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Z UM. Dyżur prawnika

. 12

W siedzibie Urzędu Miejskiego
str
pełni dyżury radca prawny, który udziela bezpłatnych porad
i konsultacji prawnych mieszkańcom naszej gminy.
Prawnik dyżuruje w każdy piątek,
w godz. 9.00–11.00 w pokoju
nr 103, I piętro UM Nasielsk
przy ul. Elektronowej 3.
Zainteresowanych zapraszamy.
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Nasielski wolontariat wyróżniony

W poniedziałek, 19 listopada br., Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom konkursów „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” i „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom”. Konkursy te zostały zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w
Warszawie.
Ich celem jest propagowanie wśród społeczności lokalnych różnorodnych form wolontariatu i wzorcowych działań wolontariuszy.
O tytuł „Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom” ubiegać się mogą organizacje pozarządowe lub inne
podmioty pożytku publicznego, a także podmioty realizujące program wolontariatu pracowniczego.
Konkurs ma na celu wyróżnienie placówek, które na co dzień wiele starań wkładają w kształtowanie właściwych relacji z wolontariuszami i tworzą warunki, w których ochotnicy mogą w pełni czerpać satysfakcję
z oferowanej potrzebującym pomocy. W tym roku do konkursu zgłoszono 12 organizacji, w tym Miejski
Ośrodek Pomocy w Nasielsku, który został nominowany do etapu ogólnopolskiego. Nagrodę dla laureata tego konkursu na poniedziałkowej gali, w imieniu dyrektora placówki, odebrała Iwona Filipowicz,
koordynator wolontariatu w nasielskim MOPS.
W konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, w której oceniane jest zaangażowanie i skuteczność
podejmowanych działań zarówno przez pojedynczych wolontariuszy, jak i całe ich grupy, wpłynęło
27 zgłoszeń. Do finału ogólnopolskiego zakwalifikowano trzy z nich, ale było również pięć wyróżnień.
Kapituła konkursu jedno z nich przyznała nasielskiej wolontariuszce Reginie Olszewskiej, emerytowanej
nauczycielce języka polskiego.
L
A
M
A Natomiast w czwartek, 22 listopada br., podczas konferencji pt. „Rola
pracy socjalnej w aktywnej integracji” nagrodę od wojewody mazowieckiego otrzymała Monika Nojbert, dyrektor MOPS w Nasielsku,
za, jak napisano w liście gratulacyjnym: niezwykłe zaangażowanie
w wypełnianie swoich obowiązków i profesjonalne podejście do wykonywanego zawodu.
Gratulujemy nagród i uznania za pracę na rzecz ludzi potrzebujących
pomocy. Jednocześnie z okazji przypadającego 21 listopada br. Dnia
Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom służb społecznych
z naszej gminy życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.
(i.)
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Czy rzeczywiście i dlaczego nasielska Rada nie chce współpracować
z burmistrzem? Jest tak, że burmistrz
zgłasza konsekwentnie, nawet po
kilka razy, projekty uchwał, które
przepadają później w głosowaniach.
Dlaczego tak się dzieje?
– Będąc na posiedzeniu komisji, musiałem wyjść, ponieważ „siły obronne nie dawały rady, powstał odruch
wymiotny”, w swoim sprawozdaniu poinformował „nigdzie nie byłem i w niczym nie uczestniczyłem”,
w dalszej części zabrał wszystkich
pracowników wraz z osobami obsługującymi radę i wyszedł. Czy
„patologia władzy przybrała formę
kliniczną”? To fakty, tak wyglądała
na ostatniej sesji współpraca z Radą
w wykonaniu burmistrza. To bardzo
oryginalny model współpracy, który istnieje tylko wtedy, gdy wszyscy
myślą i robią tak, jak burmistrz tego
chce, a w samorządzie tak być nie
może. Każdy radny to człowiek wybrany przez społeczność, ma prawo
i obowiązek dążyć do rozwiązywania
problemów, reprezentować swoich
wyborców i nie zawsze musi zgadzać
się na pomysły burmistrza. Zdolności organizowania i zarządzania, które
Pan burmistrz zdobył w poprzedniej
pracy, nie zawsze mogą być wykorzystane we współpracy z radą. Widocznie większość radnych nie ma
zaufania do jego wiedzy matematycznej i ekonomicznej. Burmistrz
„walczył z poglądami wojewody”,
większością radnych powiatu, bardzo źle wypowiadał się o staroście i dyrektorze nowodworskiego
ZOZ-u, miał kłopoty w kontaktach
z burmistrzem Grodziska Mazowieckiego, prezentował odmienne zdanie w kontaktach z komendantem
stołecznej policji. Dostało się nawet
strukturom Unii Europejskiej; kontakty z sąsiednimi gminami: Wieliszewem i Nowym Miastem, też nie
należą do najlepszych. Krytykowani
są redaktorzy za treści publikowane
w gazetach a nawet ze zdjęć nie zawsze jest zadowolony. Te przykłady
mogą świadczyć, że burmistrz ma
generalnie kłopoty z nawiązywaniem współpracy. Rada chce współpracować, a kłopoty we współpracy,
ma burmistrz.

Czytaj na str. 3

Z SAMORZĄDU

2
Z GMINY
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

Co z segregacją?
Powrót do segregacji odpadów okazał się dla wielu mieszkańców naszej
gminy niezwykle trudny. Mianowicie, do pojemników, w których powinny znaleźć się wyroby ze szkła, plastiku i papieru, trafiały także zupełnie
inne odpady. A do tego te, których nie udało się upchnąć do pojemników, stawiano po prostu obok. W ten sposób błyskawicznie zapełniły się
kontenery ustawione na osiedlu Krupki. I dlatego, że były niewłaściwie
eksploatowane, szybko zniknęły z tego miejsca.
Podobnie rzecz miała się z kontenerami znajdującymi się przy ulicy Kościelnej i w Chlebiotkach, które dosłownie zostały zasypane śmieciami
różnego pochodzenia. Firma Błysk bis monitoruje na bieżąco zawartość
wszystkich pojemników.
– Zgodnie z umową firma, która ustawiła na terenie naszej gminy kontenery, ma też konkretne wymagania co do trafiających do nich odpadów.
Jak się okazuje, są miejsca, gdzie mieszkańcy po prostu uznali, że do kontenerów można wrzucać wszystko, i przy okazji opróżnić swoje śmietniki.
W kontenerach znalazły się więc np. pampersy, reklamówki z obierkami czy przeterminowany zapas przetworów. A do tego, jeśli coś się nie
mieściło do środka, to po prostu pozrywano plomby i otwarto pojemniki
– mówi Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich nasielskiego Urzędu Miejskiego. – Właśnie dlatego,
że najgorsza sytuacja była w ulicy Kościelnej i Chlebiotkach, kontenery
zostaną stamtąd zabrane i trafią do Psucina oraz na osiedle Warszawska.
Pojemniki, które stały przy skateparku w Starych Pieścirogach, zostaną
przetransportowane na ulicę Platynową w Nowych Pieścirogach – dodaje.
Na razie firma Błysk bis nie zrezygnowała z odbioru odpadów, ale nie
wiadomo, czy nie podejmie takiej decyzji, jeśli nadal do pojemników nie
będą trafiały posegregowane śmieci. Jak informuje Jadwiga Szymańska, w
najbliższym czasie na kilku gniazdach segregacyjnych założony zostanie
monitoring i nieuczciwych mieszkańców wyrzucanie nieposegregowanych odpadów może bardzo drogo kosztować. Przypomina również o
tym, iż zostały zaostrzone kontrole rachunków za śmieci i nieczystości
płynne, a lista osób, które nie okazały rachunków, została przekazana na
komisariat policji, by ta podjęła czynności zgodnie z kodeksem wykroczeń. – Rachunki powinny być przechowywane przez jeden rok – zgodnie
z Regulaminem utrzymania czynności i porządku w gminie Nasielsk.
Śmieci powinny być przekazywane firmie przynajmniej 1 raz w miesiącu,
natomiast rachunki za nieczystości płynne urząd sprawdza w odniesieniu
do zużycia wody podanej przez ZGKiM dla każdej nieruchomości. Zaś
dla nieruchomości nieskanalizowanych liczymy zużycie dzienne wody 3
0 m sześciennych na osobę i okazania rachunków na taką ilość odebranej
wody żądamy – mówi J. Szymańska i dodaje – W przypadku niewywiązywania się z tych obowiązków mieszkańcy gminy będą płacili mandaty
i wtedy przestanie się opłacać proceder spalania i podrzucania śmieci
między innymi do pojemników segregacyjnych.
(red.)

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

U NAS

Prawnik radzi
niepełnosprawnym
Od stycznia br. jednym z ważniejszych działań nasielskiej fundacji „Bądźmy
razem” są bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych. W każdy czwartek w godz. 9.00–12.00 udziela ich prawnik Grzegorz Kacperski. Na spotkanie trzeba się wcześniej umówić: osobiście w sekretariacie
kancelarii prawnej przy ul. Warszawska 2 lub telefonicznie (23) 6912152.
Więcej informacji na temat fundacji znaleźć można na stronie internetowej:
www.badzmyrazem.prv.pl.
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Kto zimą będzie dbał o nasze drogi

Zimowe utrzymanie dróg

INFORMACJA

Gdzie po pomoc nocą?
Od kilku tygodni mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z pomocy
medycznej w godz. 18.00–8.00. Lekarz i pielęgniarka dyżurują w ramach
tzw. Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej w Nasielsku, przy ul. Kościuszki 29 (budynek Posterunku Policji), tel. 23 6912203.
W Nowym Dworze Maz. taki punkt jest zlokalizowany jest przy ul. Miodowej 2 (budynek pogotowia). Punkt stały – numer kontaktowy: 22 775
30 81, wew. 237, 234, 343, oraz punkt wyjazdowy – numer kontaktowy:
22 775 30 81 wew. 282.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
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Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
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ROZMOWA Z…

fot. M. Tyc

Gmina to nie prywatny folwark

Grzegorzem Duchnowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku o współpracy
z burmistrzem Nasielska i dalszym funkcjonowaniu nasielskiego samorządu.
dokończenie ze str. 1

Pierwszy atak zimy mamy już za sobą. W ostatnią niedzielę października powiało i posypało obficie śniegiem. Na szczęście szybko stopniał, siła
wiatru wyraźnie się zmniejszyła, a temperatura wzrosła. Nie było więc na
razie potrzeby zaangażowania specjalistycznego sprzętu do likwidowania
skutków tego zjawiska. „Niebo” delikatnie przypomniało nam wszystkim,
tj. zarządcom dróg i ich użytkownikom, że zima zbliża się wielkimi krokami
i musimy być gotowi na jej nadejście.
Czy wszyscy wyciągnęli wnioski z tej lekcji? Chyba nie. Wyraźnie zwiększyła się wprawdzie w zakładach dokonujących zamiany opon z letnich
na zimowe liczba klientów, ale bardzo wielu właścicieli aut wciąż jeszcze
czeka. Podobnie jest z zarządcami dróg.
Starostwo powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, odpowiedzialne za stan dróg powiatowych, wyłoniło, jako ostatnie spośród zarządców
dróg, firmę, która będzie dbała o zimowe utrzymanie szlaków komunikacyjnych. Wykonawcą tego zadania będzie firma z Nowego Dworu Maz. –
PHiU Anetka. Zarząd Powiatu miał więc wiele szczęścia, że niebiosa były
łaskawe i nie zesłały kolejnej fali śnieżyc i mrozu. Pozostaje jednak pytanie,
dlaczego powiat tak poważnym problemem zajmuje się w ostatniej chwili.
Kolejnym zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Odpowiada za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, a takie również mamy
na terenie gminy Nasielsk. To główne arterie gminy (do Pułtuska, do Dębego i z Chrcynna do Zegrza oraz do Płońska i Naruszewa). Jak poinformowała Monika Burdon, rzecznik prasowy MZDW, zimowe utrzymanie
dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy będzie wykonywała firma
Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic. O stan drogi od Domu Pomocy
Społecznej w kierunku Płońska przez Nowe Miasto dbał będzie obwód
drogowy w Nasielsku.
W wypadku dróg wojewódzkich należy pamiętać, że drogi te, oprócz szosy Chrcynno–Szadki, mają tzw. IV standard zimowego utrzymania dróg.
Natomiast wymieniona droga ma jeszcze niższy standard, tj. V. Oznacza to,
że trasy będą odśnieżane na całej szerokości, jednak jezdnia nie musi być
czarna. Te same standardy mają drogi powiatowe, z tym że w ich wypadku na terenie naszej gminy obowiązują trzy standardy, tj. IV, V i VI. Droga
Nasielsk–Pomiechówek będzie odśnieżana zgodnie z zasadami przewidzianymi dla IV standardu.
Zarządcą najdłuższego odcinka dróg publicznych w naszej gminie (169
km) jest samorząd (drogi gminne). W jego imieniu bieżącym i zimowym
utrzymaniem tych dróg z polecenia burmistrza zajmuje się Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Jak poinformował dyrektor tej placówki, Albert Kołodziejski, jego firma jest
w pełni przygotowana do pełnienia swej funkcji. Gotowość ta polega m.in.
na tym, że ZGKiM ma odpowiedni sprzęt oraz przygotowała potrzebny do
akcji zapas piasku, soli i mieszanki.
az
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Co do uchwał, które przepadają – nie
powinno być tak, że są one zgłaszane
na każdej sesji, mają taką samą treść, nie
mają wiarygodnego uzasadnienia. To,
co burmistrz nazywa działaniem konsekwentnym, większość radnych uważa za działanie mało poważne. Chcę
jednocześnie powiedzieć, że dotyczy
to uchwał, które nie mają znaczącego
wpływu na finanse i funkcjonowanie
gminy. Mogą być podjęte na każdej
sesji pod warunkiem, że zostaną one
wiarygodnie uzasadnione i pozytywnie zaopiniowane przez powołane do
tego komisje. Burmistrz nie musi znać
się na pracy strażaków, pedagogów
szkolnych, pracy biblioteki czy kina,
nie powinien więc pomijać opinii tych,
którzy mają coś rzetelnego w tych
sprawach do powiedzenia.
Czym Pana zdaniem było spowodowane zachowanie burmistrza na
ostatniej sesji Rady? Czy był Pan nim
zaskoczony? Czy burmistrz poniesie
z tego tytułu jakieś konsekwencje?
Jak Pan zareagował na zarzut burmistrza dotyczący kolesiostwa panującego w Radzie?
– Czas płynie, jesteśmy w połowie kadencji, ludzie zaczynają pytać burmistrza, co z realizacją obietnic, gdzie jest
budowane przedszkole, gdzie budynki
socjalne, wyasfaltowane drogi gminne,
skanalizowanie miasta i wsi. Odpowiedzi nasuwają się same: po prostu tego
nie ma. Bieżąca działalność nie zawsze
należy do udanych. Utopiony 1 milion
złotych w budowę wysypiska w Jaskółowie. Budowa targowicy za ponad
5 milionów, nie bardzo wiadomo, po
co i dla kogo, za pieniądze pozyskane ze sprzedaży mieszkań. Problem
jednak w tym, że tych mieszkań nie
można sprzedać, pomieszczenie po
aptece stoi puste i nie przynosi żadnych zysków, awantura o nocną pomoc lekarską, baszta straszy, ludzie nie
chcą sprzedawać i kupować w miejscu wskazanym przez burmistrza,
zamieszanie związane ze zmianami
obwodów szkolnych oraz zamiarem likwidacji szkół. Komisja rewizyjna może
się zainteresować, kto i za ile wykonywał projekt targowicy i czy to czasem
nie była osoba skoligacona z burmistrzem.
Kończą się możliwości zaciągania kredytów i nie wystarcza doświadczenie
i wiedza burmistrza, aby te problemy
rozwiązywać. Brak odpowiedzi na pytania, co w przyszłości z Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
co ze stacją uzdatniania wody, takich
pytań można stawiać wiele. Burmistrz
winę za swoją bezradność w sprytny
sposób próbuje zrzucić na Radę: „to
nie ja, to oni nie pozwalają mi działać”, rzeczywistość jest zupełnie inna.
Nie można rządzić siłą, trzeba mieć
autorytet i przekonywać do swoich
racji, a nie kierować się stereotypami.
To arogancki sposób sprawowania
władzy sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem. Tak może postępować człowiek bezradny, bez pomysłu, wiedzy
i koncepcji na rozwiązywanie problemów. Co do kolesiostwa, radni muszą
ze sobą rozmawiać, często sprzeczać
się, wymieniać poglądy, spotykać się
i rozmawiać z wyborcami, szukać rozwiązań takich, które uwzględniałyby
sytuację w danym środowisku, a to,

