głodową.” Jeszcze inne szcze-

gólne miejsce kształtujące rzeczywistość obozową to lazaret,
lagier dla młodocianych, krematorium, sortownia rzeczy. To one
ostatecznie kształtował y świat
autorki wspomnień. Te wszystkie miejsca pozostały w pamięci Heleny Przybyłowskiej jako
koszmar minionych lat: „Tego
strasznego snu minionej rzeczywistości nie zapomniałam,
chociaż minęło już trzynaście
lat” – to zdanie rozpoczynające pamiętnik. Podobnie brzmią
ostatnie wersy wspomnień: „Gdy
pisałam te smutne wspomnienia,
tak jak one wyglądał y.”
Autorka spięła, zatem jakby klamrą osiem miesięcy wspomnień swojego
obozowego życia. Pobyt
w tych miejscach dał jej
możliwość w ykreowania świata przedstawionego jako szc zególnej
p r ze str ze n i ob ozowej .
Przestrzeni rzeczywistej
i realistycznej, charakterystycznej dla literatury
lagrowej okresu II wojny światowej. Istotną rolę
w kreśleniu tej rzecz ywi stoś ci odeg ra ł j ęz yk
wspomnień, gdyż: „Każdy język na swój sposób
ogarnia przestrzeń, ogarnia ją już przez to, że ją
nazywa.”
Drugim składnikiem rzeczywistości obozowej był
czas. Helena Przybyłowska wspomina o nim zaledwie kilkakrotnie, lecz
w bardzo znamienny sposób.
Już cytowane wcześniej pierwsze wersy wspomnień określają jego charakter i jego skutki.
Przytoczmy ponownie pierwsze
słowa tekstu wspomnień: „Tego
strasznego snu minionej rzeczywistości nie zapomniałam, chociaż minęło już trzynaście lat.”
Dodaje dalej: „W samotności
przypomina mi się ten etap życia – męki. ” Ten sposób wyrażania swoich odczuć jest bardzo
zbieżny z literaturą faktu okresu
wojennego.
Z kilku fragmentów wspomnień
dowiadujemy się, iż czas był dla
wielu więźniów wartością równie cenną jak żywność, mowa
jest tu o czasie wolnym – od-

poczynku od codziennych prac
i niebezpieczeństw obozowych.
„Tak bardzo ciężko, tak ciężko
było na dzwonek podnieść się
z barłogu, a szczególnie na nocną zmianę” – pisze pani Helena. Nie dziwi, zatem końcowy
fragment pamiętnika: „Strasznie
byłam spragniona snu (...). Poza
pracą, po obiedzie, w parę godzin szłam spać, tak, że spałam
przeciętnie dwanaście, piętnaście godzin i to wcale nie było za
dużo,” ale ta sytuacja miała już
miejsce po powrocie do Warszawy, w maju 1945 roku. W innym
fragmencie pisze: „Więc płynęło
życie w lagrze między szwalnią
a barakami, a było coraz ciężej,
a sił ubywało...” Ten fragment
dotyczy grudnia 1944 roku.
Na okoliczność świąt Bożego
Narodzenia 1944 roku więźniarki
miały wolne: „Tak, miałyśmy dwa
dni wolne, a pierwszy bez apelu”, które przeznaczył y na wypoczynek. Leżał y na pryczach
i prowadził y rozmowy: „(...) leżał yśmy na pryczach bez mała
cał y dzień i jak zwykle rozmawiałyśmy o jedzeniu.”
Miał wreszcie czas, dla autorki
wspomnień, sens bardzo realistyczny i materialny. Pisze: „Moją
największą obozową przyjemnością było przetrzymać chleb
do wieczora i choć raz dziennie
przed snem najeść się, zjadałam
od razu całą porcje chleba... nie
umiałam dzielić chleba na porcje
i jeść na śniadanie, w pracy i kawałek na kolację.”
I zo b a c z my n a z a ko ń c z e n i e
ostatni sens znaczenia czasu dla
Heleny Prz ybyłowskiej – kobiet y. Autorka pisze: „Miałam
dwad zie ś cia trz y lata (...). Na
ogół trz ymałam się dość dobrze i przez pierwsze trzy, cztery
miesiące nawet cerę miałam dobrą (...) tylko blada byłam, kolory
naturalnie straciłam po tej kuracji
obozowej bezpowrotnie.” Czyż
przy całym naturalizmie tej wypowiedzi, a raczej tego spostrzeżenia, nie można wyczytać nuty
humoru?
Magdalena
Suwińska – Sokolnicka
Wszystkich zainteresowanych
zakupem książki „Historia oczyma mieszkańców Nasielska” zapraszamy do czytelni biblioteki
miejskiej w Nasielsku.
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Kościół w Nasielsku – część XII