że w tej grupie może pojawić się ktoś
z rodziny, to chyba trzeba uznać za coś
normalnego. Ci ludzie muszą gdzieś
pracować i mieszkać na terenie gminy. Kolesiostwa nie ma, jeżeli jest, to
koleżeństwo i dobra współpraca. Kontakt radnego, przewodniczącego Rady
z mieszkańcami nazywany jest przez
burmistrza podburzaniem ludzi i knuciem spisku przeciwko jego osobie.
Myślę, że Pan burmistrz może cierpieć
na pewien stan manii prześladowczej,
która polega na nieustannym wypatrywaniu i obawianiu się grożących
mu niebezpieczeństw i działań urojonych. Formułowanie bezpodstawnych
zarzutów pod adresem innych o załatwianie własnych interesów przekracza pewne granice kultury zachowania
i bywa zwykłym pomówieniem. Szanujmy swoją odmienność, nie można
tylko wojować, trzeba być blisko ludzi.
Rada zajmuje się realnymi problemami
w takim stopniu i zakresie, na jaki prawo
pozwala.
Dlaczego, mimo wycofania przez
burmistrza projektów wszystkich
uchwał, Rada uznała, że należy je
procedować?
– Zdarzenie, jakie miało miejsce na
ostatniej sesji, jeszcze nigdzie i nigdy
nie wystąpiło. To, że burmistrz tak postąpił, świadczy o jego skrajnej nieodpowiedzialności, i to nie jest tylko moja
opinia. To on i jego urzędnicy przygotowywali projekty uchwał, zgodnie
z obowiązującym prawem. Nad tymi
projektami pracowały wszystkie komisje Rady. 11 uchwał uzyskało opinie
pozytywne, 3 nie. Wycofanie dwóch
uchwał finansowych, jak powiedziała
skarbnik, niesie bardzo poważne skutki, ponieważ na pewne wydatki nie ma
już planu w budżecie a mimo to burmistrz z uporem maniaka podtrzymał
swój wniosek. Po konsultacji z radcą
prawnym, zgodnie z obowiązującym
prawem, Rada rozpoczęła procedowanie nad uchwałami.
Dlaczego nie przerwał Pan obrad,
kiedy burmistrz wydał pracownikom
urzędu, w tym radcy prawnemu,
i kierownikom jednostek polecenie
służbowe opuszczenia sali, przez co
ewidentnie utrudniona została praca
Rady?
– Nie może być tak, że dyktatura jednego człowieka jest w stanie zakłócić
pracę Rady. Myślę, że takim działaniem
burmistrz ośmieszył, niestety, samego
siebie, a ja na to nie miałem już żadnego wpływu. Prowadziłem sesję Rady,
radni głosowali uchwały znajdujące się
w porządku obrad. Pracuję w samorządzie od 18 lat i nigdy z taką sytuacją
się nie spotkałem, tak mówił mecenas jeszcze wtedy obsługujący Radę.
„To kpina za publiczne pieniądze”,
„to precedens w historii samorządności, a sprawa nadaje się do zgłoszenia
do prokuratury”. Oto niektóre tytuły i treści z prasy oraz opinie części
mieszkańców. Głównym aktorem i reżyserem był burmistrz Nasielska. Trzeba było pokazać, że dobry i mądry
burmistrz chce dobrze, a głupi i nieodpowiedzialni radni w tym przeszkadzają. Aby się przekonać, że może być
dokładnie odwrotnie, wystarczy zapoznać się z protokołem z sesji, poczytać
prasę, porozmawiać z ludźmi. Zabranie pracowników i utrudnienie w pracy Radzie to przejaw łamania prawa

samorządowego, arogancja władzy.
Od pracowników urzędu, szczególnie
tych na stanowiskach kierowniczych,
nie można żądać takich zachowań,
żeby bez zastanowienia wykonywali
polecenia przełożonego. Pracownicy
samorządowi mogą pomagać załatwiać sprawy mieszkańcom i radnym.
Urząd Miejski to nie prywatny folwark
burmistrza. Ubolewam, że nawet radca
prawny wpisuje się w ten mechanizm
łamania prawa, stracił głowę, złamał
umowę i opuścił salę obrad. Funkcję
radcy prawnego, który powinien pomagać Radzie i stać na straży przestrzegania prawa, burmistrz zmienił na
doradcę, a to chyba pomylenie pojęć.
Na sesji radny Henryk Antosik zgłosił
wniosek o odwołania burmistrza i całej Rady, uznając, że w taki sposób
dalej nie można funkcjonować. Dlaczego Pana zdaniem radni nie wprowadzili go do porządku obrad? Jakie
skutki mogło nieść ze sobą jego przyjęcie?
– Nie wiem, skąd radnemu przyszedł
do głowy taki wniosek. Wiem od radnych, że przed sesją długo rozmawiał
z burmistrzem. Każdy wniosek, aby
mógł być wprowadzony do porządku obrad, musi w głosowaniu uzyskać
większość głosów, ten był głosowany
i takiej większości nie uzyskał. Nie został
wprowadzony, bo większość uznała go
za nieprzemyślany, nieprzygotowany
i bardzo dziwny w swojej konstrukcji
myślowej. Każdy radny czy burmistrz,
jeżeli nie widzi możliwości współpracy,
może złożyć mandat, przeprosić wyborców i nie narażać mieszkańców na
niepotrzebne kłopoty i wydatki związane z referendum. Inaczej sprawa
wygląda prawnie, jeżeli mieszkańcy
powiedzą „stop” dla działalności tego
burmistrza i tej Rady – wtedy mogę
zorganizować referendum.
W jaki sposób będzie dalej funkcjonowała nasza gmina, skoro doszło do takiego „zgrzytu” władzy
uchwałodawczej i wykonawczej
tuż przed podjęciem prac nad budżetem na 2013 rok? Burmistrz
całkowicie zbojkotował Radę, czy
może więc dojść do sytuacji, że
burmistrz przygotuje swój własny
budżet, a Rada zaproponuje swój
projekt budżetu? Czy radni obecnie
mają dostęp do informacji na temat
tego, w jakim stanie znajdują się np.
finanse gminne?
– To, czego dokonał burmistrz, szkodzi gminie, podważa jej wiarygodność, takie zdarzenie jeszcze nigdzie
i nigdy nie miało miejsca. Myślę, że
stanowiąc prawo o samorządzie
gminnym, ustawodawca nie przewidział, że w centrum Mazowsza,
w Nasielsku, dojdzie do takiej sytuacji. Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, co będzie dalej, jakie będą
zachowania burmistrza. Na moje pytania po sesji, czy będzie przestrzegał prawa, odpowiedział „prawo to
ja”. Taka interpretacja doprowadziła do łamania prawa miejscowego.
Rada została pozbawiona obsługi
prawnej, możliwości protokołowania,
co zakłóca jej funkcjonowanie. Radni
mają utrudniony dostęp do informacji. Rozwiązania proponowane przez
burmistrza idą w kierunku dezorganizowania pracy komisji i Rady, nie zawsze są przemyślane i są niezgodne

z prawem obowiązującym.
Co będzie dalej,
gdy, podobnie jak
na październikowej
sesji, na kolejnych
posiedzeniach komisji czy sesjach
zabraknie burmistrza i merytorycznych urzędników?
– Mogę odpowiedzieć co ja, jako
przewodniczący
Rady, zrobię. Na
sesji zaplanowanej na 29 listopada będzie ustalany m.in. wymiar podatków, bardzo
ważny dla mieszkańców. Wiem, że
w pracach komisji i posiedzeń Rady
powinien uczestniczyć burmistrz
lub upoważnione przez niego osoby. Prawo w tej kwestii nie uległo
zmianie. Rada rozważa możliwość
skierowania do wojewody mazowieckiego skargi na burmistrza na
podstawie obowiązującego prawa.
Mam taką nadzieję, że Pan burmistrz przemyśli swoje dotychczasowe postępowanie, nie będzie
pomawiał i obrażał radnych, posłucha radców prawnych i swoich
najbliższych współpracowników.
Jeżeli człowiek chce pracować
publicznie, to musi umieć się zachować. A jak będzie, czas pokaże.
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Co uważa Pan za najbardziej prawdopodobne w najbliższym czasie:
referendum i wybory nowego burmistrza i nowej Rady czy rządy komisarza w gminie, a dopiero później
wybory?
– Wróżbitą nie jestem, ale znając prawo
w tym zakresie, teoretycznie wszystkie
możliwości rozwiązań wymienione
przez Panią w jakiejś części są prawdopodobne. Chcę wierzyć, że do żadnej z nich nie dojdzie. Ludzie wybrani
przez mieszkańców do zarządzania naszą gminą i decydowania o jej losach
powinni ze sobą współpracować. W tej
trudnej sytuacji nie możemy pozwolić
sobie na spory, trzeba zjednoczyć ludzi
wokół problemów, które nas otaczają,
i zacząć je rozwiązywać.

Rozmawiała
Iwona Pęcherzewska
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Z MIASTA

ZDROWIE

Nowocześniej w laboratorium

Dziurawa Wiejska
Sporej wielkości dziury tworzą się na ulicy Wiejskiej. Niestety, z tygodnia
na tydzień robią się one coraz większe i głębsze. Kierowcy starają się je
omijać, wjeżdżając na teren sąsiednich posesji, a miejscami nawet w pola.
Jak widać, słabej jakości materiały budowlane do załatania wcześniejszych
dziur nie sprawdziły się.
– W tym miejscu łatanie nie pomoże. Tu trzeba wymienić nawierzchnię
na odcinku co najmniej kilkunastu metrów – mówi pan Tomek, który
często jeździ tędy autem do pracy. – Ulica Wiejska jest najkrótszą drogą łączącą miasto z dworcem PKP. Raz na kilka miesięcy po wybojach,
które tworzą się na gruntowym odcinku tej drogi, przejedzie równiarka
– ostatnio było to w połowie listopada. Dlaczego jest więc tak zaniedbana? – pyta.
Niestety, przez większą część roku kierowcy zmuszeni są jeździć bardzo
wolno i slalomem.
Michał B.

Z MIASTA

Baszta nam się sypie

fot. J. Zawadzki

– Nasza baszta wygląda
coraz gorzej. Do niedawna trzeba było uważać tylko na spadające dachówki,
a teraz już całymi płatami
zaczął z niej odpadać tynk.
Jeśli dalej nikt nie będzie interesował się tym obiektem,
tak charakterystycznym dla
Nasielska, to on po prostu
rozpadnie się na naszych
oczach. Może warto regularnie o nim przypominać
naszym samorządowcom
– mówi pani Agnieszka
z Nasielska.
Ze stojącej u zbiegu trzech
nasielskich ulic baszty, której właśnie dzięki takiemu
jej usytuowaniu nie da się
nie zauważyć, rzeczywiście
zaczął odpadać tynk. Ubytki
widać z daleka. Nadal nie została rozstrzygnięta kwestia własności działki,
na której jest ona zlokalizowana, trwają bowiem prace dotyczące jej podziału.
– Wiem, że wygląd baszty szpeci nasze miasto – mówi Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska. – Dlatego podjąłem już decyzję, by – jeśli
pogoda na to pozwoli – jeszcze w tym roku została wyremontowana.
Nawet jeśli sprawy własnościowe nie zostaną uregulowane – dodaje burmistrz.
(red.)

Kronika OSP
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12.11. w Popowie Borowym spaleniu uległa część materiału do palenia zgromadzonego w kotłowni oraz osprzęt pieca. W akcji gaśniczej uczestniczył
jeden zastęp JRG z Nowego Dworu Maz., OSP Nasielsk i OSP Nuna.
13.11. w Mazewie Dworskim w godzinach popołudniowych na terenie tartaku palił się socjalny budynek kontenerowy. W pożarze nikt nie ucierpiał.
W akcji uczestniczył jeden zastęp JRG Nowy Dwór Maz., zastęp OSP Nasielsk
i OSP Psucin.
17.11. w Nasielsku przy ulicy Młynarskiej strażacy z OSP Nasielsk zdejmowali
kota, który utknął na wysokim drzewie.

W nasielskiej przychodni zdrowia przy ul. Sportowej zmiany na lepsze. Skorzystają
na nich przede wszystkim pacjenci. Już od kilku miesięcy można tu wykonywać
badania USG. A od niedawna laboratorium wzbogaciło się o nowoczesną aparaturę medyczną.
– Jeden aparat służy do
wykonywania badań krwi,
a drugi do wykonywania
jonogramów sodu i potasu, to badania, które wykonywane są przy chorobach
serca. Oba były naprawdę
potrzebne w naszym laboratorium. Co prawda nadal
działa jeszcze stary aparat
do badań krwi, ale on jest
już wysłużony i w każdej
chwili mógł się popsuć – mówi Grzegorz Waśko, pracujący na zastępstwie jako
dyrektor SPZOZ Nasielsk.
Aparat do badania krwi kosztował SPZOZ 28 tys. zł, a drugie urządzenie do końca
roku będzie testowane za darmo. Jego cena to 8600 zł, ale uiszczona zostanie
dopiero po nowym roku. Nowy sprzęt chwalą sobie też panie pracujące w laboratorium: Teresa Arciszewska, Anna Lasocka i niedawno zatrudniona Katarzyna
Mergalska.
– Teraz możemy wpisywać dane pacjentów do analizatora i pojawiają się one
bezpośrednio na wydruku, na którym są graficznie przedstawione wyniki badań.
Do laboratorium zgłasza się dziennie nawet po 60 pacjentów, z których każdy
może mieć zlecone po kilka badań. Dzięki nowym aparatom są one wykonywane zdecydowanie szybciej – mówi pani Katarzyna. – Dawniej pacjenci na wyniki
badań musieli czekać nawet tydzień, a teraz można je odbierać już tego samego
dnia w godzinach popołudniowych – dodaje pani Teresa.

Jak zapowiada Grzegorz Waśko, od nowego roku w przychodni zostanie zatrudniony na etacie jeszcze jeden lekarz. A do zakupów niezbędnych do wykonania zalicza nowe zestawy komputerowe. – Potrzebny jest też remont schodów
wejściowych – dodaje.
(i.)

NA TROPIE ŚMIECIOWISK

Śmieci w Morgach i Dębinkach
W poszukiwaniu śmieci w listopadzie wzięliśmy pod lupę miejscowość Morgi
oraz drogę, która stanowi granicę między wsią Czajki a Dębinkami.
Worki ze śmieciami rzucają się w oczy przy drodze za obszarem zabudowanym wsi Morgi przed Czajkami. Oczywiście znaleźć tu można wszystkie tradycyjne odpady z gospodarstw domowych, a nawet deskę klozetową! Wstyd!
Natomiast przy drodze granicznej między Czajkami a Dębinkami w niewielkim młodym lasku okazale prezentuje się kolejna partia toreb ze śmieciami,
zabawkami i odzieżą.
Michał B.

KRONIKA
POLICYJNA
9.11. Zbigniew Ł., mieszkaniec
gm. Nasielsk, kierował rowerem
pomimo zakazu sądowego.
9.11. Grzegorz Z, mieszkaniec
gminy Nasielsk, wręczył funkcjonariuszom policji łapówkę – 200
zł. Grzegorz Z. został zatrzymany pod zarzutem korupcji. Prokuratura Rejonowa zastosowała
wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
10.11. doszło do wypadku w Mazewie Dworskim A. Kierujący
samochodem potrącił pieszego
– mieszkańca gminy Nasielsk.
Poszkodowanego z obrażeniami
odwieziono do szpitala w Płońsku.
13 .11 . w L o r c i n i e d o s a m o chodu Ford Transit włamali się
nieznani sprawcy i skradli radioodtwarzacz o wartości 900 zł na
szkodę mieszkańca Legionowa.
14.11. Marcin W., mieszkaniec
gminy Nasielsk, kierował motorowerem pomimo zakazu sądowego.
16.11. w sklepie Roltech nieznany
sprawca skradł portfel mieszkance gminy Nasielsk. Wartość strat
wynosi 3400 zł.

Pijani na drodze:
10.11. w Siennicy Bogdan Ch.,
mie szkaniec g miny Nasielsk,
kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości – 1,32‰.
10.11. w Chrcynnie Aleksander
D, mieszkaniec Bolęcina, kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości – 2,90‰.
11.11. w Jackowie Dworskim Jacek
R., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości – 2,06‰.
12.11. w Krogulach Tomasz F.,
mie szkaniec g miny Nasielsk,
kierował ciągnikiem rolniczym
w stanie nietrzeźwości – 1,47‰.
12.11. w Kędzierzawicach Mariusz
P., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – 0,69‰.
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13.11. w Nasielsku na ul. Lipowej
Rob ert B. kierował pojazdem
w stanie nietrzeźwości – 0,90‰.
18.11 . w Nasielsku Daniel Sz .,
mie szkaniec Nowego D woru
Mazowieckiego, kierował rowerem w stanie nietrzeźwości –
1,22‰.
19.11. w Nasielsku na ul. Warszawskiej Piotr W., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem
w stanie nietrzeźwości – 1,13‰.
19.11. w Star ych Pieścirogach
Mariusz M., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem
w stanie nietrzeźwości – 2,86‰.
19.11. w Żabicz ynie Krz ysztof
S, mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – 2,42‰.
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CIEKSYN

Agroturystyka dla Cieksyna i okolic
W sobotę, 10 listopada w remizie OSP
w Cieksynie odbyło się szkolenie na
temat „Agroturystyka, turystyka
wiejska i usługi towarzyszące”. Spotkanie zostało zorganizowane przez
Stowarzyszenie „Dolina Wkry”.
Spotkanie rozpoczął prezes „Doliny
Wkry” Marek Gerasik. Jak powiedział:
– Temat jest ważny ze względu na
miejsce, jakie zamieszkujemy. Mamy
potencjał, by prowadzić działalność
agroturystyczną, jednak jeszcze nie
do końca wiemy, jak go wykorzystać.
Wyjaśnił też powody zorganizowania
prelekcji na ten temat przy współudziale Mazowieckiego Ośrodka Doradca Rolniczego w Warszawie.
Wykład wygłosiła Anna Siewierska, pracownik MODR, mająca doświadczenie w sprawach agroturystyki. Przedstawiła prezentację multimedialną poświęconą takim zagadnieniom, jak: kto może prowadzić gospodarstwo
agroturystyczne, jaka liczba pokoi jest zwolniona z podatku oraz czy warto i trzeba posiadać książeczkę sanepidowską, jeśli chce się podawać jedzenie swoim gościom.
Ważnym elementem szkolenia była kwestia celów, które chce się osiągnąć w swoim gospodarstwie. Anna Siewierska przedstawiała różne rodzaje aktywności agroturystycznej: pokazywanie gościom twórczości lokalnym
artystów ludowych, oferowanie im tradycyjnej żywności czy nawet zorganizowanie na ich potrzeby ogrodów
botanicznych. Pomysłów było wiele i każdy był prezentowany na slajdach przedstawiających istniejące w rzeczywistości przykłady gospodarstw. Potem przyszła kolej na pytania. Obecnych interesowały m.in. kwestie formalne
prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego czy wysokość przychodów uzyskiwanych z takiej działalności.
Drugim z zaproszonych gości była Aldona Stanicka z Banku Gospodarki Żywnościowej. Opowiadała zebranym
o kredytach, jakie BGŻ oferuje w związku z działalnością agroturystyczną. Aldona Stanicka rozdała dodatkowo
swoje wizytówki osobom, które chciałyby uzyskać dodatkowe informacje w sprawie wsparcia swojej działalności przez bank.
Pozostaje mieć nadzieje, że spotkanie w Cieksynie da mieszkańcom naszej gminy inspirację do tworzenia i rozwijania biznesów agroturystycznych i w ten sposób promowania również naszej okolicy.
Paweł Kozłowski

LIST OTWARTY DO BURMISTRZA NASIELSKA,
CZYLI OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO...

Szanowny Panie Burmistrzu!
Po raz kolejny pozwala Pan sobie na publiczne oszczerstwa wobec członków Rady Miejskiej, w tym także
imiennie wobec mojej osoby (ŻN nr 23). To z mojego powodu, Pana zdaniem, radni odrzucili uchwałę o podwyższeniu pensum pedagogom, psychologom, logopedom i innym specjalistom zatrudnionym w gminnych placówkach oświatowych. Dlaczego jednak nie chce Pan przyznać się do prawdziwych powodów chęci
wprowadzenia tej zmiany? Przecież wcale nie chodziło o zwiększenie możliwości kontaktu uczniów z pedagogiem czy innym specjalistą. Podwyższenie pensum miało umożliwić Panu zmianę zatrudnienia ww. specjalistów na 1/2 lub 1/3 etatu, czyli nie pracowaliby dłużej, ale za zdecydowanie mniejsze pieniądze! Sprytne!
Oświadczam Panu, że nigdy żaden uczeń, ani też jego rodzic, nie został przeze mnie odesłany tylko dlatego,
że byłam po godzinach pracy, których wymiar i tak realnie dla każdego nauczyciela jest większy niż podstawowe pensum. Głoszona przez Pana na łamach prasy troska o dobro ucznia jest w tym przypadku wyświechtanym, ale chwytliwym sloganem.
Natomiast niewątpliwym przejawem Pańskiej „troski” o dobro uczniów są trzydziestoosobowe klasy, gimnazjaliści, którzy przebywają w szkole od 7 rano, a wracają do domu po 16, objeżdżając pół gminy, nim dotrą do
celu, i pieniądze, które dyrektorzy mogą wydawać tylko na wypłaty (na ten cel gmina otrzymuje subwencję)
– na toner i papier do kserokopiarek uczniowie, żeby napisać klasówkę, muszą się złożyć. Mam wrażenie, że
jedyna rzecz, która Pana interesuje w temacie oświaty, to PIENIĄDZE – OSZCZĘDNOŚCI. Realne dobro ucznia
jest na szarym końcu. Nie wspomnę o szacunku dla zawodu nauczyciela – uparcie o nauczycielach i wychowawcach mówi Pan z ignorancją „opiekunki”.
Kolejna „reformatorska” uchwała dotyczy administracyjnego połączenia szkoły i przedszkola w Starych Pieścirogach. Proszę powiedzieć, jak na dodatku funkcyjnym dyrektora, który wynosi 100–200 złotych miesięcznie, można przez rok zaoszczędzić 70 tysięcy złotych? Rodzice, z którymi wielokrotnie rozmawialiśmy,
połączenia placówek nie chcą, a Pan tradycyjnie jest „konsekwentny”, tzn. konsekwentnie nie słucha żadnych
argumentów, bo prawda jest tylko jedna – burmistrzowa.
Mówi Pan, że wszystkie problemy zaczęły się od uchwały oświatowej. Czy oby na pewno? Ja śmiem twierdzić,
że Pana problemy zaczęły się 5 grudnia 2010 roku. Funkcja burmistrza to nie są jedynie piękne wyborcze hasła. To przede wszystkim pomysł na sprawne funkcjonowanie gminy oraz odpowiedzialność za czyny i słowa.
To także stanie na straży demokracji. To wreszcie godne reprezentowanie gminy na forum zewnętrznym. Panie Burmistrzu, przypuszczam, że mieszkańcy naszej gminy mają prawo czuć się rozczarowani i zawiedzeni.
Czyżby nie dorósł Pan do pełnienia funkcji, do której przygotowywał się Pan przez tak wiele lat? Jednak gmina
to nie prywatne przedsiębiorstwo. Pan krzyczy, obraża się na radnych i mieszkańców, wychodzi z sali obrad,
oczernia wszystkich, którzy mają odwagę mieć własne zdanie, zarzuca radnym brak współpracy (Pańskim
zdaniem współpraca to wynik w głosowaniu uchwał 15 do 0). Lubi Pan używać argumentu, że społeczeństwo
Pana wybrało. Historia uczy, że mylą się całe narody, ponosząc konsekwencje nietrafnych wyborów. Może
więc mylą się także społeczności lokalne?
Przypominam, że żyjemy w wolnym i demokratycznym państwie, a w nim każdy obywatel ma prawo do
własnego zdania, za które nie powinien być szykanowany i oczerniany. Niezgodne z normami prawnymi
i moralnymi jest nagrywanie prywatnych rozmów, szukanie na siłę „haków” i „układów”, manipulowanie informacjami, naruszanie godności osobistej ludzi, wprowadzanie chaosu i dezinformacji.
Takie zachowania nie przynoszą splendoru nikomu.
						
Katarzyna Świderska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
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Bogdan Ziemiecki
złożył ślubowanie

Informowaliśmy niedawno,
że radny powiatowy Janusz
Konerberger w proteście
przeciwko dziwnym praktykom władz samorządowych
powiatu nowodworskiego
zrezygnował z mandatu radnego. W związku z taką decyzją Rada Powiatu podjęła
uchwałę o wygaśnięciu jego
mandatu.
Zgodnie z ordynacją wyborczą na wakujące miejsce
wchodzi kolejna osoba z tej
samej listy wyborczej. Janusz
Konerbergr startował z listy
Komitetu Wyborczego Wyborców Centrum Samorządowe 2010. Kolejną pozycję
na tej liście zajął Bogdan Ziemiecki. On też, zgodnie z ordynacją wyborczą, zajął miejsce w Radzie
pozostające po decyzji poprzedniego radnego.
Pełnoprawnym radnym stał się po podjęciu przez Radę Powiatu 8 listopada br. uchwały w sprawie obsadzenia wakującego miejsca w Radzie oraz
po złożeniu przez radnego przewidzianego na tę okoliczność ślubowania.
Do rozwiązania pozostał jeszcze problem członkostwa nowego radnego
w komisjach stałych Rady. Wszystko wskazuje na to, że będzie pracował
w komisji rolnej i komisji infrastruktury. Tematyka tych komisji jest najbliższa jego zainteresowaniom zawodowym i społecznym.
Tak więc gmina Nasielsk ma ponownie w Radzie Powiatu pięciu reprezentantów.
Radny Bogdan Ziemiecki urodził się 20 stycznia 1959 r. w Dębinkach. Ma
wykształcenie średnie. Prowadzi wspólnie z żoną gospodarstwo rolne,
które przejął po rodzicach, mając 21 lat. Początkowo gospodarował na
14 hektarach, obecnie już na 40. Gospodarstwo jest nastawione na hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym i produkcję zbóż. Nie tylko
powiększał swoje gospodarstwo, ale i je unowocześniał, korzystając z programów unijnych.
Od 22 lat pan Bogdan pełni funkcję sołtysa w Dębinkach. Za działalność
na rzecz gminy został wyróżniony statuetką „Lew Nasielska”. Państwo Ziemieccy mają dwóch synów (Michał 14 lat i Mateusz lat 18).
az

PODZIĘKOWANIE
Anna i Mariusz Marszałek serdecznie dziękują
wszystkim ludziom dobrego serca
oraz Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji
za przekazanie 1% podatku.
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Z BIBLIOTEKI

WARTO PRZECZYTAĆ

DKK dla dzieci

W czwartek, 8 listopada br. rozpoczął oficjalnie swoją działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży działający przy nasielskiej bibliotece. Podobnie jak DKK dla dorosłych działa on pod egidą Instytutu Książki,
który zapewnia lektury dla klubowiczów.
W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 9 osób. Omawiano na nim książkę Marii Ewy Letki pt. Diabełek. Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w czwartek, 13 grudnia br., dyskusja dotyczyć będzie książki Aleksandry
Machowiak i Daniela Mizielińskiego, pt. D.O.M.E.K.
Zapraszamy dzieci w wieku od 8 do 12 lat do udziału w spotkaniach DKK dla dzieci i młodzieży. Pracę klubu koordynują Izabela Mazińska i Zofia Niesłuchowska z nasielskiej biblioteki.

Zaproszenie na spotkanie DKK

Już w sobotę, 24 listopada br. w czytelni nasielskiej biblioteki (ul. Piłsudskiego 6) odbędzie się spotkanie członków
nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Zaczynamy o godz.11.30.
Omawiać będziemy następujące lektury: Król kier znów na wylocie Hanny Krall i Marinę Carlosa Ruiza Zafóna.
Jak zwykle gorąco zachęcamy wszystkich miłośników dobrej książki do udziału w naszych spotkaniach.

Mikołajkowy Festiwal Dobrych Bajek
NOK i Bibioteka zapraszają do kina NIWA na projekcje filmu rysunkowego pt. Zaczarowany ołówek. Odbędą się
one w środę i czwartek (5 i 6 grudnia br.) w godz. 8:15, 10:00, 11:30, 13:15 i 16.00. Cena biletu: 3 zł.
Jednocześnie zapraszamy dzieci (przedszkolaki – klasy III) do udziału w konkursie plastycznym. Zadaniem najmłodszych będzie wykonanie portretu bohaterów filmu Zaczarowany ołówek – technika i format dowolne. Prace prosimy nadsyłać do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku do 20 grudnia. Ogłoszenie wyników
konkursu nastąpi w styczniu 2013 r.
(i.)

Z kart historii…

Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia,
zwiastunka przyszłości.
Cyceron

Konary i Jaskółowo
W kolejnym artykule z cyklu poświęconego miejscowościom, wsiom i
sołectwom położonym w administracyjnych granicach gminy Nasielsk
pragnę wspomnieć o dwóch miejscowościach. Są to Konary oraz Jaskółowo. Wsi tych, położonych po
przeciwnych stronach gminy Nasielsk,
w zasadzie nic nie łączy prócz prastarego osadnictwa datowanego jeszcze przed początkiem naszej ery.
Losy starożytnych osad, będących
początkiem zamieszkiwania w tych
miejscach ludzi, potoczyły się w całkowicie odmienny sposób, tworząc
historię naszych mazowieckich wsi
położonych w ziemi nasielskiej.
Konary – Najdawniejsze ślady osadnictwa zostały w tej miejscowości
udokumentowane w ramach badań
Archeologicznego Zdjęcia Polski. Ich
wyniki wskazują, że na szeroką skalę, a
chodzi o całą osadę, tereny te zostały eksplorowane przez człowieka w
epoce wpływów rzymskich. Kultura
przeworska, bo o niej tu mowa, trwała
od III wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery. Śmiało można stwierdzić, że owa osada przetrwała do dnia
dzisiejszego, gdyż badania archeologiczne potwierdzają jej występowanie
do czasów dla nas najnowszych.
Zapewne nie pope łnimy b łędu, pisząc, że taki stan rzeczy Konary zawdzięczają warunkom
geograficzno-terenowym, gdyż są
położone na wzniesieniu nad ciekiem wodnym. Wizytacja kościoła
parafialnego w Cieksynie, która odbyła się w dniu 2 czerwca 1817 r., wymienia Konary jako wieś dziedziczną
J.W. hrabiego Dambskiego. Wówczas zamieszkiwało ją w 12 domach
35 mężczyzn (w tym 18 dorosłych)
oraz 29 kobiet (w tym 15 dorosłych).
W wykazie wizytacji dotyczącej opła-

ty uiszczanej do kościoła parafialnego
w Cieksynie, tzw. dziesięciny, mieszkańcy wsi Konary nie przekazywali
takowej sumy w wysokości 17 złotych
i 15 groszy na rzecz katolickiej świątyni. Zaistniałą sytuację można w prosty
sposób wyjaśnić. Otóż w przeważającej większości Konary były zamieszkane przez społeczność pochodzenia
niemieckiego, tzw. Olendrów, którzy
byli wyznania ewangelicko-augsburskiego. Pracowitość i adaptacja
nieużytków przynosiły osadnikom
niemieckim oprócz szacunku sąsiadów także znaczne korzyści finansowe. Na te właśnie pieniądze łaskawym
okiem patrzył Kościół katolicki, który
chciał od ewangelików zamieszkałych
w Konarach pobierać tak samo jak od
innych mieszkańców podatek zwany
dziesięciną.
O ową kwotę od 15 stycznia 1807 r.
w Sądzie Ziemi Zakroczymskiej toczyła się sprawa. Możemy przypuszczać, że zakończyła się pomyślnie dla
Niemców, gdyż ponoszenie dziesięcin na rzecz parafii cieksyńskiej nie
znajduje odzwierciedlenia w dokumentach wspólnoty ewangelickiej,
jak również w przytoczonej wizytacji kościoła parafialnego. W Konarach mieścił się także drewniany dom
modlitwy, w którym miejscowa społeczność uczestniczyła w czytaniu
słowa bożego, pożegnaniach swoich
najbliższych. Owa budowla była także pomieszczeniem szkolnym, gdzie
Niemcy własnym kosztem utrzymywali uczącego ich dzieci nauczyciela.
Wioska ta miała również wśród swoich mieszkańców grupę należącą do
kościoła baptystów. Ich dom modlitwy, murowany według wspomnień
dzisiejszych mieszkańców, miał na
frontonie napis; Ziemio ziemio słuchaj
słowa Bożego. Dziś nam, potomnym,
po osadnikach niemieckich zostały zabytki architektury. Do niedawna
stał drewniany budynek domu modlitwy w Konarach, obecnie rozebrany,
służący w czasach PRL-u za szkołę
podstawową. Drugi, murowany, dziś
stanowi namiastkę świetlicy oraz poligonu doświadczalnego i naukowego
mieszkańców. Dawniej oba służyły
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społeczności. Wśród zabytkowych
dębów, stanowiących pomniki przyrody, w konarskim lesie świecą porozbijane nagrobki, pochowanych
tu, a pracujących dla dobra tej ziemi
osadników niemieckich – jej synów.
Kiedyś miejsce chłodu – dziś zapomnienia i wiecznego spoczynku.
O Konarach zachowała się jeszcze
jedna wzmianka pisana, uwieczniona w Słowniku Królestwa Polskiego
i innych Krajów Słowiańskich. Mówi
ona, że w 1927 r. wieś zamieszkiwało
94 mieszkańców w 12 domach.
Jaskółowo – Najstarsze ślady osadnictwa udokumentowane w ramach badań Archeologicznego Zdjęcia Polski
pozwalają stwierdzić, że Jaskółowo
już od okresu wpływów rzymskich
stanowiło zwartą osadę. Ów charakter
wsi jako osady zamieszkiwanej przez
człowieka przetrwał do czasów dzisiejszych.
Kolejne wzmianki o Jaskółowie znajdujemy w wizytacji kościoła parafialnego w Nasielsku, która odbyła
się dnia 3 lipca 1817 r. Mówi ona, że
wieś była cząstkowym majątkiem
braci szlacheckiej zamieszkującej te
tereny. W Jaskółowie w 16 domach
wiodło swoje życie oraz prowadziło
gospodarstwa 85 mężczyzn (w tym
25 dorosłych) oraz 79 kobiet (w tym
20 dorosłych). Tak jak mieszkańcy
Konar, zamieszkujący Jaskółowo także nie wspierali swojej świątyni i nie
odprowadzali na rzecz księdza podatku zwanego potocznie dziesięciną, którego suma wynosiła 17 złotych
i 24 g r o s z e . I n n y m ź r ó d ł e m, któ re m ówi o wsi, j e s t
S ł ow n i k K r ó l e s t wa P o l s k i e go i innych Krajów Słowiańskich.
Z niego to dowiadujemy się, że Jaskółowo zamieszkiwało 148 osób
w 19 domach. Ponadto wiemy o
funkcjonowaniu folwarku szlacheckiego wraz z włączoną do niego
wsią. Wieś, a mowa o roku 1842,
była położona na 56 morgach ziemi (ok. 31 ha ziemi). Folwark zaś liczył ogółem areału wynoszącego
500 mórg ziemi (ok. 280 ha).
CDN.
D. Dalecki