Historia wystroju wnętrza kościoła
W dokumencie wizytacyjnym to pułap z tarcic dobry. Kruchty
z 1775 roku znajdujemy szcze- żadnej nie masz, tylko korytarz
gółowy opis nowej zakrystii: „Za- między skarbcem a zakrystią –
krystia nowo wymurowana przez przysionek. Konfesjonały i ławki
ks. Nikodema Milewskiego pro- jesionowe modne, nowe jedboszcza teraźniejszego, piękna nej formy. Ołtarzów pięć – szói ozdobna oraz wiele kosztująca, sty rozebrany. Pierwszy wielki
dachówką pokryta. Wewnątrz ma w którym św. Wojciech i Auguokien dwa duże z kratami żela- styn. Drugi NMP Różańcowej.
znymi i malowanymi. Drzwi jed- Trzeci Pana Jezusa Ukrzyżowane jesionowe snycerską robotą, nego, czwarty św. Antoniego,
na jednym drzewie ozdobione, piąty św. Anny i szósty św. Józeu nich zamek francuski dobry, bo fa – wszystkie ozdobne. Obrazu
nowy. Posadzka kaflowa, oko- łaskawego nie masz. Cyborium
ło lamperie, wedle okien i drzwi piękne zamykane na zamek. Zafurtowanie z gzymsami z drze- krystia nowa niedawno wymuwa jesionowego pięknego i do- rowana o oknach dwu wielkich
bieranego. Szufladów dużych do z kratami żelaznymi z piecem
aparatów kościelnych dwanaście biał ym i kominem, szafami jesz wajsowanych cz yli w ygina- sionowymi z ołtarzem Pana Jenych, na nich mensa do ubra- zusa, z szafkami na kielichy. Duża
nia się do mszy św. Środkiem piękna i kosztowna stara zakrystia
mensy ołtarz piękny i ozdobny, na skarbiec obrócona”.
w którym jest Pan Jezus Ukrzy- W kolej nym roku wstawiono
żowa ny, wi e l k i i w yb orn e go do kościoła jedynie dwa okna.
rżnięcia, krz yż ma jesionow y Wizytacja z tego czasu jest pofornierowany jako i cały ołtarz. wtórzeniem i podsumowaniem
Na tej mensie szufladki małe do dokonań ostatnich kilku lat: „Suwelów, bursów, palek, korpora- fit z tarcic heblowanych dawny,
łów, także fornierowane. Na tych ale dobry. Kruchty żadnej nie ma
po bokach ołtarza szafki czyli – jest uliczka od północy mięcymboria dwa jedna na kielichy, dzy skarbcem y zakrystią. Okna
druga na monstrancję, fornie- 3 nowe, dwa jeszcze stare, ale
rowane i ozdobne. Wedle tych dobre. Ławki jesionowe piękne
i wedle ukrzyżowanego Pana Je- y modne na jedną formę zrozusa ramy duże, kapitele
i kapiteliki wyzłacane. Sufit trzciną wybijany i wapnem obrzucony. Piec na
nóżkac h, b ia ł y z ak ro czymskich kaf li, kominek szaf iast y z blachą,
konfesjonalik i lawetarz.
Ołtarz, szuflady, szufladki, szafki będą lakierowane przednim lakierem,
że kosztowne. Ta zakrystia stoi w boku wielkiego oł tarza przy chórze
ma ł ym, maj ąc a j e d n o
okno na północ a drugie
na wschód, wedle starej
zakrystii, która teraz na
skarbiec obrócona jest
dlatego, że była lubo murowana, wilgotna jednak,
c iemna i niew ygodna .
Jest korytarzyk mający
drzwi z kościoła na północ przelotne, dębowe, Relikwiarz św. Wojciecha. Foto z „Kościół w Nasielsku”.
dobre z zamkami i skoblami dobrymi jako insze”.
W roku 1782 wizytator nie zano- bione. Konfesjonał y darowane
tował żadnych znacznych zmian był y do kościoła Ciexińskiego,
w wystroju, poza rozbiórką jed- ale nowe wkrótce będą pięknego z ołtarzy. Nie podaje jed- niejsze. Ołtarzów pięć(...) szónak przyczyny tego posunięcia: sty leży rozebrany. Jak ołtarze
„Kościół murowany w dobrym te wszystkie tak obrazy są piękjest stanie i ozdobny tak we- ne i około nich wszelkie ochęwnątrz jak i zewnątrz. (...) Sufit dostwo. Obrazów łaskawych nie