Święci z… Japonii

Polecałem już w tym kąciku wiele oryginalnych książek. Nie inaczej jest z Krucyfiksem
Samuraja.
Powieść włoskiego dziennikarza Rino Cammilerri nawiązuje do powstania w Japonii z roku
1637. Wtedy to zbuntowali się nękani obciążeniami feudalizmu chłopi, wsparci m.in. przez
chrześcijańskich samurajów walczących o prawo wyznawania swojej religii oraz roninów,
którzy utracili swój samurajski status w wyniku różnych okoliczności, w tym również religijnych. W historii to zdarzenie zaowocowało
zamknięciu się Japonii na obcych (w końcu
chrześcijaństwo pochodziło od zamorskich żeglarzy) na prawie dwa
wieki.
Historię poznajemy poprzez wyrazistych bohaterów: piękną Yumiko,
jej ojca, dumnego i biednego Kayatę, katolickiego samuraja. Jest również Kato, młodzian zakochany w Yumiko, który jednak ze względu na
status społeczny nie ma żadnych szans na spełnienie tej miłości. Piękna
dziewczyna doznaje, niestety, przemocy ze strony władz, co stanowi
iskrę zapalającą chrześcijańską ludność Shimabara do buntu. Gromadzą
się oni w zamku Hara i stawiają opór przeciwnikom. Działania te są z góry
skazane na porażkę.
Powieści można sporo zarzucić. Fascynujące założenia fabularne zostały ujęte w bardzo schematyczne ramy. W skrócie można to przedstawić
jako samurajską wersję Sienkiewiczowskiego Quo vadis, tyle że bez znanych z tamtej książki galerii ciekawych postaci. Cóż, bywa niekiedy banalnie. Jednakże nie na tyle, by to bardzo irytowało (no, może czasami).
Temat wydaje mi się dość fascynujący, a kilka scen udatnie przełamuje
opisywaną przeze mnie sztampę. No i w końcu kto z nas czytał o buncie chrześcijan w Japonii? Dlatego właśnie polecam Krucyfiks Samuraja.
Paweł Kozłowski

KONKURS. Cudze chwalicie.
A swoje znacie?

W poprzednim, 23. numerze „Życia Nasielska” prezentowaliśmy zabytek
znajdujący się w miejscowości Ruszkowo. Jest nim głaz narzutowy, którego obwód wynosi 1080 cm. To jeden z nielicznych pomników przyrody
znajdujących się w naszej gminie, a także w województwie. Na nim jest
umieszczony żelazny krzyż.
Z owym miejscem związane są legendy. Pierwsza z nich głosi, że pod nim
poległ jeden z wysokich oficerów armii cesarza Francuzów Napoleona
Bonaparte, który odwiedził gminę Nasielsk podczas pochodu i walki z żołnierzami Imperium Rosyjskiego. Według miejscowych pogłosek z Francji
cyklicznie przysyłane były pewne sumy pieniędzy dla jednego z mieszkańców tych terenów w zamian za opiekę na pomnikiem-grobem. Zaś
umieszczony na nim krzyż został umieszczony na pamiątkę tej śmierci.
Dwie inne znane legendy wydają się mało prawdopodobne. Według jednej pod głazem odpoczywał idący na wojnę z Zakonem Krzyżackim król
Polski Władysław Jagiełło. Jednakże Kroniki Długosza wskazują inny szlak
marszu polskiego rycerstwa w drodze na chwalebne pole bitwy. Druga
mówi, że od głazem odpoczywał sam Napoleon Bonaparte, idąc przeciw
Moskalom do Pułtuska. Jednakże jak dobrze wiemy, choćby z kroniki parafialnej, że cesarz Francuzów ową szczególną noc, a była to Wigilia Bożego Narodzenia, spędził na plebanii kościoła św. Wojciecha w Nasielsku.
Tym razem do naszej redakcji wpłynęło kilka poprawnych odpowiedzi.
Nagrody – podwójne zaproszenia na dowolnie wybrany seans filmowy
– otrzymują: pan Łukasz Gburzyński, pani Sylwia Górska i pan Waldemar
Kurpiewski. W sprawie odbioru nagród prosimy o kontakt z redakcją ŻN.

W tym numerze prezentujemy kolejna zagadkę fotograficzną. Proszę
o udzielenie odpowiedzi na pytanie, skąd pochodzi prezentowany zabytek i co przedstawia. Może znacie ciekawostkę z nim związaną? Czekamy
na Państwa odpowiedzi.
D. Dalecki
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U SĄSIADÓW

ROZMAITOŚCI

„Dziady” w Winnicy
W piątek, 16 listopada br., w Domu Nauczyciela w Winnicy odbyło się przedstawienie grupy teatralnej
,,WIKT”, do której należy również młodzież z naszej gminy. ,,WIKT”, czyli Winnickie Intensywne Koło Teatralne, brawurowo odtworzył na scenie II część „Dziadów” Adama Mickiewicza.
– Naszą sztukę wystawiliśmy po raz pierwszy pięć lat temu listopadową nocą przed cmentarzem w Winnicy. To było niezwykłe – mówi Monika Paszkowska, założycielka ,,WIKT-u”, nauczycielka w Publicznym
Gimnazjum w Winnicy i, co istotne, mieszkanka Nasielska. – Aktorzy stwierdzili, że warto byłoby to powtórzyć. Odświeżyliśmy przedstawienie 1 stycznia tego roku i postanowiliśmy pokazać je jeszcze raz dla
lokalnej publiczności. Członkowie grupy teatralnej ćwiczyli dramat Dziady bardzo długo, jak wspomina
Monika Paszkowska, przed pierwszym przedstawieniem było to pół roku prób.
Efekty tego długiego okresu przygotowań było widać podczas piątkowego przedstawienia. Młodzi aktorzy, w wieku od 14 do 21 lat, bardzo dobrze wcielali się w swoje role, niejednokrotnie hipnotyzując
p u b l i c z n o ś ć s wo ją grą. Mieli również
ciekawie opracowany ruch sceniczny,
a c zę ś ć p r ze d s t a wienia toc z yła się
również poza sceną,
co nadawało sztuce
d yn a m i zm u . Wa rto wsp om n i e ć , że
Dziady w wykonaniu ,,WIKT-u” zajęły
w przeszłości II miejsce w mazowieckim
Przeglądzie Teatrów
Obrzędowych.
G r u p a Te a t r a l n a
,,W IK T ” d z i a ł a o d
2001 r. Prowadzi ją
Monika Paszkowska,
nauczycielka mieszkająca od kilkunastu lat w Nasielsku. ,,WIKT” bywał w naszej gminie kilkakrotnie, wystawiał wspomniane Dziady, a także sztuki Czechowa czy też spektakl oparty na motywach wierszy księdza
Smolińskiego.
Jak się dowiedzieliśmy, następnym przedstawieniem, które zostanie zaprezentowane w Winnicy, będzie
komedia. Ale pani Monika nie chce zdradzać szczegółów. Mówi tylko z uśmiechem: – To będzie klasyka
na wesoło. Pracujemy nad nią pół roku, ponieważ zamierzamy zaprezentować naprawdę dużą sztukę.
Życzymy sukcesów i chętnie zobaczymy nowe przedstawienie „WIKT-u” na nasielskiej scenie.
(p.)

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję Redakcji „Życie Nasielska” za umieszczenie artykułu o głodujących psach w Konarach w nr 23 „Życia Nasielska” wydanym 9 listopada 2012 r.
Mam przyjemność poinformować, że artykuł cieszył się dużym, zupełnie nieoczekiwanym zainteresowaniem Czytelników i odniósł niespodziewanie szybko rezultaty. Ogromnie dziękuję Panu Jerzemu
Karabinowi mieszkającego we wsi Nuna, który przyjął do siebie pieska
– Szybkiego Rudego za stworzenie mu godziwych warunków życia, otwarte i dobre serce i za cudowną postawę, godną naśladowania, mam
nadzieję, że Takich Dobrych Ludzi jest więcej… Dziękuję Pani Monice
z ARiMR (nie pamiętam nazwiska) za dużą paczkę karmy dla psów i cenne informacje dotyczące praw zwierząt, a przede wszystkim za wrażliwość, otwartość i zainteresowanie losem głodujących istot.
Dziękuję również właścicielowi psów za zrozumienie i przepraszam, jeśli
uraziłam Pana w jakikolwiek sposób.
						
Dorota Saracyn

PODZIĘKOWANIE
Kierownictwo Domu Ciep ł a
w Nasielsku pragnie podziękować Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” za współpracę.
Dzięki wyrozumiałości kierownictwa GS świetlica ma szansę za
niewielkie pieniądze wynajmować całe piętro (ponad 90 m2)
budynku Spółdzielni przy ul. Młynarskiej. W lipcu br. GS wyremontował dach nad Domem Ciepła,
dzięki czemu jest sucho i cieplej.
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Duchowe witaminy

Last minute

Wśród rynkowych ofert last minute, które wielu kojarzy z wyjazdami
zagranicznymi do egzotycznych krajów, ja wybrałem wycieczkę, którą
proponuje Szymon Hołownia. Chodzi o jego najnowszą książkę „Last
minute. 24 godziny chrześcijaństwa na świecie” (Wydawnictwo Znak,
2012). „To podróżne zapiski katolika, który – gdy miał paść na deski
wycieńczony polskimi sporami – zainwestował swoje pieniądze, resztę
wyprosił w wydawnictwie, spakował walizki i wyjechał, by zyskać nową
perspektywę. Odwiedził rodzinę na niemal wszystkich kontynentach.
Sprawdził, czego może nauczyć się od krewnych (nawet tych ciut dalszych – prawosławnych, protestantów) zarówno w tłustej zachodniej
demokracji, jak i w kraju, gdzie przed domami wiecznie płoną gazowe
znicze”. Hołownia dociera do przeróżnych miejsc, jak: Turkmenistan,
Zambia, Papua-Nowa Gwinea, Honduras, Filipiny, Australia, Kanada,
Francja, Bhutan, Szkocja, Salwador, USA i Azory. Jak wygląda chrześcijaństwo na świecie? Czym żyje?
Ciekawą próbą odpowiedzi na tak postawione pytania może być świadectwo bpa Edwarda Dajczaka, który od 12 lat współtworzy wielką inicjatywę ewangelizacyjną „Przystanek Jezus”. Hierarcha wystąpił jako
gość specjalny 35. sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które w dniach 15–16 listopada br. podjęło
temat: „Kościół wobec wyzwania nowej ewangelizacji”.
„– Chrystusa trzeba najpierw spotkać, i to «dzisiaj» – mówił biskup koszalińsko-kołobrzeski, aby doświadczyć jego miłości. – Jeśli nie, dla ludzi młodych, którzy żyją chwilą i natłokiem informacji, wiara nie będzie
atrakcyjna. Zmienił się przecież sposób komunikacji i zmienił się człowiek. W gąszczu informacji przekaz Ewangelii zdaje się gubić. Wszystko
dzieje się szybko, natychmiast. Jak więc można mówić: dwa tysiące lat
temu Pan Jezus przyszedł na ziemię...? Co to oznacza dla współczesnego, młodego odbiorcy? (…) Dopiero gdy ktoś spotka się naprawdę
z Chrystusem, zainteresuje się historią, Biblią, dokumentami Kościoła.
Wiemy, że Kościół ma wskazywać drogę i uczyć sztuki życia. Takie jest
zadanie ewangelizacji. Ale czy dzisiaj nie zmieniły się zasadnicze pytania, które stawia sobie zwłaszcza młody człowiek. Dawniej, w czasach
komunizmu, Kościół bronił narodu. Dziś jego zadanie jest jeszcze bardziej zasadnicze: ma pomóc człowiekowi, aby obronił się przed samym
sobą”.
Bł. Jan Paweł II wskazał, że „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!”.
Chodzi o to, aby katolicy nauczyli się żyć Ewangelią na co dzień. Jak
wygląda nasze chrześcijaństwo? Czym żyje? Czego się domaga? Teraźniejszość wymaga od wierzących zdecydowanego wyrzekania się „letniości” w wierze, ożywiania świeżości w świadectwie Ewangelii, czyli
dobrej nowiny o zbawieniu, które przynosi światu Jezus Chrystus. Wiarę można zdobywać i pogłębiać, ale też można ją zagubić i zniszczyć.
Ten skarb noszony w naczyniach glinianych ludzkich serc domaga się
współpracy i rozwijania, by dom naszego życia nie wypełnił się pustką.
Rok Wiary może „wskrzesić w nas samych pierwotną żarliwość w wyznawaniu wiary”, obudzić z duchowego letargu i przemienić poczucie
wyższości na pokorne poddanie się woli Bożej odkrywane jako „zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego
Zbawiciela świata”. Chodzi o pogłębienie wiary zarówno od strony intelektualnej, jak i od strony przeżyciowej. Jako uczniowie Jezusa z Nazaretu nie możemy zapominać, że wiara jest darem Boga, czyli łaską,
konieczną do zbawienia, którą trzeba otwartym i czystym sercem przyjąć i której należy strzec, ale przede wszystkim – w której należy wzrastać. Dla chrześcijanina podstawowym kryterium myślenia i działania
jest wiara, której nieodzownym elementem wzrostu jest udział w liturgii,
dającej już tu, na ziemi, przedsmak nieba. Szczególnie w sakramentach
mamy okazję doświadczyć najpełniejszego obdarowania łaską, która
następnie działa przez konkretne czyny miłości.
Na koniec coś krzepiącego z myśli Szymona Hołowni, który pozwala
dotknąć chrześcijaństwa w jego niezwykłej różnorodności, by poczuć
się częścią wspaniałej wspólnoty, żywej 24 godziny na dobę: „Przecież
w każdej chwili gdzieś na świecie odprawiana jest msza, w każdej chwili ktoś z naszych braci śmieje się lub płacze, potrzebuje modlitwy albo
modli się za nas. Jeden z banków chwalił się kiedyś, że ponieważ ma
oddziały na całym świecie – «nigdy nie zasypia». Chrześcijaństwo było
pierwsze”.
ks. Leszek Smoliński
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UROCZYSTOŚCI

UROCZYSTOŚCI

Świętowaliśmy odzyskanie niepodległości

Życzymy 200 lat!