„Wn ę tr ze te go ko ś c i o ł a c a ł kiem jest nowożytne. Przybory
wprawdzie niezgorszą odznaczają się robotą, ale nie
dosyć dobrane kolory,
którymi je pomalowano, p sują w yra z rzeźbiarskiego dłuta. Ze
szczegółów więcej zasługujących na uwagę, są
tu ślady po kanonikach
regularnych, przedstaw i a j ą c e w k i l ku n a s t u
obrazach malowanych
historię św. Augustyna,
Opis z 1817 roku dostarpatriarchy wspomniacza kolejnych informacji
nego zakonu. O prócz
o zmianach, jakie przez
t ych śladów wsz ystkie
ostatnie kilka lat nastąpiniemal inne wewnętrzł y we wnętrzu nasielskiej
ne ozdoby kościoła są
ś wiąt yni . W t ym c zasie
fundacją ks. Nikodema
p oj aw i ł y si ę w ko ś c i e Milewskiego, proboszle nowe obrazy. Ołtarze
cza tutejszego w drugiej
prz yozdobiono złotem,
połowie zeszłego stulezakupiono również nowe
cia. Cyfry też jego i herb
organy. War to równ i eż
P rz yjaciel, w różnych
zwrócić uwagę, że jak do
miejscach zewnątrz
tej pory Najświętszy Sai wewnątrz widzieć się
Monstrancja
barokowa
z
1715
roku
.
Foto
z
„Kościół
w
Nasielsku”.
krament przechowywany
dają, a nad drzwiami do
był w drewnianej szafce –
z ak r ysti i tk wi w murcyborium. W opisie wizyO rgany niedawno sprawione ze skromny jego nagrobek, to
tacyjnym jest natomiast mowa
w dobrym stanie. Tabernakulum jest tabliczka niewielka z białeo p ojawieniu się drewniane drewniane na zamek zawsze za- go marmuru z napisem w głąb
go tabernakulum. Świadczy to
mknięte. Puszek dwie – jedna rytym i czerwoną farbą napuszo prz ystosowaniu w yposażesrebrna inter i abextra wyzłaca- czonym. Oprócz tego nagrobku,
nia liturgicznego do przepisów
na, druga do kompozycji także znajduje się jeszcze w kościeustalonych już w XVI wiejak pierwsza wyzłacana. Obydwie le tablica erekcyjna drewniana
ku przez Sobór Trydencki
bez velum. Relikwiarz św. Kosmy z napisem łacińskim czer wooraz o tym, iż świątynia
i św. Damiana. Tablica z wska- no malowanym, krótką historywybudowana w czasach
zówką, którego dnia ostatnia re- ję gmachu tego obejmującym.
przedsoborowych przez
novatia czyniona była. L ampa Z napisu tego okazuje się że padł ug i czas dostosow yprzed Santisimum palona zawsze tronem kościoła jest św. Wojwała swoje wnętrze do
w czasie nabożeństwa jest cyno- ciech i że odnowiciel jego ks.
wymogów kościelnych.
wa. Obrazów 15 w stanie dobrym Milewski przez lat 22 od roku
Wiz ytator zapisał: „O łi dobrym pędzlem odmalowane. 1759 – 1781, różne w nim czytarzów ma w sobie pięć.
Ławek 34.”
nił ulepszenia, zanim go doproOłtarz wielki drewniany
malowany w części po- W zakrystii znajdował y się na- wadził do takiego stanu w jakim
złacany ma w sobie wy- stępujące sprzęt y liturgiczne: dziś się znajduje”.
obrażenie św. Wojciecha „Monstrancja srebrna z melchi- Kazimierz Strończyński w 1851
i św. Augustyna. Pobocz- zedechem i promieniami pozła- roku opisał tę tablicę i zanotony drewniany malowa- cana. Pięć kielichów – srebrnych wał jej oryginalną treść: „Znajduje
ny w części p ozłac any pozłacanych z tyłu patronami się w kościele tablica erekcyjna,
ma w sobie w yobraże- pozłacanymi; 2 trybularze – je- drewniana z napisem czerwono
nie Pana Jezusa Ukrzyżo- den sreb rny z łódką, sreb rny pomalowanym: Fundator / huius
wanego nad wierzchem drugi mosiężny z łódką takową. muratae ecclesiae / Nosielenś w. Jana Nep omucena. Jeden kociołek mosiężny. 8 lich- sis / Illustrissimus Reverendissimus Dominus / Andreas Abbas /
Pob oczny Najś więtszej tarzy cynowych ”.
Maryi Panny malowany Kolejnych informacji na temat Cervenensis Canonicorum Reguw części wyzłacany, jak wyposażenia wnętrza nasielskie- lar / quam sub titulo S. Adalberti /
pierwsze drewniany nad go kościoła w roku 1864 dostar- Eppi Mart. A. D. 1445 erexit / in
w i e r zc h e m ś w. B a rb a - cza opis F.M. Sobieszczańskiego. fundo villae suae Nowawieś / seu
ry. Poboczny drewniany Po raz pierwszy pojawia się tu Koski a serenissimo / Semovito /
malowany w części w yzłaca- mowa o malowidłach naścien- Duce Masoviae donatae / Monany ma w sobie obraz św. Józefa nych, pochodząc ych zapew- sterio Cer. (venensi) A. D. 1257 /
i św. Rocha. Poboczny drewniany ne z X VIII wieku, jak również incorporata per Leonem X 1514
malowany w części wyzłacany o tablicy fundacyjnej i herbach / consecrata per M. Z. E. D. S. P.
ma w sobie obraz św. Antonie- pozostawionych przez byłego 1741 / reperata et innovata a die
go. Wszystkie te ołtarze są w sta- proboszcza Nikodema Milew- institut / 1759 per Nicodemum
nie dobrym i dobrym pędzlem skiego.
P. M. D. N. / A. D. 1781”.
zrobione i nad wierzchem św.
Małgorzata Pakuła
masz, a przeto żadnych zdrożności. Cyborium snycerskiej roboty wymalowane i wyzłocone,
ozdobne z zamknięciem.
Z a k r ys t i a n owa m u r o wana z oknami dwiema,
z kratami żelaznymi, piecem i ozdobą równa się
naj w yb orniej sz ym j aka
zwykła bywać u zakonników. Ołtarz ma Pana Jezusa Ukrzyżowanego, szafy
jesionowe y szafki, antaby
mosiężne etc”.