Wręczenie nagród

W p i ą t e k , 9 l i s to p a d a b r.
w nasielskim kinie Niwa zainaugurowano obchody 94. rocznicy
odzyskania przez
Polskę niepodległości oraz 626.
rocznicy nadania
praw miej sk ich
naszemu miastu. Na uroczystości byli obecni
m.in. przedstawiciele nasielskiego s a m o r z ądu:
G rzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, Grzegorz Duchnowski, przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku, radni
oraz mieszkańcy naszej gminy.
W przemówieniu otwierającym
uroczystości burmistrz Nasielska
porównał Ojczyznę do rodziny.
Apelował również do obecnych
o lokalny patriotyzm. Podczas tej
uroczystości została ogłoszona
decyzja Kapituły Nagrody „Lew
Nasielska” dotycząca jej tegorocznego laureata. Został nim Krzysztof Kowalski z Winnik. Prowadzi
on rodzinne gospodarstwo rolne i jest znanym w kraju i za granicą producentem oleju lnianego
i rzepakowego oraz hodowcą
trzody chlewnej rzadkiej rasy złotnicka biała. W tym roku otrzymała on już m.in. nagrodę „Najlepszy
Produkt Roku 2011” w kategorii
„Mazowiecki Produkt Tradycyjny
i Naturalny”, złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA – nagrody za olej
lniany.
Statuetkę „Lwa Nasielska” panu
Krzysztofowi wręczył burmistrz
Grzegorz Arciszewski w asyście
członków kapituły. Dziękując za
to niespodziewanie wyróżnienie,
Krzysztof Kowalski wspomniał, że
właśnie niedawno wrócił z międzynarodowych targów w Niemczech,
gdzie – jak zażartował – dzięki jego
staraniom bardziej znana staje się

gmina Nasielsk niż jego produkty.
Trzeba dodać, że dotychczas nagroda „Lwa Nasielska” była przy-

znawana podczas inauguracji „Dni
Nasielska”. Jednak kapituła postanowiła dokonać zmiany i już od
tego roku wręczać nagrodę podczas listopadowych uroczystości
patriotycznych, w których trakcie świętujemy również rocznicę
nadania praw miejskich naszemu
miastu.
W dalszej części uroczystego
spotkania wręczono nagrody najlepszym uczestnikom konkursu
recytatorskiego pt. „Polska poezja
patriotyczna”, zorganizowanego
przez Nasielski Ośrodek Kultury z okazji Święta Niepodległości
dla szkół gimnazjalnych. Nagrody
z rąk Barbary Modzelewskiej, przewodniczącej jury konkursu recytatorskiego, i burmistrza Nasielska
otrzymali: Julia Górska z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku (III miejsce),
Natalia Anna Łyczkowska z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach (II miejsce) oraz Sylwia
Górska z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach i Cyprian Skłucki z Publicznego Gimnazjum Nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
(I miejsce ex aequo). Następnie laureaci I miejsca zaprezentowali publiczności wiersze, które pozwoliły
im wygrać konkurs.
C iekaw ym akcentem piątko wej uroczystości była opóźniona
z powodów technicznych projekcja

filmu niemego pt. Pan Tadeusz w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego z 1928
roku. Film ten jest zabytkiem polskiej kinematografii, a jego premiera
miała miejsce w 9 listopada 1928 roku, z okazji
10. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Byli na niej obecni
m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy
Mościcki z małżonką oraz
Marszałek Józef Piłsudski z rodziną. Po II wojnie
światowej film ocalał jedynie we fragmentach, na
szczęście w kilku kopiach.
Wszystkie zachowane fragmenty
filmu pochodzące z różnych kopii
zostały przeanalizowane i zmontowane w jedną, jak najpełniejszą
wersję oraz poddane obróbce cyfrowej w zaawansowanej technologii 4K.

Pamięci poległych
za Ojczyznę
W niedzielę, 11 listopada br., mieszkańcy Nasielska zgromadzili się na
naszym cmentarzu przy symbolicznej mogile żołnierzy polskich
poległych w 1920 r., by oddać hołd
poległym w walkach o odzyskanie
niepodległości przez Polskę. Burmistrz Grzegorz Arciszewski podkreślał w swoim przemówieniu
wagę wspólnych działań dla pielęgnowania patriotyzmu. Modlitwę
za poległych w walkach o wolną
Polskę odmówił ks. Jarosław Kowalczyk, a następnie odbyło się
uroczyste przekazanie harcerzom
sztandaru Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło
w Nasielsku. Przekazywali go: Bronisław Skoroszewski, członek zarządu
związku kombatantów RzPPiBWP,
koło w Nasielsku, Czesław Woźniak, skarbnik koła kombatantów
RzPPiBWP w Nasielsku, i Wiesław
Trojnar, członek zarządu Związku

Z NOK

Patriotyczna recytacja

Kombatantów, koło w Nasielsku.
Prowadzący uroczystość w imieniu
kombatantów odczytał rotę przekazania sztandaru: My, członkowie
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych, Koło w Nasielsku,

Konkurs recytatorski „Polska Poezja Patriotyczna” jest organizowany od wielu lat przez Nasielski
Ośrodek Kultury. Biorą w nim udział gimnazjaliści
ze szkół z terenu gminy Nasielsk. Celem konkursu jest propagowanie sztuki recytatorskiej i wartości patriotycznych, podnoszenie kultury języka
wśród młodzieży oraz rozwijanie wrażliwości na
słowo poetyckie.
W tym roku finał gminny zmagań młodych recytatorów z poezją patriotyczną odbył się 8 listopada. Wzięło w nim udział 22 gimnazjalistów.
Uczestników oceniało Jury w składzie: Iwona Pęcherzewska, Barbara Modzelewska i Katarzyna Tyc. Jury zwracało uwagę na dobór repertuaru, interpretację utworu,
kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. I miejsce przyznano ex aequo Sylwii Górskiej z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach oraz Cyprianowi Skłuckiemu z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku. II miejsce zajęła Natalia
Anna Łyczkowska z ZS nr 2 w Starych Pieścirogach, a III – Julia Górska z PG nr 1 w Nasielsku. Komisja konkursowa wyróżniła także Małgorzatę Dąbrowską z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.
Wszyscy uczestnicy konkursu recytatorskiego otrzymali dyplomy za udział w finale gminnym, a laureaci tegorocznej edycji zostali nagrodzeni podczas uroczystości związanych z 94. rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości, które odbyły się 9 listopada w Nasielskim Ośrodku Kultury. Laureatom serdecznie gratulujemy!
K.T.

strażnicy pamięci czasów walk
o wyzwolenie Ojczyzny, przekazujemy Wam, Nasielskiemu Środowisku Harcerskiemu, ten sztandar jako
symbol naszej służby. Niech dzięki
Wam krzewi się patriotyzm na nasielskiej ziemi, a wiatr czasów nie
zabierze pamięci o tamtych wydarzeniach i ich bohaterach. Po tych
słowach przedstawiciele organizacji
harcerskich działających na terenie
gminy Nasielsk, tj. Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Nasielsku,
Związku Harcerstwa Polskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
oraz Związku Harcerstwa Polskiego w Nasielsku, po przyklęknięciu i ucałowaniu sztandaru, przejęli
ten znak, natomiast kombatanci ze
ZKRPiBWP w Nasielsku pożegnali
sztandar, również całując go ze łza-

fot. K. Miller

mi w oczach. Od tej pory zobowiązanie do pełnienia funkcji pocztu
sztandarowego sztandaru kombatanckiego przyjęli na siebie przedstawiciele nasielskiego środowiska
harcerskiego. Będą oni uczestniczyć wraz ze sztandarem w uroczystościach z okazji świąt
oraz uroczystości narodowych, lokalnych
i kościelnych, a także
podczas uroczystości
pogrzebowych kombatantów i osób związanych z gminą Nasielsk.
ak zwykle tego dnia na
cmentarzu licznie stawiły się poczty sztandarowe, strażacy, harcerze,
przedstawiciele różnych
instytucji, a także dzieci
i młodzież szkolna. Po
złożeniu przez delegacje różnych instytucji,
placówek oświatowych,
firm i środowisk wieńców na grobie
żołnierzy uczestnicy uroczystości
przemaszerowali do kościoła parafialnego w Nasielsku, gdzie o godz.
12.00 została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny
oraz gminy Nasielsk. Przewodniczył
jej ks. kanonik Tadeusz Pepłoński
– proboszcz parafii św. Wojciecha
w Nasielsku, zaś ks. Adam Ners
wygłosił kazanie, w którym przypomniał historię polskich starań
o niepodległość w XX w. Oprawę
muzyczną mszy św. zapewnił chór
parafialny „Lira” oraz orkiestra pod
batutą Joanny Ostaszewskiej. Podczas mszy św. został również poświęcony odnowiony sztandar
Związku Rolników Indywidualnych
w Nasielsku.
red.
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W dniu 10 listopada br. mieszkaniec naszej gminy,
Zygmunt Franciszek Górecki, obchodził swoje 100.
urodziny. Z tej wyjątkowej okazji, w poniedziałek,
12 listopada br. z najlepszymi życzeniami kolejnych
lat życia w zdrowiu i pomyślności przybyli do Szanownego Jubilata przedstawiciele nasielskiego urzędu: Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, i Ewa
Mikulska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, oraz
przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego: Mirosław Szymańczyk, kierownik Placówki Terenowej, i Krystyna Wierzbicka, kierownik
Wydziału Świadczeń. W tej doniosłej chwili były również piękne kwiaty, prezenty oraz kieliszek szampana
za zdrowie Dostojnego Jubilata.
Pan Zygmunt Franciszek Górecki urodził się 10 listopada 1912 r. w Głodowie Wielkim. Przez wiele lat pracował
na kolei i równocześnie prowadził gospodarstwo rolne w Mazewie Dworskim „B”. Aktualnie wraz z drugą żoną –
Mirosławą zamieszkuje w Nasielsku. Z pierwszego małżeństwa z żoną Matyldą dochował się dwóch synów: Czesława i Leszka oraz córki Elżbiety. Otoczony opieką bliskich podchodzi do życia z uśmiechem i pogodą ducha.
Jeszcze raz życzymy naszemu Jubilatowi wielu słonecznych dni w zdrowiu i radości.
E. Mikulska

Z GMINY

Bal seniora

Rok 2012 ogłoszony został przez Unię Europejską
Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej. Fakt ten był inspiracją dla Rady
Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym do zorganizowania Balu seniora.
Odbył się on w sobotę, 17 listopada 2012 r. w Jaskółowie. Pierwotnie celem tej imprezy była integracja lokalnej społeczności starszego pokolenia. Ostatecznie
przerodziła się ona w zabawę wielopokoleniową. Przy
suto zastawionych stołach, profesjonalnej obsłudze kelnerskiej oraz akompaniamencie zespołu „Desperados” zabawa
trwała do białego rana.
Impreza ta pokazała, że od ludzi ze starszego pokolenia uczyć się możemy nie tylko życiowej mądrości, ale też jak bawić
się i cieszyć życiem pomimo upływających lat. Wśród zaproszonych gości była dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie
Borowym, która niestety nie zaszczyciła nas swoją obecnością. Miło nam za to było gościć w naszym gronie proboszcza
parafii Nuna księdza Tadeusza Jabłońskiego.
Serdeczne podziękowania kierujemy do mieszkańców wsi Jaskółowo za udostępnienie sali, w której odbyła się impreza.
Słowa wdzięczności kierujemy również do: pani Bożeny Nowosielskiej, pani Agnieszki Śmietana, pana Krzysztofa Wierzchonia,
panów Zygmunta Dąbrowskiego i Sławomira Tyskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na bal, by w miłej atmosferze
spędzić z nami czas, oraz tym, którzy swoją pomocą i życzliwością wsparli nas podczas organizacji tej imprezy. Serdecznie zapraszamy wszystkich w przyszłym roku.
Organizatorzy Rada Rodziców SP w Popowie Borowym

Scena zaułek
z Andrzejem Poniedzielskim
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza w sobotę, 1 grudnia o godz.
18.00 na koncert z cyklu „Scena Zaułek”, podczas którego
zaprezentuje swoją twórczość
znakomity satyryk, poeta, autor
tekstów piosenek, scenarzysta,
felietonista: Andrzej Poniedzielski.
Artysta jest autorem ponad 200
wierszy oraz tekstów ponad 20
piosenek Elżbiety Adamiak i wielu innych artystów.
Na nasielskiej scenie artyście towarzyszyć będzie bard, kompozytor oraz
gospodarz „Sceny Zaułek” Wojciech Gęsicki, który wraz ze skrzypkiem
Robertem Bielakiem będzie promował swoją najnowszą płytę. Bilety na
koncert do nabycia w kasie Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Cena biletu w przedsprzedaży: 25 zł. Cena biletu w dniu koncertu: 30 zł

Reggae na scenie
Kolejne muzyczne spotkanie w NOK odbędzie się w sobotę, 8 grudnia. Tym razem będzie to wieczór w klimacie reggae. Na nasielskiej scenie wystąpi powstały
w lutym 2012 r. nasielski zespół RAGGABARABANDA.
A gwiazdą tego wieczoru będzie KAMIL BEDNAREK – znany z trzeciej edycji
programu Mam talent. Na początku bieżącego roku mogliśmy oglądać artystę
w programie Bitwa na głosy. Przewodniczył szesnastoosobowej grupie wokalistów, z którą zajął I miejsce. Kamil Bednarek jest odpowiedzialny za największy
komercyjny sukces reggae w naszym kraju.
Początek koncertu o godz. 18.00. Bilety do nabycia w kasie Nasielskiego Ośrodka Kultury. Cena biletu w przedsprzedaży: 25 zł. Cena biletu w dniu koncertu:
30 zł.
K.T.

CIEKSYN

Idą kolędnicy
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER, wraz z młodzieżą z gminy Nasielsk, przygotowuje przedstawienie pt. „Idą Kolędnicy”. Do tej pory odbyła się pierwsza próba.
W ostatni piątek w Zakątku Rozmaitości w Cieksynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące warsztatów
teatralnych. Przybyła na nie młodzież z Cieksyna, Gawłówka, Zaborza oraz Nasielska. Następnie w poniedziałek
w OSP w Cieksynie miała miejsce pierwsza próba przedstawienia „Idą Kolędnicy”, w której wzięło udział 12 osób.
Podczas warsztatów zostały przeprowadzone gry i zabawy integracyjne, zadania aktorskie oraz dyskusja o zwyczajach i obrzędach związanych z kolędowaniem. Na zakończenie spotkania, z uśmiechem na ustach, w rytm
bębna uczestnicy warsztatów wyśpiewali wymyślne aranżacje kolędy Przybieżeli do Betlejem.
Finałem warsztatów teatralnych
będzie spektakl „Idą Kolędnicy”,
który zostanie zaprezentowany podczas spotkania wigilijnego
mieszkańców Cieksyna i okolic,
22 grudnia o godz. 17.00 w Cieksynie.
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER przez to działanie i zorganizowanie wigilii chce
przywołać tradycje radosnego kolędowania i wspólnego przebywania wszystkich mieszkańców.
(p.)
fot. P. Kozłowski

ZAPROSZENIE NA KIERMASZ

Moc świątecznych
niespodzianek
Już tylko miesiąc pozostał do świąt Bożego Narodzenia, i choć jeszcze
towarzyszy nam aura typowo jesienna, czas pomyśleć o nadchodzącej
Gwiazdce. Wszystkich, którzy poszukują oryginalnych prezentów dla swoich najbliższych, ozdób na choinkę czy dekoracji na świąteczny stół lub po
prostu uwielbiają kolędy i atmosferę tych magicznych świąt, zapraszamy
w niedzielę, 16 grudnia br. do Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Odbędzie się tu kiermasz rękodzieła bożonarodzeniowego pt. „Moc świątecznych niespodzianek”, w którym swoje prace zaprezentują mieszkańcy
naszej gminy i okolic.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w tym
niecodziennym spotkaniu, którego organizatorami są: Nasielski Ośrodek
Kultury i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach.