Stanisława Kostki. Chrzcielnica
mosiężna z pokrywą drewnianą
na postumencie drewnianym.
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SPORT SZKOLNY
W skrócie:
26 września 2012 r., odbyły się zawody w biegach przełajowych dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Cała
impreza sportowa odbyła się na terenach leśnych Fundacji „Centrum Ochrony
Środowiska” w Chrcynnie. Na starcie
stanęło 187 zawodników i zawodniczek
ze szkół z terenu miasta i gminy Nasielsk.
Zawody gminne były eliminacjami do
etapu powiatowego.

Kino NIWA ZAPRASZA

Turniej piłkarski
dla gimnazjalistów

12–13 października godz. 17.00

Królewna Śnieżka
i Łowca
Fantasy, przygodowy; czas: 2 godz. 7 min.

Dawno, dawno temu, w odległej krainie żyła zła królowa, która poleciła
swemu myśliwemu zgładzić jedyną
niewiastę piękniejszą od niej samej.
Nie spodziewała się jednak, że podwładny sprzeciwi się jej rozkazom
i zamiast zabić Królewnę Śnieżkę…
nauczy ją sztuki wojny. Niezwykłe
nowe wcielenie legendarnej baśni autorstwa Joe Rotha. Jedna z najbardziej
oczekiwanych premier roku.

28 września 2012 r. żeńska reprezentacja
Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie oraz męska
reprezentacja Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Nasielsku zostały mistrzami powiatu nowodworskiego w piłce nożnej.
3 października w Pomiechówku odbyły
się Powiatowe Biegi Przełajowe. Z naszej gminy awansowało do zawodów
rejonowych 55 zawodników.
Najlepszymi w swoich kategoriach byli
następujący zawodnicy:
Rocz. 2001: 1. miejsce Sterbicka Julita
(Budy Siennickie), 3. miejsce Kiliś Kajetan
(Stare Pieścirogi)
Rocz. 2000: 4. miejsce Duchna Emilia
(Nasielsk), 4. miejsce Oparczyk Daniel
(Nasielsk)
Rocz. 1999: 1. miejsce Nerć Karolina
(Stare Pieścirogi), 3. miejsce Bajno
Sebastian (Nasielsk)
Rocz. 1998: 1. miejsce Karaś Kinga
(Stare Pieścirogi), 1. miejsce Osiński
Daniel (Nasielsk), 2. miejsce Zalewski
Szymon (Nasielsk), 3. miejsce Pasztak
Mateusz (Nasielsk)
Rocz. 1997: 3. miejsce Górska Sylwia
(Stare Pieścirogi), 3. miejsce Milewski
Mateusz (Nasielsk).
4 października w Pomiechówku drużyny
męska i żeńska z Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach zajęły III miejsce
w powiatowych sztafetowych biegach
przełajowych. Chłopcy z nasielskiej podstawówki zostali mistrzami powiatu nowodworskiego w sztafetowych biegach
przełajowych i będą reprezentować
nasz powiat na zawodach rejonowych
w Białobrzegach.
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12–13 października godz. 19.15

Magic Mike
W poniedziałek, 24 września 2012 r. na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej w Nasielsku odbyły się gminne zawody piłki nożnej 6-osobowej.
W mistrzostwach gminy wzięły udział dwa zespoły żeńskie oraz 4 męskie.
W rywalizacji chłopców padły następujące rezultaty:
ZS nr 2 Stare Pieścirogi – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nasielsk 1:3
ZS nr 3 Cieksyn – Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk		
2:9
ZS nr 2 Stare Pieścirogi – ZS nr 3 Cieksyn			
0:2
ZSO Nasielsk – PG nr 1 Nasielsk				
2:12
ZS nr 3 Cieksyn – ZSO Nasielsk				
4:2
ZS nr 2 Stare Pieścirogi – PG nr 1 Nasielsk			
2:9
1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk		
2. ZS nr 3 Cieksyn				
3. ZSO Nasielsk				
4. ZS nr 2 Stare Pieścirogi			

9
6
3
0

30:6
9:13
7:17
3:14

Drużyna PG nr 1 Nasielsk wystąpiła w składzie: Emil Manik, Mateusz Milewski, Łukasz Gortat, Konrad Lipiński, Damian Załoga, Paweł Dalecki, Szymon
Zalewski, Damian Drzazgowski, Piotr Tobolski, Dawid Popielarski, Sebastian
Bajno, Robert Łępicki, Sebastian Chmielewski, Michał Królak. Opiekunem
zespołu był Robert Bugalski.
W rywalizacji dziewcząt odbyło się tylko jedno spotkanie, w którym drużyna ZS nr 3 nie dała szans dziewczętom z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nasielsku, wygrywając 9:0. Opiekunem zespołu z Cieksyna był Andrzej
Malon.

HOROSKOP

Baran 21.III–20.IV
Gwiazdy dadzą Ci sporo energii. Dzięki
niej dobrze wywiążesz się z obowiązków.
W ferworze zajęć nie zapominaj o sobie.
Nie rób nic ponad swoje siły.
Byk 21.IV–21.V
Czeka Cię sporo zajęć. Choć ich załatwianie nie będzie najprostsze, postaraj się nie
narobić zaległości. Buduj swoją pracę na
solidnych fundamentach.
Bliźnięta 22.V–20.VI
Przygotuj się na trudne i męczące zadania.
Zadbaj zawczasu o dane, które pozwolą Ci
jasno i obiektywnie ocenić sytuację. Powiedzenie „co nagle, to po diable” niech będzie
Twoim mottem. Nie spiesz się.
Rak 21.VI–22.VII
Spotkanie towarzyskie będzie okazją do
poznania ciekawych ludzi. W przyszłości
niektórzy z nich mogą Ci być pomocni. Jesteś coraz bliżej sukcesu.
Lew 23.VII–22.VIII
Zadania wymagające sprawności intelektualnej
mają teraz duże szanse powodzenia. Również
praca w zespole może przynieść sporo satysfakcji. Możesz wiele osiągnąć.
Panna 23.VIII–22.IX
Zrezygnuj z działań, które mogłyby potęgować napięcia. Otaczaj się ludźmi, którzy
potrafią i chcą okazywać Ci miłość i akceptację. Odczujesz potrzebę kontaktów
z otoczeniem.

Waga 23.IX–23.X
Twoje marzenia będą kolidować z oczekiwaniami rodziny. Przy podejmowaniu decyzji musisz się ograniczać do przesłanek
racjonalnych. Będziesz twórczy i pomysłowy.
Skorpion 24.X–21.XI
Zapomnij o problemach zawodowych. Nie
podejmuj się też żadnych istotnych działań.
Dużo odpoczywaj i unikaj ludzi, którzy Cię
drażnią. Uważaj na nierozważne wydatki.
Strzelec 22.XI–21.XII
Czas minie Ci w dobrym nastroju. Zajmij się
wreszcie sobą i swoim życiem osobistym.
Spotkania towarzyskie staną się okazją do
poznania nowych osób. Sprzyjają rozrywce
i relaksowi.
Koziorożec 22.XII–19.I
C z a s p o m yś l n y d l a Two i c h s p r a w
i interesów. Przejściowo mogą Ci dokuczać
niepotrzebne napięcia. Dobre rady współpracowników powinny być dla Ciebie cenne. Obrót spraw może Cię zaskoczyć.
Wodnik 20.I–18.II
Aura korzystnie wpłynie na sprawy rodzinne i zawodowe. Zachowaj tylko spokój i nie
angażuj się w kłopotliwe sytuacje. Nie pobłażaj sobie zbytnio.
Ryby 19.II–20.III
W interesach i zawodowych przedsięwzięciach spory ruch. Jeśli masz ciekawy pomysł
racjonalizatorski, przedstaw go komu trzeba.
Jest szansa na duże pieniądze.

Komedia, dramat obyczajowy; czas: 1 godz.
50 min.

„Magic Mike” opowiada o młodych
facetach, dla których jedynym sposobem na sowity zarobek w czasach kryzysu jest rozbieranie się przed damską
publicznością. Oparty na wspomnieniach jednego z najpopularniejszych
aktorów młodego pokolenia Channinga Tatuma, który jako 19-latek dorabiał jako wzięty tancerz erotyczny,
film ukaże przemianę młodego chłopaka (Alex Pettyfer) w króla męskiego striptizu, rozgrzewającego panie
w towarzystwie najbardziej pożądanych męskich gwiazd współczesnego kina
19–21 października godz. 18.00

Zakochani
w Rzymie
Komedia; czas: 1 godz. 52 min.