ROZMAITOŚCI
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Konferencja w Poświętnem
W czwartek, 8 listopada w Poświętnem odbyła się konferencja
dla przedstawicieli samorządów
lokalnych, organizacji i instytucji
pozarządowych, Lokalnych Grup
Działania, oraz lokalnych i regionalnych mediów z terenu województwa mazowieckiego, która miała na
celu zapoznanie zebranych z rezultatami wynikającymi z realizacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013.
W konferencji uczestniczyła też
grupa osób zainteresowanych jej
tematyką z powiatu nowodworskiego. W grupie tej, której przewodniczył kierownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Pomiechówku Albert Jaworski, znalazło się
też kilka osób z terenu gminy Nasielsk.
Nasielski samorząd reprezentował Radosław Kasiak.
Obecni byli też rolnicy uczestniczący
w różnego rodzaju działaniach, przez
które realizowany był Program, wśród
nich zaś Krzysztof Kowalski – beneficjent Programu. Jego dokonania zostały zauważone i docenione, czego
wyrazem są nagrody i wyróżnienia:
Laur Marszałka, Złoty Medal Targów
Poznańskich, tytuł Lwa Nasielska.
Jego dokonania oraz osiągnięcia innych beneficjentów stanowią przykład, jak dobry pomysł, wsparty
odpowiednimi działaniami i co nie
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RUBRYKA HARCERSKA

Ogłoszenie

Jednocześnie warto pamiętać, że
w realizacji Programu na terenie
naszej gminy uczestniczyli też inni
rolnicy i inne podmioty. Oni także mają powody do satysfakcji. Ich
działania również przyczyniają się
do unowocześniania się nasielskiej
wsi i warte są spopularyzowania.
Należy też pamiętać, że konferencyjne podsumowanie nie dotyczyło jeszcze całości Programu,
bo on jeszcze trwa i można skorz ystać z jego dobrodziejstw.
Dlatego warto podjąć starania
o unijne środki. Pomogą w tym
doradcy, których możemy znaleźć w naszym Urzędzie Miejskim
i w Pomiechówku, gdzie mieści
się siedziba Powiatowego Zespołu
Doradców.
andrzej zawadzki

INFORMACJA

Wyjazdy
na basen

Uczniowski Klub Sportowy ,,POLONEZ” działający przy Publicznym
Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
organizuje w dniach od 02.02. do 09.02.2013 r.

obóz narciarsko-snowboardowy
dla młodzieży szkolnej.

Uczestnicy będą zakwaterowani w miejscowości Murzasichle
w pokojach wyposażonych w telewizory, węzeł sanitarny.
Koszt zimowiska wynosi 880 zł od osoby.
W tej cenie zapewniamy:
zakwaterowanie, pełne wyżywienie (trzy posiłki), transport
uczestników z Nasielska do miejsca zakwaterowania i z powrotem,
codzienne dojazdy na stoki narciarskie, opiekę instruktorską
i całodobową opiekę nauczycielską.
W gimnazjum istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego. Możliwe jest też wypożyczenie
sprzętu na miejscu. Serdecznie zapraszamy miłośników białego
szaleństwa! Kontakt telefoniczny: Bożenna Zawadzka-Roszczenko
tel. 236912515. Zapisy do 30 listopada 2012 r. z jednoczesną wpłatą
zaliczki w wysokości 200 zł.
Gwarantujemy bezpieczną i przyjemną zabawę na śniegu.

Fu n d a c j a „ B ą d ź my ra z e m”
w Nasielsku do piątku, 30 listopada br. przyjmuje zgłoszenia osób
chętnych na regularne wyjazdy
na pływalnię do Pułtuska.
Wyjazdy odbywałyby się autokarem w godz. 17–18 w środy bądź
czwartki. Szczegóły zostaną ustalone po zebraniu zapisów osób
zainteresowanych.
Zapisywać można się osobiście
w siedzibie Fundacji – ul. Warszawska 2 (kancelaria adwokacka)
lub telefonicznie (23) 6912152.
(red.)

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI

Oddam:
• ubranka – tel. 667-013-526
• fotel – tel. 23 6933003
Przyjmę:
• 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
• wszystkie artykuły dziecięce, meble - tel. 518-905-231
• krótki gzyms na firanki, wersalkę ze skrzynią na bieliznę, pościel, półkę na ścianę, koc - tel. 510-399-436
• lodówka, regał pokojowy - tel. 663-440-267
• fotel jednoosobowy – rozkładany, sokowirówka – tel. 781-938-196
• lodówkę – tel. 728-707-462
• wirówka, duży dywan, regał pokojowy – tel. 510-359-786
• pralkę ładowana od góry, fotel rozkładany jednoosobowy – tel. 724-263-355
• regał pokojowy, łóżko 2-osobowe – tel. 789-098-121
• ubranka dla rocznego chłopca, wózek, zabawki, regał pokojowy, komputer - tel. 502-926 343
• ubrania ciążowe, spodnie, bluzy, kurtka - tel. 662 670 639
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Przystanek Alaska

Pewnie tak jak ja byliście bardzo zaskoczeni wyglądając przez okna
w weekend 26-28 października i widząc na ziemi puszystą pierzynkę
ze śniegu i prószący z nieba lodowy maczek. Długo domniemałem co
może być przyczyną tej strasznej anomalii, ale jedynym słusznym wytłumaczeniem do, którego doszedłem była organizacja drugiego zjazdu
Jesiennej Akcji Szkoleniowej „Przystanek Alaska” organizowanej Przez
Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej(MZKK) w Pruszkowie.

mniej ważne – środkami unijnymi,
może przynieść korzyść samemu
beneficjentowi, a jednocześnie wpłynąć na przeobrażenie się polskiej wsi.
Wartość tej konferencji polegała na
tym, że omawiano na niej wiele przykładów najlepszych projektów zrealizowanych dotychczas w Polsce
w ramach PROW 2007–2013. Pokazano osiągnięcia jednostkowe, jak
i różnego rodzaju grup, które korzystając ze środków unijnych, zmieniły
oblicze swoich miejscowości.
Wystąpienie na konferencji naszego młodego rolnika zostało bardzo
ciepło przyjęte przez uczestników
spotkania. Otrzymał ogromne brawa,
które i dla niego, i dla przedstawicieli
naszej gminy była satysfakcją, że to, co
u nas się dzieje, jest docenianie i wpisuje się w ogólnopolski trend unowocześniania polskiej wsi.

OGŁOSZENIA
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Sprawami związanymi z kształceniem i pracą z kadrą zajmują się wyspecjalizowani instruktorzy tworzący Zespoły Kadry Kształcącej. W 2009
roku powstał pomysł utworzenia takiej jednostki pomiędzy Hufcem
Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo i Pruszków. Dziećmi tego przedsięwzięcia był szereg warsztatów i kursów, a ostatnim z nich jest wyprawa na Alaskę. Korzystając z okazji udało mi się podpytać komendantkę
kursu phm. Monikę Gawryś z Hufca ZHP Legionowo o klika szczegółów
związanych z odbywającą się akcją.
Pierwszą rzeczą jaką chciałby wiedzieć każdy z nas jest zapewne co to
tak w ogóle jest JAS? Co się tu dzieje, skąd te renifery i dlaczego akurat
Alaska? Jak mówi druhna Monika:
– JAS to skrót od Jesiennej Akcji Szkoleniowej. W tym roku MZKK w ramach
tego przedsięwzięcia postanowił zorganizować trzy szkolenia. Pierwsze jest
to trwający trzy weekendy kurs przewodnikowski, dedykowany osobom
które chcą podjąć się roli wychowawcy Związku Harcerstwa Polskiego.
Drugie, są to warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich, które przeznaczone są dla osób chcących być mentorami dla zdobywających stopnie instruktorskie. Ostatnie szkolenie są to warsztaty z zuchowych form pracy, na
które zaproszono kadrę już pracującą z naszymi najmłodszymi członkami.
Każdej Akcji Szkoleniowej staramy się nadać niepowtarzalny charakter, dlatego podróżujemy w ciekawe miejsca. W ubiegłych latach wyprawiliśmy się
już na Kilimandżaro i przeszliśmy „Boso przez Amazonię”, tym razem postanowiliśmy zatrzymać się na „Przystanku Alaska”. Na pierwszym zjeździe
uczestnicy przeszli odprawę bagażową, wykupili bilety, otrzymali paszporty
i wsiedli do samolotu na Alaskę. Na drugim zjeździe, udało nam się zorganizować śnieg i renifery hasające po terenie odbywania się akcji. Na następny
planujemy kolejne niespodzianki – może jakieś białe niedźwiedzie?
Ciekawe jakim zainteresowaniem cieszą się proponowane formy kształceniowe?
Otóż wygląda na to, że zaskakująco dużym. Jak zdradza nam komendantka
akcji: – Na kurs przewodnikowski musieliśmy zwiększyć planowy limit przyjęć
o 11 osób, łącznie mamy
na nim 43 uczestników.
Natomiast na warsztaty
z zuchowych form pracy
zamknęliśmy listy uczestników na 2 tygodnie przed
końcem.

BURMISTRZ NASIELSKA

Nasielsk, dnia 02.11.2012 r.
ZPN.6845.5.2012

ZPN. 6845.9.9 .2011.2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
ogłaszam
że w dniu 28 grudnia 2012 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat lokalu
użytkowego o powierzchni 195,23 m2, znajdującego się na parterze budynku mieszkalno – użytkowego na
nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 757/1, 757/2, 758, 759/ 1, 759/2, 750/1, 790/2, 760/3 stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej w mieście Nasielsku przy ul. Kilińskiego 1/3 .
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy netto wynosi 3.000,00 złotych (słownie : trzy tysiące
złotych ).

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz
Uchwały Nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Nasielsku, z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu z dotychczasowym najemcą, podaję do publicznej wiadomości

wykaz
lokalu użytkowego, przeznaczonego do wynajęcia
w drodze bezprzetargowej,
na rzecz dotychczasowego najemcy, z przeznaczeniem na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Lokal użytkowy o pow. 72,5 m2, znajduje się w budynku zlokalizowanym
w miejscowości Cieksyn, przy ulicy Sportowej 5, położonym na
działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 127/9 i 127/12 , KW
Nr OS1U/00037628/2.
Najem lokalu użytkowego następuje na okres 10 lat.
Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 02.11.2010 r. do 22.11.2010 r.
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nasielsk, dnia 6.11.2012 rok

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy lokalu jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie doliczony podatek VAT.

BURMISTRZ NASIELSKA
ZPN. 7125.8. 6 .2011

Czynsz dzierżawy może być aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź.
zm.), oraz Uchwały Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8
grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do
sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Nieruchomość stanowiąca przedmiot wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób
trzecich.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 300,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta
27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 21 grudnia 2012 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,

Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami
i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Taka duża akcja ma pewnie swoje zamierzenia, chcemy coś osiągnąć organizując ją, stawiamy sobie cele.
– Oczywiście najbardziej widocznym celem jest przeszkolenie przyszłych
instruktorów, którzy zdobędą w ten sposób wiedzę i posiądą nowe umiejętności, ale to nie wszystko. Staramy się by każde nasze szkolenie było wydarzeniem szczególnym, w końcu jak mawiał jeden z ojców harcerstwa
hm. Stefan Mirowski „Kursu instruktorskiego nie można odbyć. Kurs trzeba
przeżyć”. Chcemy, żeby uczestnicy naszych szkoleń wyszli z nich z głową
pełną pomysłów i zapałem do działania.
Najważniejsze jednak jest to jakie wrażenia i oczekiwania mają uczestnicy, przecież to z myślą o nich jest organizowane całe to przedsięwzięcie? Jako dobry
instruktor komendantka JAS – u odpowiada nam bardzo dyplomatycznie. –
Każdy z uczestników szuka tu czegoś innego, jedni chcą zdobyć nowe umiejętności, drudzy usystematyzować swoją wiedzę, inni natomiast poznać ludzi,
, a są pewnie i tacy, którzy przyjechali z myślą „bo mi kazano”. Bez względu
na to z jakimi oczekiwaniami tu przybyli, uważam, że wynoszą z tej akcji dużo
pomysłów do pracy ze swoimi drużynami. Z rozmów z kursantami wynika,
że podoba im się na Alasce, odbiór prowadzących jest pozytywny, nawiązały się pierwsze przyjaźnie, a atmosfera jest coraz cieplejsza pomimo śniegu
za oknami. Droga jest zawsze pod górkę, psuje się sprzęt, środki transportu,
a nawet ludzie – radzimy sobie w każdej sytuacji, a to dlatego, że trzymamy
się razem, wspieramy się i pomagamy wzajemnie. Działając razem mamy
większe szanse na szczęśliwe zakończenie naszej wyprawy.
My również życzymy wszystkim kursantom i uczestnikom warsztatów oraz
ich kadrze jak najlepszych wspomnień z wyprawy na Alaskę. Z niecierpliwością czekamy na kolejne pomysły MZKK i mamy nadzieję, że już
niedługo będziemy mogli zrywać owoce ich ostatniej pracy.
pwd. Daniel Nowak

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki,
aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby
prawnej zezwalającej na wydzierżawienie lokalu.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.

Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się
w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy dzierżawy.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę
o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza
Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, pokój nr 214 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 23/ 69 33 027 oraz na stronie
internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

Cena nieruchomości

Cieksyn, ul. Sportowa 5
127/9 i 127/12
3800 m2
OS1U/00037628/2
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego
Planu Ogólnego Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nasielsk dotyczącą zespołu wsi : Borkowo, Cieksyn, Dobra
Wola,Lelewo,Nowiny,NowaWrona,Zaborze
w rejonie rzek: Wkry, Naruszewki, Nasielnej
zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej
w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18
czerwca 1998 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie usług zdrowia.
1
32,70 m2
529/4585
Lokal mieszkalny położony na I piętrze ,
składający się z:
- 2-ch pokoi,
- kuchni
- przedpokoju,
- łazienki,
z przynależnym udziałem w nieruchomości
wspólnej, w tym w działce nr 127/9 i 127/12 ,
piwnicy oraz w budynku garażowym.
42.200,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm. ) upływa w terminie 6 tygodni,
licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 23 grudnia 2012 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 8 listopada 2012 roku do dnia
29 listopada 2012 roku.
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
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Turniej piłkarski
z okazji Święta
Niepodległości

SPORT SZKOLNY. Piłka koszykowa

Turniej dla
gimnazjalistów

W niedzielę, 11 listopada 2012 r. na boisku Orlik 2012
w Nasielsku odbył się Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości. W rozgrywkach mogli wziąć udział
zawodnicy urodzeni w latach 1999–1994. Do turnieju zgłosiło się 11 zespołów, które zostały podzielone na
2 grupy. By wyłonić zwycięzcę, rozegrano 29 meczów.
W półfinałach i finałach uzyskano następujące rezultaty:
Show Time – Wczorajsi 0:0, k. 1:3
Dętka Team – AC Zawijacze 3:0
Mecz o III miejsce:
Show Time – AC Zawijacze 3:1

W dniu 8 listopada w hali sportowej odbyły się mistrzostwa gminy gimnazjów w koszykówce dziewcząt
i chłopców. Niestety, absencja drużyn z ZS nr 3 w Cieksynie i ZSO w Nasielsku spowodowała, że o mistrzostwie decydował jeden mecz, zarówno w kategorii
dziewcząt, jak i chłopców.
Dziewczęta:
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk – Zespół Szkół
nr 2 Stare Pieścirogi 58:13 (26:5)
Ewelina Smolińska (20 pkt), Natalia Cyba (16), Weronika
Modzelewska (4),Aleksandra Rakowska (2), Marta Raźniewska
(2), Karolina Dłutowska, Dominika Kraszewska, Klaudia Ostrowska
(2), Wiktoria Nowacka (4), Darkowska Martyna (2), Dominika
Sławińska (4), Sylwia Szulińska (2), Katarzyna Tybuchowska.

Mecz finałowy:
Wczorajsi – Dętka Team 1:1, k. 3:1

Kolejność drużyn turnieju:
1. Wczorajsi
2. Dętka Team
3. Show Time
4. AC Zawijacze
5. Racuchy
6. ZSO Czarni
7. KS Niepodległość
8. Opona Team
9. FC Jackowo
10. Ranczo Team
11. CS Team

Chłopcy:
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk – Zespół Szkół
nr 2 Stare Pieścirogi 99:11 (49:8)
Radosław Paczkowski (33 pkt, 4x3 pkt), Mateusz Milewski (23,
5x3), Paweł Prusinowski (21), Kacper Kamiński (12), Piotr Tobolski
(7, 1x3), Łukasz Gortat (3).
Opiekunem obu drużyn był Robert Bugalski.