Komedia „Zakochani w Rzymie”, poświęcona jest Amerykanom i Włochom
zmagającym się w Wiecznym Mieście
z rozlicznymi miłosnymi perypetiami,
kusi widzów najatrakcyjniejszą komediową obsadą tego roku. Poza najgorętszymi, młodymi gwiazdami Hollywood
- nominowanymi do Oscara Ellen Page
(„Juno”) i Jessem Eisenbergiem („The
Social Network”), Allen zaprosił do
współpracy najsłynniejszych europejskich laureatów nagrody Amerykańskiej Akademii – swoją muzę z „Vicky Cristina Barcelona” Penelope Cruz oraznieobliczalnego komika numer jeden, Włocha Roberto
Benigniego (statuetka dla najlepszego aktora za „Życie jest piękne”), a
także trzykrotnie nominowanego do Złotego Globu i raz do Oscara
Aleca Baldwina („To skomplikowane”), powracającą po dłuższej przerwie na jego plan Judy Davis (nominowana do Oscara za „Podróż do
Indii” i Allenowskich „Mężów i żony”), a także… po raz pierwszy od
sześciu lat samego siebie!
26–28 października godz. 18.00

Z przymrużeniem oka

14

OGŁOSZENIA

12–25 października 2012

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Język angielski – KOREPETYCJE – zakres szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tel. 501 137 264.

Zakład Garmażeryjny zatrudni pracowników produkcyjnych (nowe warunki
pracy) – Pieścirogi Stare.Tel. 726 528 158.

Sprzedam chryzantemy drobno i grubokwiatowe. Tel. 510 289 761.

Sprzedam 4,5 ha – Kędzierzawice
k. Nasielska. Tel. 600 220 748.

Sprzedam działkę 1600 m2, Kosewo.
Tel. 502 405 081.

Wynajmę mieszkanie.Tel.(23) 69 12 946.

Tynki cementowo-wapienne i elewacje.
Tel. 519 412 832.

Pleban Sp. z o.o. zatrudni pracowników na stanowisko dyspozytora
stacji monitorowania, wymagana licencja II stopnia, niekaralność.
Tel. 602 629 778.

Sprzedam działki budowlane – Nowe
Pieścirogi. Tel. 664 414 891.

Korepetycje z języka rosyjskiego.
Tel. 511 146 203.

KAMA – usługi brukarskie.Tel. 507 024
590.

Układanie glazury. Tel. 604 561 031.

Korepetycje z języka angielskiego.
Tel. 693 299 405.

Sprzedam mieszkanie 54 m2 w Czajkach
+ pomieszczenia gospodarcze, ogródek
ogrodzony oraz działka rolna. Tel. 604
487 861.
Sprzedam dom o powierzchni 80 m2,
budynki gospodarcze na działce 2000
m2 – Nasielsk lub zamienię na mieszkanie
w bloku. Tel. 664 891 895.
Koszenie kukurydzy na ziarno. Tel. 660
527 035.
Sprzedam działki budowlane uzbrojone,
blisko PKP Studzianki.Tel. 784 528 758.
Korepetycje z matematyki i chemii z dojazdem do domu. Tel. 608 533 093.
Sprzedam mleko kozie.Tel. 698 672 637.
Sprzedam razem 2 klaczki konika polskiego, łagodne, przyzwyczajone do dzieci.
Tel. 607 048 929 wieczorem.

Doradztwo

Zatrudnię mechanika do aut ciężarowych , praca w Zakroczymiu. Tel. kont.
(22) 775 11 11.
Zatrudnię pracownika wulkanizacji praca
w Zakroczymiu. Tel.kont. (22) 775 11 11.
Zespół Everyday: wesela, studniówki,
imprezy okolicznościowe. Tel. 692 823
434; 692 832 073.
Ubezpieczonego do regularnych konserwacji murarsko-stolarskich i prac w parku
eko-gospodarstwa koło Nowego Miasta;
dniówka 60zł + premie; okresowo z zakwaterowaniem. Tel. 603-768-911.
Do wynajęcia góra domu jenorodzinnego – Mogowo. Tel. 668 302 813.
Sprzedam dom w Nasielsku. Tel. 502
343 122.

To miejsce czeka

na Twoją reklamę
tel./fax 23 691 23 43

gazeta@noknasielsk.pl

www.noknasielsk.pl

12–25 października 2012

REKLAMA

Schody, drzwi, parapety.Tel. 503 401 399.
Sprzedam działkę, ul. Grabowa.
Tel. 512 107 015.
Wynajmę dom w Cegielni Psuckiej.
Tel. 512 683 420.
Sprzedam mieszkanie 72 m2, parter – os.
Warszawska, Nasielsk.Tel. 660 769 452.
Sprzedam działki budowlane przy ul.
Sosnowej w Nasielsku.Tel. 502 182 991.
Sprzedam działki budowlane
w Paulinowie. Tel. 604 179 447.
Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Wynajmę miejsca garażowe przy stadionie. Tel. 500 142 809.
Instalacje elektryczne kompleksowo
– uprawnienia, systemy alarmowe,
monitoring/kamery. Profesjonalnie
z gwarancją. Atrakcyjne ceny.
Tel. 518 529 925.
Przyjmę każdą ilość ziemi.Tel.693021707.
Usługi – kadry, płace, bhp, p. poż, doradztwo, szkolenia. Tel. 606 450 438.
Sprzedam stemple budowlane.Tel. 6006
705 640.
Zatrudnię pracowników budowlanych.
Tel. 606 705 640.
Wynajmę lokal o pow. 20m2 na cele
usługowe w centrum Nasielska.
Tel. 609 566 850.
Sprzedam mieszkanie 47 m2 (parter-2 pokoje) osiedle Płońska.
Tel. 604 436 444, 796 611 579.