Obydwa zespoły reprezentowały gminę Nasielsk
w powiatowych mistrzostwach szkół gimnazjalnych rozegranych 12 listopada w hali nowodworZespół Wczorajsi wystąpił w składzie: Damian Zembrzu- skiego NOSiR-u. W rywalizacji chłopców, podobnie
ski, Mateusz Olczak, Krystian Morawski, Dariusz Mo- jak w rozgrywkach gminnych, o mistrzostwie decyczydłowski, Marcin Świderski, Paweł Sobiecki, Daniel dował jeden mecz. Chłopcy z nasielskiego gimnazjum, mimo dobrej gry i walecznej postawy, musieli
Chrzanowski, Michał Żołnierzak, Rafał Żołnierzak.
uznać wyższość rówieśników z Publicznego Gimnazjum nr 3 z Nowego Dworu Mazowieckiego
(Modlin). Mecz zakończył się wynikiem 36:31 dla
nowodworzan.
By rozstrzygnąć rywalizację w kategorii dziewcząt,
musiano rozegrać 3 spotkania.
PG nr 1 Nowy Dwór Maz.
PG nr 1 Nasielsk 			
PG nr 1 Nasielsk 			

– ZSP Sowia Wola
– PG nr 1 Nowy Dwór
– ZSP Sowia Wola

14:18
18:13
13:17

Kolejność:
1. ZSP Sowia Wola 4 35:27
2. PG nr 1 Nasielsk 3 31:30
3. PG nr 1 Nowy Dwór 2 27:25

SPORT SZKOLNY

Turniej piłkarski
z okazji Święta Niepodległości
W piątek, 9 listopada br. na boisku Orlika w Nasielsku odbył się turniej piłkarski dla dziewcząt i chłopców, upamiętniający rocznicę Odzyskania Niepodległości. Wzięły w nim udział następujące szkoły podstawowe z gminy
Nasielsk: SP Budy Siennickie, SP Stare Pieścirogi, SP Popowo Borowe, SP Dębinki i SP Nasielsk. Po przywitaniu
reprezentacji szkolnych oraz ich opiekunów przystąpiono do rozgrywek. Poniżej przedstawiono wyniki wszystkich spotkań:
Kategoria dziewcząt:
SP Dębinki			
–
SP Budy Siennickie
0:2
SP Popowo Borowe
–
SP Dębinki		
1:1
SP Budy Siennickie		
–
SP Popowo Borowe
4:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Budy Siennickie 6 punktów (6:0)
II miejsce SP Dębinki		
1 punkt (1:3)
III miejsce SP Popowo Borowe 1 punkt (1:5)
Skład zwycięskiej drużyny z Bud Siennickich: Magdalena Jaskulska, Joanna Jaskulska, Natalia Jaskulska, Natalia Romanowicz, Klaudia
Popielarska, Sylwia Ogórek, Paulina Ujazda, Julita Sterbicka. Opiekunem drużyny był Mirosław Zaremba.
Kategoria chłopców:
SP Budy Siennickie		
SP Stare Pieścirogi		
SP Dębinki			
SP Nasielsk			
SP Popowo Borowe
SP Budy Siennickie		
SP Nasielsk			
SP Dębinki			
SP Budy Siennickie		
SP Popowo Borowe

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SP Nasielsk		
SP Popowo Borowe
SP Budy Siennickie
SP Stare Pieścirogi
SP Dębinki		
SP Popowo Borowe
SP Dębinki		
SP Stare Pieścirogi
SP Stare Pieścirogi
SP Nasielsk		

0:0
2:0
0:0
4:1
1:3
1:2
3:0
3:0
0:1
0:3

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk		
10 punktów
II miejsce SP Dębinki		
7 punktów
III miejsce SP Stare Pieścirogi 6 punktów
IV miejsce SP Popowo Borowe 3 punkty
V miejsce SP Budy Siennickie 2 punkty

Skład zwycięskiego zespołu z nasielskiej podstawówki: Kamil Filipowicz, Kacper Karabin, Daniel Nacios, Przemek Drwęcki, Dawid
Kuczyński, Mateusz Rutkowski, Aleksander Chyliński, Karol Romanowicz, Dawid Prusinowski, Alan Dzieliński. Opiekunem zespołu był
Tomasz Czajkowski.
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NASZE DZIECI

PORADY

Dlaczego
tak często
poddajemy się?
Ile razy w swoim życiu próbowałaś zacząć dietę? Ile razy ją zaczęłaś i po
kilku dniach przerwałaś? Jaka była tego przyczyna? Czy to diety okazywały się nieskuteczne? Czy przyczyną był brak naszej wytrwałości?
Wydaje się, że podjęcie próby odchudzania nie jest trudne. Niestety, to
nieprawda. Oczywiście jest to pierwszy i ważny krok. Ale aby dieta była
skuteczna, musimy zdać sobie sprawę, co tak naprawdę znaczy odchudzanie. To nie jest zmiana naszych przyzwyczajeń na tydzień, dwa czy
miesiąc. Nie można również podchodzić do diety z przekonaniem, że to
jest cierpienie, katowanie się. Nasza świadomość właściwego przebiegu
zmian jest niezbędna. Jeśli chce się skutecznie schudnąć lub wyeliminować zagrożenia wynikające z niektórych chorób związanych z nadmierną masą ciała, trzeba zmienić swój styl życia. A taka zmiana polega z kolei
na rezygnacji ze starych złych nawyków i na wprowadzeniu nowych. Jeśli
przez 20, 30 lub 40 lat pielęgnowaliśmy nasze stare przyzwyczajenia
i zbieraliśmy systematycznie kolejne kilogramy, nie możemy wymagać
ani od siebie, ani od nikogo, że w ciągu tygodnia czy miesiąca zmienimy wszystko.
Oto kilka najczęstszych przeszkód, jakie pojawiają się na naszej drodze
do sukcesu:
Często pierwszym krokiem do zmniejszenia masy ciała jest ograniczenie
spożycia posiłków. Na pierwszy ogień idzie kolacja – trzeba skończyć
ją jeść najlepiej około godziny 17.00, a najpóźniej o 18.00. Następnie
często eliminowane lub znacznie ograniczane jest śniadanie. Na obiad
natomiast jemy przede wszystkim warzywa, których dotychczas prawie
nie spożywaliśmy, ewentualnie z dodatkiem chudego mięsa. Przez kilka
pierwszych dni cierpimy, ale dajemy radę. Ale w końcu przychodzi kryzys, jesteśmy głodni i dieta idzie w zapomnienie, a wręcz spożywamy
po niej dwa razy więcej jedzenia, żeby nadrobić ten stracony czas. I tu
jest właśnie błąd – gdy ograniczymy drastycznie spożycie pożywienia,
pewne jest, że po niedługim czasie się poddamy. Należy spożywać niewielkie posiłki, w odstępie około 3 godzin, żeby nasz organizm właściwie
funkcjonował.
Kolejnym krokiem, który podejmujemy, mimo że też utrudnia odchudzanie, jest eliminowanie grup produktów. Jest wiele diet ograniczających się do jednego rodzaju produktów: owocowe, warzywne,
białkowe, tłuszczowe. Tych diet nie da się stosować całe życie. Monotonne spożycie tych samych produktów również powoduje, że często
nie przejdziemy wszystkich kolejnych faz tych diet i po kilku dniach również rezygnujemy. Ograniczanie większości produktów również często
przyczynia się do złego samopoczucia lub pogorszenia zdrowia.
Człowiek jest również istotą niecierpliwą, chciałby widzieć efekt swoich
działań natychmiast. Dlatego diety cud cieszą się takim powodzeniem,
ponieważ często są reklamowane jako przynoszące szybki efekt. Niestety, ta duża liczba kilogramów, która nagle znika, gdy stosujemy te diety,
to nie jest tkanka tłuszczowa, której się tak naprawdę chcemy pozbyć,
tylko woda. Aby spalić tkankę tłuszczową, musimy stosować dietę dłużej,
dlatego musimy trenować naszą cierpliwość.
Z niecierpliwością związana jest również nasza motywacja lub, częściej,
jej brak. Bez odpowiedniej motywacji nie wytrwamy w naszym postanowieniu. Musimy zastanowić się, dlaczego chcemy schudnąć, co nam
dieta da, jaki chcemy osiągnąć cel i w jakim czasie (realnym) chcemy
go osiągnąć. Dobrze również wyznaczyć sobie kilka pośrednich celów,
do których łatwiej będzie nam dążyć. Motywacja jest bardzo ważna na
każdym etapie. Na początku diety (zmiany stylu życia) przyczynia się
w ogóle do jej podjęcia, podczas kryzysu pozwala nam się podnieść
i pójść dalej. Pomaga walczyć z niecierpliwością. Każdy kolejny kilogram
mniej wzmacnia nasza motywację.
Aby skutecznie zgubić nadmierne kilogramy oraz wymodelować nasze
ciało, należy wprowadzić również aktywność fizyczną. Jest to niestety
kolejny punkt, który niektóre osoby zniechęca do dalszej walki z nadwagą. Jednak warto podczas diety, a tak naprawdę zawsze, regularnie ćwiczyć. Nie tylko pomaga nam to zachować sylwetkę, ale także poprawia
samopoczucie, poprzez wyzwalanie endorfin, hormonów szczęścia.
Pamiętajmy również, że każda próba odchudzania jest przez nasz organizm zapamiętywana i spowalnia nasz metabolizm. Dlatego jeśli chcemy
zgubić zbędne kilogramy, przemyślmy sposób, w jaki chcemy je zgubić,
aby dieta była skuteczna i skończyła się sukcesem.
mgr Iwona Łątka-Jakóbiak
dietetyk medyczny
506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl

Kino NIWA ZAPRASZA

Bal świętych

30 listopada i 2 grudnia godz. 18.00

Tak – to był niezwykły bal, bal wszystkich świętych. Jego inicjatorem
i pomysłodawcą był proboszcz parafii
bł. ks. Jerzego w Nunie – ks. Tadeusz
Jabłoński.
W sobotę, 3 listopada o godz. 11 do
kościoła w Nunie wraz z rodzicami przybyło 70 dzieci ze Szkół Podstawowych w Popowie Borowym
i Budach Siennickich. Przebrani za
znanych świętych, uczestniczyliśmy
w uroczystej mszy św. W czasie kazania uczniowie dowiedzieli się, skąd
„bierze się” woda święcona, oraz bliżej poznali strój liturgiczny kapłana. Po modlitwie korowód małych świętych z trąbkami, bębenkami, dzwonkami i śpiewem na ustach Taki duży, taki mały może świętym być udał się do nieba, czyli pięknie przystrojonej sali
w byłej szkole w Nunie. I rozpoczęły się pląsy, gry, zabawy i konkursy, które prowadziły harcerki i harcerze ze
środowiska Nasielskiego ZHR.
Wraz z dziećmi bawili się opiekunowie – dyrektor, nauczyciele, katechetki. Wielkim problemem było wybranie najpiękniej ubranego świętego. Jury postanowiło szczególnie wyróżnić : św. Faustynę – Natalię Mikulską,
bł. ks. Jerzego – Jakuba Charzyńskiego, Mojżesza – Pawła Buszko,
św. Józefa – Kacpra Gąsiorowskiego,
oraz św. Krzysztofa – Olka Śmieta- Wyniki XIV Nasielskiego Turnieju Par organizowanego z okazji Narodowego
nę. Przepięknie się prezentowała Święta Niepodległości 9.11.2012 r.:
193 pkt (67,01%)
4-letnia Madzia Romanowicz w roli 1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
2.
Marek
Olbryś
–
Maciej
Osiński				
161 pkt (55,90%)
św. Matki Teresy z Kalkuty. Byli też
3.
Kazimierz
Kowalski
–
Krzysztof
Morawiecki
		
153 pkt (53,13%)
św. Franciszek, św. Tomasz i Ma4. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
146 pkt (50,69%)
teusz, Maryja, św. Dominik i Piotr,
5. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki 			
138 pkt (47,92%)
św. Dorota i Łucja i mały św. Jan
6. Józef Dobrowolski – Grzegorz Kosewski 			
115 pkt (39,93%)
Bosko oraz grono przeróżnych
7. Piotr Turek – Paweł Wróblewski 				
102 pkt (35,42%)
aniołów. Namiastkę nieba tworzyło oświetlenie, jak też utwory mu- Czołówka klasyfikacji Grand Prix po siedemnastu turniejach:
zyczne odtwarzane przez pana 1-2. Piotr Kowalski				
87 pkt
Mateusza. Mamy zadbały o stronę
Grzegorz Nowiński			
87 pkt
kulinarną tej uroczystości. Każdy 3. Janusz Wydra				
86 pkt
uczestnik „niebiańskiego balu” wró- 4. Janusz Muzal				
83 pkt
cił do domu nagrodzony upomin- 5. Marek Olbryś				
81 pkt
kiem i pełen radości, gdyż święty 6. Waldemar Gnatkowski			
64 pkt
7.
Krzysztof Michnowski 			
60 pkt
jest uśmiechnięty.
59 pkt
Gratulujemy „wszystkim świętym” 8. Kazimierz Kowalski			
9.
Paweł
Wróblewski				
55 pkt
pomysłowości w przygotowaniu
10. Robert Truszkowski			
52 pkt
strojów, rodzicom dziękujemy za
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
pomoc, zaś ks. proboszczowi za zorNa następny turniej zapraszamy w piątek 23 listopada na godz. 19. Będzie to VII Memoriał
ganizowanie tak wspaniałej zabawy.
Tadeusza Czeremużyńskiego.
Teresa W.
PK

BRYDŻ

HOROSKOP

Baran 21.III–20.IV
Nie jest to dobry czas, by zajmować się
skomplikowanymi sprawami. W każdej
dziedzinie życia musisz działać z rozwagą.
Bądź dyplomatą. Nie zwierzaj się ze swoich sekretów.
Byk 21.IV–21.V
Możesz teraz liczyć na lepszą atmosferę
wokół siebie i swoich spraw. Wykorzystaj to
i realizuj się na wielu płaszczyznach. Bądź
konsekwentny w tym, co robisz.
Bliźnięta 22.V–20.VI
Czas nie sprzyja raczej harmonijnym relacjom z otoczeniem. Niewielki wysiłek fizyczny może Ci pomóc w odzyskaniu
równowagi wewnętrznej. Ważna jest dobra
taktyka w postępowaniu.
Rak 21.VI–22.VII
Nie angażuj się w nowe przedsięwzięcia
związane z pracą. Całą swoją uwagę skoncentruj na działaniach, które wymagają szybkiego rozwiązania. Nie dopuść do
żadnych zaniedbań.
Lew 23.VII–22.VIII
Możesz się podjąć trudnych działań. Uda Ci się
je rozwiązać bez większego wysiłku. Szukaj
bogatych sponsorów.
Panna 23.VIII–22.IX
Może się zdarzyć, że pewne fakty zachwieją
Twoją wiarą w siebie. Nie forsuj żadnych racji
na siłę. Zrewiduj swoje wymagania. Ucz się na
błędach.
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Waga 23.IX–23.X
Ten tydzień nie wniesie do Twojego życia
korzystnych zmian. Staraj się jednak uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach..
Korzystaj z ciekawych propozycji.
Skorpion 24.X–21.XI
Twoje samopoczucie się poprawi. Sprawi to
długo oczekiwana, ale dobra wiadomość.
Dzięki niej odzyskasz spokój i równowagę
wewnętrzną. Pozbądź się wątpliwości.
Strzelec 22.XI–21.XII
Dużo wypoczywaj i ogranicz wysiłek fizyczny. Znajdź sobie zajęcie, które pozwoli Ci się wyciszyć. Zadbaj o siebie i swoje
zdrowie. Rób tylko to, co naprawdę musisz.
Koziorożec 22.XII–19.I
Tydzień sprzyja odpoczynkowi. Najlepiej
spędź go w towarzystwie. Bliskość ukochanej osoby wprawi Cię w błogi nastrój.. Pozałatwiaj rodzinne sprawy.
Wodnik 20.I–18.II
Dobre prognozy nie powinny Cię pozbawić zdrowego rozsądku. Zanim zabierzesz
się do pracy, przemyśl dokładnie każde swoje posunięcie. Wykorzystaj swoje
umiejętności organizacyjne.
Ryby 19.II–20.III
Ten tydzień przyniesie kilka ciekawych wydarzeń i zmian. Gwiazdy Ci sprzyjają i pomogą osiągnąć wszystko, co zechcesz. Pozbądź
się jednak nierealnych pomysłów.

Ixjana. Z piekła rodem
Dramat, Polska; czas: 1 godz. 37 min.

Bohaterem opowieści jest pisarz Marek, którego wieloletnia przyjaźń z Arturem zostaje gwałtownie przerwana
przez pojawienie się w ich życiu pewnej
tajemniczej kobiety. Marek, nieświadomy manipulacji, jakiej zostaje poddany, próbuje wyjaśnić tajemnicę pewnej
nocy, podczas której jego przyjaciel
zaginął w niejasnych okolicznościach.
Z zakamarków swej pamięci Marek wydobywa fragmenty wydarzeń: mocno
zakrapiane przyjęcie u ekscentrycznego wydawcy, niechciane spotkanie Marka i Artura, kłótnia dawnych przyjaciół, wymiana ciosów, krew…
7 i 9 grudnia godz. 18.00

Saga Zmierzch: Przed świtem cz. 2
Horror, USA; czas: 1 godz. 55 min.