Sprzedam działki budowlane 1500 m2.
Tel. 502 343 122.

Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
a Starych Pieścirogach z dostępem do
mediów. Tel. 696 990 459.

Sprzedam działkę rolną z możliwością
zabudowy. Tel. 502 343 122.

Sprzedam Golfa, 93 r., 1,4. Tel. 694 624
365

Do sprzedania
5 działek budowlanych
po 700 m2 w Cieksynie.
Własność hipoteczna.
Informacja: tel.: (22) 851-47-50
w godz. 8.00-16.00
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Żbik – Mazowsze Jednorożec 6:2 (2:0) +3 GKS Strzegowo – Żbik 1:0 (1:0) –3 TENIS STOŁOWY
Żbik – Iskra Krasne 1:1 (0:0) +1 (–2)

Derby na remis!

Żbik dołuje

W ubiegłych dwóch tygodniach W ostatnią sobotę Żbik rywalizował
Żbik rozegrał trzy mecze mi- z Iskrą Krasne. Żbik zagrał dobrze
strzowskie. Przed tymi spotkaniami tylko w pierwszej połowie. Wtedy
wydawało się, że nasza drużyna za- też mógł strzelić kilka goli. Niemoc
inkasuje dziewięć punktów. Jednak strzelecka naszych piłkarzy była
piłkarze zdobyli ich zaledwie cztery, wprost porażająca. Inna rzecz, że
dobry bramkarz gości, Piotr Osiea stracili aż pięć.
Dwaj przeciwnicy – Mazowsze Jed- cki, miał wiele szczęścia. Tym razem
norożec i GKS – są beniaminkami spotkanie zakończyło się remisem
ligi okręgowej. W dotychczas ro- 1:1. Piękną bramkę dla Żbika zdobył
zegranych meczach schodzili za- z dość dużej odległości Marek Pozwyczaj z boiska pokonani. W tabeli liciński w 68’. Wyrównująca bramkę
plasują się prawie na samym jej koń- dla przeciwnika zdobył w dziesięć
minut później Patryk Banach.
cu.
W meczu z tymi dwiema druży- Trener gości Artur Salomon komnami potwierdziło się to, o czym plementował grę naszej drużyny.
było wiadomo od dawna – Żbik Przyznał, że pokazała swą wyższość
nie umie grać ze słabeuszami. I tak i zasłużyła na zwycięstwo. Podkreślił
było w obydwu meczach. Zarów- też dobrą grę swojego zespołu.
no w przegranym (Strzegowo), jak Nasza drużyna w meczu z Iski tym wygranym (Jednorożec). Żbik rą Krasne nie wystąpiła w swym
nie potrafił narzucić swojego sty- najsilniejszym składzie. Z różnych
lu gry, nie potrafił dłużej utrzymać przyczyn zabrakło w niej aż pięsię przy piłce, gdy przeciwnik ostro ciu zawodników z podstawowego
i dynamicznie atakował, nie potrafił
E
K
L
w porę przeciąć akcji ofensywnych R
drużyny przeciwnej. Brakowało organizacji gry w środku pola. Tu piłkę
bez trudu przejmowali przeciwnicy.
I co najważniejsze, brakowało skuteczności.
O tym wiedzą już wszyscy przeciwnicy nasielskiej drużyny i dlatego
w meczu z nią stosują najprostszą
taktykę obliczoną na zdobycie
przypadkowej bramki po szybkiej
kontrze. Chodzi nie tylko o moment zaskoczenia, ale też o to, aby
nasza obrona nie miała czasu na
zwarcie szeregów i zorganizowanie się w celu zatrzymania akcji
przeciwnika. I tak dopuszczamy do
swobodnego ich podejścia na 20.
metr, a i jeszcze wtedy zostawiamy
im miejsce na swobodne oddanie
strzału.
W meczu ze Strzegowem taki strzał
został oddany wprawdzie z rzutu wolnego, ale Paweł Tarnowski,
egzekutor tego rzutu, pokazał, jak
groźne mogą być uderzenia z takiej
odległości. A warto też wiedzieć,
że strzały oddane z takiej odległości przy pełnej szybkości mogą być
jeszcze groźniejsze.
Takie sytuacje miały właśnie miejsce w meczu z drużyną z Jednorożca. Nasz zespół prowadził już 2:0.
Wystarczyło pozostawić przeciwnikowi niewiele wolnej przestrzeni,
by ten uzyskał bramkę kontaktową
i miał wkrótce okazję na zdobycie
bramki wyrównującej. Powstaje pytanie: czy spotkanie nie zakończyłoby się remisem, a może nawet
porażką? Na szczęście nasi zawodnicy w porę zorientowali się w niebezpieczeństwie i strzelili jeszcze cztery
bramki, a przeciwnik odpowiedział
tylko jedną. Tej jednak, podobnie jak
pierwszej, przy większej koncentracji można było uniknąć.
Bramki w meczu Żbik – Mazowsze
Jednorożec dla Żbika zdobyli: Daniel
Szadkowski (5,35’), Marek Osiński
(50, 80’), Rafał Załoga (55’), Tomasz
Choroba (85’). W drużynie Mazowsza bramki zdobyli: Jacek Kobyliński
(40’) i Adam Grabowski (58’).

składu (Osiński, Gocajna, Szwejkowski, Brzyski, Wysocki). Absencja dotknęła szczególnie linie
defensywne. Wskutek tego potencjalny egzekutor Fabian Kotarski był
zmuszony zająć pozycję stopera.
Na pozycję w defensywie został
skierowany też Daniel Szadkowski. Obydwaj zawodnicy na swych
pozycjach spisali się bardzo dobrze. Widać też, że do formy wraca Mateusz Dzięgielewski. Z dobrej
strony zaprezentował się Łukasz
Ostrowski.
W meczu z Iskrą Krasne Żbik wystąpił w składzie: Daniel Kulpa, Michał Kłodowski, Łukasz Wolf, Fabian
Kotarski, Łukasz Ostrowski, Mateusz
Dzięgielewski, Tomasz Choroba (68’
Łukasz Wasiak), Karol Szczepkowski,
Marek Policiński, Daniel Szadkowski,
Rafał Załoga. Trenerzy: Grzegorz
Zmitrowicz, Łukasz Gołębiewski.
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W niedzielę, 7 października br. rozpoczęły się rozgrywki IV ligi tenisa stołowego
województwa mazowieckiego, w której uczestniczą dwa zespoły z naszej gminy: Sparta Nasielsk i LUKS Cieksyn. Los tak sprawił, że na inaugurację rozgrywek
w pierwszej kolejce nasze zespoły spotkały się ze sobą. Teoretycznie faworytem spotkania była drużyna LUKS-u, która w ubiegłym sezonie zajęła 6. miejsce,
a Sparta była 10., ale nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką.
Zarówno LUKS, jak i Sparta chciały wygrać to spotkanie i przekonać się, jakie
mają szanse w walce o III ligę, bo z takim zamiarem przystąpiły do rozgrywek.
Oba zespoły wystąpiły w najsilniejszych składach, o wiele mocniejszych niż
w ubiegłym sezonie. Do Sparty powróciła po kilku latach pobytu w Anglii
Klaudia Szadkowska, przed laty medalistka i czołowa zawodniczka kraju w kategoriach młodzieżowych, i stała się rakietą nr 1 w Sparcie. Ponieważ zgodnie
z regulaminem Polskiego Związku Tenisa Stołowego w rozgrywkach III, IV i V ligi
może występować jedna kobieta, więc Sparta skorzystała z tej możliwości, tym
bardziej że gra Klaudii Szadkowskiej jest na „męskim” poziomie, a nawet w niektórych wypadkach go przewyższa. Klaudia z powodzeniem mogłaby występować w I lidze centralnej.
Natomiast do LUKS-u po rocznej przerwie powrócił Marek Stamirowski, tegoroczny mistrz Polski w tenisie stołowym pracowników samorządowych.
Pozostali młodzi zawodnicy nabrali doświadczenia, startując w wielu różnych
turniejach organizowanych w Warszawie i na Mazowszu.
Powracając do meczu był on bardzo wyrównany i zacięty i jak przystało na spotkanie przyjaciół, bo są nimi zawodnicy obu drużyn. Spotkanie zakończyło się
remisem 7:7. Nie był to jednak wynik umówiony. Każda drużyna chciała wygrać.
Prowadziła raz jedna, raz druga strona. Po pierwszej serii spotkań Sparta objęła
prowadzenie 3:1, po deblach było 4:2 dla Sparty, po następnej serii był remis 5:5,
a po kolejnej serii LUKS objął prowadzenie 7:5. Dwa ostatnie pojedynki zakończyły się zwycięstwem Sparty, co ustaliło ostateczny wynik spotkania.
Punkty w tym meczu zdobyli: dla Sparty Klaudia Szadkowska i Krzysztof Michnowski po 2,5, a Sławomir Szadkowski i Krzysztof Zalewski po 1. Natomiast dla
LUKS-u: Kamil Białorudzki i Arek Ziemiński po 2,5 a Marek Stamirowski 2.
W najbliższą niedzielę Sparta wyjeżdża do Sarbiewa, a LUKS spotka się
w nasielskiej hali sportowej o godz. 11.00 z drużyną Tęczy Budki Piaseckie, która jest jednym z faworytów do awansu do III ligi. Serdecznie zapraszamy kibiców i sympatyków tenisa stołowego. Wstęp jest bezpłatny.
Adam Stamirowski
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