„Saga Zmierzch: Przed świtem - część
2” to ostatnia część światowego fenomenu na podstawie książek Stephenie
Meyer. Po narodzinach córki Renesmee, rodzina Cullenów postanawia
bronić jej przed oskarżeniami rodziny
Volturi. Twierdzą oni, że przyjście na
świat dziecka było niezgodne z ustanowionym przez nich prawem. Edward
(Robert Pattinson) i Bella (Kristen Stewart) postanawiają zrzeszyć wampiry z całego świata, aby te broniły ich
dziecko przed rodziną Volturi. Rozpoczyna się walka na śmierć i życie.
14–16 grudnia godz. 18.00

Pokłosie
Dramat, Polska; czas: 1 godz. 47 min.

Franciszek Kalina (Ireneusz Czop) po
latach emigracji przyjeżdża do Polski,
zaalarmowany wiadomością, że jego
młodszy brat (Maciej Stuhr) popadł
w konflikt z mieszkańcami swojej wsi.
Po przyjeździe odkrywa, że przyczyną jest mroczna tajemnica sprzed lat.
Skłóceni od lat bracia próbują dojść
prawdy. Prowadzone przez nich śledztwo zaostrza konflikt, który przeradza
się w otwartą agresję. Ujawniona tajemnica odciśnie tragiczne piętno na
życiu braci i ich sąsiadów.

Z przymrużeniem oka
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Korepetycje z języka angielskiego.
Tel. 693 299 405.

Sprzedam sklep z markową odzieżą
w centrum Pułtuska. Tel. 504 920 550.

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

Zaopiekuję się dzieckiem. Tel. 518 445
745.

Układanie glazury. Tel. 604 561 031.
Schody, drzwi, parapety. Tel. 503 401
399.
Sprzedam działkę, ul. Grabowa.
Tel. 512 107 015.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 501 987 299.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Zatrudnię osobę do promowania produktów w internecie, mediach, a także
do reklamy „outdoor”. Umiejętności
jakie powinien posiadać kandydat:
inicjatywa, kreatywność, nowatorstwo,
wyobraźnia, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność. Mile widziane prawo jazdy kat.
B. Swoje CV proszę kierować na adres:
firmaworld@o2.pl
Instalacje elektryczne kompleksowo
– uprawnienia, systemy alarmowe,
monitoring/kamery. Profesjonalnie
z gwarancją. Atrakcyjne ceny. Tel. 518
529 925.
Wynajmę miejsca garażowe przy stadionie. Tel. 500 142 809.

Doradztwo

Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Sprzedam plac budowlany 60 arów
w całości, podzielony na dwie działki
lub pojedyncze działki -= Nasielsk,
ul. Lazurowa. Atrakcyjna cena.
Tel. 798 291 316.
Sprzedam mieszkanie 32 m2 – Nasielsk,
ul. Starzyńskiego 3. Tel. 785 484 339.
Sprzedam grzejnik Purmo 50 x 60,
krajzegę na 220 V, drzewo opałowe,
siatkę ogrodzeniową, węgiel. Tel. 696
257 475.
Do wynajęcia piętro domu jednorodzinnego – Mogowo. Tel. 668 302 813.
Warsztat mechaniczny w Nasielsku
zatrudni mechanika, elekromechanika
samochodowego. Tel. 600 885 145.
Codwutygodniowe wyjazdy po samochody za granicę. Tel. 501 089 646;
501 089 640.
Sprzedam działki budowlane, uzbrojone w Miękoszynku blisko PKP
Studzianki. Tel. 784 528 758.

REKLAMA

Sprzedam dom w centrum Nasielska
przy ul. Czereśniowej, 300 m2, wszystkie media. Tel. 664 423 582; 512 680
323.
Sprzedam działki budowlane
w Paulinowie. Tel. 604 179 447.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
mieszkalnym 80 m 2 i budynkami gospodarczymi w Nasielsku. Tel. 664
891 895.
Kupię siedlisko (budynki mogą być do
remontu). Tel. 537 411 996.
Zbieramy oleje wszelkiego rodzaju
przepracowane samochodowe i od
maszyn rolniczych. Tel. 537 411 996.
Sprzedam działki budowlane 1000
m 2 i 1400 m 2 – Paulinowo 138, gm.
Nasielsk. 45 zł/m2, przy drodze utwardzonej. Tel. 790 434 699.
Sprzedam działkę budowlaną lub rolną
w mieście Nasielsku. Tel. 785 444 094.
Sprzedam mieszkanie M4 – 63,63 m2,
ul. Piłsudskiego 12/16 D, m 21, parter.
Tel. 501 772 818.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie.
Tel. (23) 69 12 946.
Stancja do wynajęcia Tel. (23) 69 30
126.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Sprzedam mieszkanie 62,5 m2
w Nasielsku. Tel. 501 518 937.
Siatka ogrodzeniowa ocynkowana
i powlekana – PRODUKCJA. Tel. 501
185 901.
Czyszczenie tapicerki, mycie okien.
Tel. 501 185 901.
Sprzedam mieszkanie 52 m 2, osiedle
Warszawska, po remoncie, parter.
Tel. 604 337 062.
Poszukuję pokoju do wynajęcia
w Nasielsku. Tel. 663 119 909.
Skup samochodów złomowych.
Tel. 798 266 955.

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena netto
zł

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.
4.
5.

drobne za słowo
artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden moduł

– 10%
– 25%
do 50%
– 10%
+ 50%
+100%
150 zł

ostatnia strona
reklama przy winiecie

+50%
150 zł
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Sukces naszej drużyny piłkarskiej

dopodobnie na awans do czwartej
ligi. W swoim okręgu samodzielnie
przewodzi stawce, mając w dodatku ponad dziesięć punktów przewagi nad następną drużyną. To, że
Naprzód Skórzec wygrał w swoim
okręgu rywalizację pucharową, potwierdza tylko wartość tej drużyny.
Żbika czeka więc ciekawa piłkarska
przygoda. Ile pojedynków rozegra
i na jakie zespoły trafi, trudno dzisiaj powiedzieć. Puchary mają to do
siebie, że przegrywający odpada.
Może się więc zdarzyć, że przygoda ograniczy się tylko do jednego meczu, co wcale nie umniejsza
znaczenia znalezienia się nawet na
tak krótko w doborowym towarzystwie. A może nasi piłkarze sprawią
nam niespodziankę i zobaczymy
w Nasielsku kilka drużyn z tzw. wyższej półki?
Mecz „na szczycie” z Mławianką dostarczył kibicom sporo emocji. Nastrój zmieniał się jak w kalejdoskopie
– od niepewności i oczekiwania
z chwilą rozpoczęcia spotkania, poprzez euforię w pierwszych piętnastu minutach, kiedy nasi strzelili
dwie bramki (Osiński), do pierwszego zwątpienia, kiedy padła bramka kontaktowa, i niepokoju po
zdobyciu przez gości bramki wyrównującej. A wtedy do końca spotkania pozostało jeszcze 20 długich
i ciężkich minut. Niektórzy zwątpili
w zwycięstwo i nawet opuścili stadion. Wydawało im się bowiem, że
nasi zawodnicy dali z siebie wszystko
w pierwszej połowie i nie mają już sił,
aby zmusić przeciwnika do cofnięcia się pod własną bramkę.
Ale nasi piłkarze w tych ostatnich
minutach walczyli i nie była to wcale rozpaczliwa obrona, lecz szukanie
okazji do kontrataku. Bliski zdobycia
bramki w końcówce meczu był Przemysław Wysocki. W tym fragmencie
gry nasi goście również stworzyli tylko jedną dogodną sytuację do zdobycia bramki, a w przekroju całego
meczu więcej tych okazji mieli nasi
zawodnicy, chociaż optycznie przeważali goście, zwłaszcza w drugiej
połowie.
Bohaterem spotkania był niewątpliwie nasz zawodnik Marek Osiński.
To on strzelił obydwie bramki dla
R
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LUKS odrabia straty!

naszego zespołu, on rozmontowywał obronę przeciwnika i wprowadzał w jej szyki dezorganizację. On
wreszcie cofał się na przedpole naszej bramki, wyłuskiwał piłkę spod
nóg przeciwników i zapoczątkował
wiele groźnych akcji.
Końcowy gwizdek wszyscy przyjęli
z wyraźną ulgą. Każda szarża mogła
bowiem przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. O wszystkim
miały decydować karne. Pamiętamy, jakie sławy nie trafiały do bramki
w podobnej sytuacji w czasie niedawnych mistrzostw Europy.
Zdener wowanie udzieliło się
i zawodnikom, czego efektem było
niestrzelenie gola przez dwóch zawodników jednej i dwóch drugiej
drużyny. Napięcie było tak wielkie, że
karnego nie strzelił nawet nasz snajper
wyborowy Łukasz Wolf. A przecież
przez całą rundę jesienną delektowaliśmy się jego pięknymi i co najważniejsze – skutecznymi uderzeniami.
Po pierwszej serii, w której z każdej
strony strzelało pięciu zawodników
(3:3), przyszła kolej na rywalizację dwójkową. Pierwsza dwójka nie
dała szans bramkarzom. W drugiej
dwójce do rywalizacji stanęli Galstyan Andu ze drużyny mławskiej
i Damian Gocajna z naszej. Mławianin strzelał pierwszy i nie udało mu
się pokonać bardzo dobrze broniącego Dawida Kulpy. Potem stadion
zamarł w oczekiwaniu, bo celne
trafienie Damiana mogło zadecydować o zwycięstwie – i tak też się
stało. W nasielskim zespole znowu
zapanowała euforia, a goście z niedowierzaniem przyjmowali fakt, że
żegnają się z Pucharem Polski. Porażkę przyjęli z godnością i gratulowali
nasielszczanom zwycięstwa. Godnie
zachowała się również grupa fanów
mławskiej drużyny, która przez cały
mecz gorąco, ale kulturalnie dopingowała swych ulubieńców.
Ostatnim aktem tego wydarzenia było wręczenie pucharów
obydwu drużynom i statuetek
sędziom. Wręczał je prezes COOZPN Waldemar Trochimiuk, szef
kolegium sędziowskiego Wiesław
Chrzczon i sekretarz okręgu Jacek
Chądzyński.
az.
K
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Tenis stołowy

Puchar COOZPN dla Żbika
Miłą niespodziankę sprawili nam
piłkarze Żbika na zbliżającą się
Gwiazdkę. Zostali nie tylko mistrzem jesieni w lidze okręgowej,
ale zajęli także pierwsze miejsce
w okręgu ciechanowsko-ostrołęckim ZPN w rozgrywkach o Puchar
Polski. To liczący się sukces. Tych
kilka zdań jest też pierwszym podsumowaniem tego, co działo się
w piłce nożnej na naszym terenie
w drugim półroczu 2012 r.
Radość mąci nieco fakt, że pierwsze miejsce w lidze okręgowej dzielimy z dwiema innymi drużynami
(Ciechanów, Szydłowo), zdobyliśmy bowiem tyle samo punktów
co one. O naszym pierwszeństwie
zadecydowały wyniki bezpośrednich spotkań. Do tego warto pamiętać, że dwa kolejne zespoły dzieli od
naszego tylko jeden punkt. Dlatego
wiosenna batalia o awans do IV ligi
zapowiada się niezwykle interesująco. I dlatego też piłkarze Żbika,
chcąc wreszcie zdobyć oczekiwane
przez wszystkich miejsce w tej lidze,
muszą się wspiąć na szczyty swych
umiejętności i solidnie powalczyć.
A zanim do tego dojdzie, muszą solidnie przepracować zimę.
Rozgrywki ligowe zakończono
przed tygodniem. W poprzednią
sobotę Żbik wziął ostatnią tej jesieni przeszkodę. Na własnym boisku,
po niezłym meczu, zapewnił sobie
awans do pucharowych rozgrywek
na szczeblu MZPN, czyli szczeblu
wojewódzkim (Mazowsze). Przeciwnikiem naszej drużyny był zespół
z Mławy – Mławianka. Pojedynek tych dwóch drużyn w ramach
PP toczył się o Puchar COOZPN,
czyli o pucharowe pierwszeństwo
w dwóch dawnych województwach
ciechanowskim i ostrołęckim. Puchar, chociaż z trudem, został wywalczony. Słowa podziękowania za
to należą się zawodnikom, trenerom
i Zarządowi klubu. Tym samym dali
do zrozumienia, że w sport warto inwestować.
To, że nie było łatwo i że dwa
z rozegranych ostatnio meczów
pucharowych nasza drużyna rozstrzygnęła dopiero po rzutach
karnych, nie umniejsza wielkości
naszego sukcesu. Trzeba bowiem
pamiętać, że w ostatniej fazie rozgrywek pucharowych dołączyły
zespoły IV ligi. Tej, do której dopiero zmierza nasza drużyna, i jest na
najlepszej drodze do zajęcia w niej
miejsca.
Sobotni mecz Żbika z Mławianką był
meczem finałowym. Kończył cykl
rozgrywek pucharowych w okręgu
ciechanowsko-ostrołęckim. Teraz
nasz zespół będzie reprezentował
ten okręg na szczeblu całego Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
Naszymi przeciwnikami będą cztery zespoły z czwartych lig mazowieckich oraz zespoły trzeciej ligi
i drugie drużyny (Młoda Ekstraklasa)
Legii i Polonii. Do tej fazy rozgrywek z ligi okręgowej awansowała,
oprócz naszego zespołu, drużyna
Naprzód Skórzec z okręgu siedleckiego. Jest to z pewnością bardzo
dobry zespół, szykujący się praw-
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W kolejnych meczach IV ligi tenisa stołowego LUKS Cieksyn odniósł dwa
zwycięstwa i awansował na 5. miejsce w tabeli. Do zakończenia pierwszej
rundy pozostały do rozegrania jeszcze dwa mecze i wszystko wskazuje
na to, że zespół powinien znaleźć się w pierwszej piątce drużyn walczących o awans do III ligi. Natomiast Sparta, osłabiona brakiem swej liderki
Klaudii Szadkowskiej, odniosła dwie porażki. Zepchnęły ją one na 9. miejsce i prawdopodobnie drużyna będzie walczyć w grupie o utrzymanie
się w lidze.
W rozegranych ostatnio dwóch kolejkach Sparta uległa liderowi UKS Sanniki,
8:3, oraz przegrała w Ursusie 8:2. Punkty w tych meczach zdobyli: Krzysztof
Zalewski, 2,5 i 1, oraz Jerzy Kosewski 1 i Sławomir Szadkowski po 0,5.
Natomiast LUKS pokonał na wyjeździe UKS Ursus 8:2, a punkty w tym
meczu zdobyli: Marek Stamirowski i Arek Ziemiński po 2,5 oraz Kamil
Białorudzki i Adrian Żyła po 1,5.
Drugi mecz z ATS Warszawa był już bardziej wyrównany i zacięty. Należy
podkreślić, że w obu zespołach, zgodnie z regulaminem IV ligi, wystąpiły
kobiety (po jednej). W naszej drużynie w podstawowym składzie nie mógł
zagrać z powodu kontuzji kapitan zespołu Marek Stamirowski ani, z powodu ważnych spraw osobistych, Adrian Żyła, którego zastąpiła Iwona Żyła.
W drużynie ATS-u natomiast wystąpiła Anna Łukasik, zawodniczka mająca drugoligowy staż; goście wzmocnili się też zawodnikiem niemieckim
Dustinem Rauchem, który występował już w III lidze.
Początek meczu zapowiadał naszym wysokie zwycięstwo, bowiem
po rozegraniu pierwszej rundy i debli wynik był 5:1 dla naszej drużyny,
a wkrótce po tym Arek Ziemiński dołożył szósty punkt. Goście jednak nie
załamali się naszym wysokim prowadzeniem i punkt po punkcie odrabiali
straty, doprowadzając do stanu 6:5. Zanosiło się w pewnym momencie, że
mecz może zakończyć się remisem, ale nasi zawodnicy obudzili się i zdobyli kolejne dwa punkty. Najpierw nasz najlepszy w tym meczu zawodnik
Arek Ziemiński podwyższył wynik na 7:5, potem zaś decydujący ostatni
punkt dla naszego zespołu zdobył Andrzej Kosewski, ustalając końcowy
wynik 8:5.
Punkty dla naszego zespołu zdobyli: Arek Ziemiński 3,5, Andrzej Kosewski
2,5, Kamil Białorudzki 1,5 oraz Iwona Żyła 0,5.
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