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Udany sezon lotników
nasielskich hodowców

Potrzebna
jest empatia

i odpowiedzialność
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w listopadzie br. zyskał uznanie władz
województwa mazowieckiego. Były wyróżnienia za działalność placówki, a także nagroda dla dyrektora MOPS.
O tych wydarzeniach, jak też
o codziennej pracy na rzecz
osób potrzebujących rozmawiamy z Moniką Nojbert, dyrektor MOPS.
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Żbik liderem i co dalej?

fot. I. Pęcherzewska

OBRADOWAŁA RADA

Od sesji do sesji

str. 16

Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski

XXVI sesja Rady Miejskiej odbyła się
w czwartek, 29 listopada br. Poprzedziły ją spotkania komisji merytorycznych RM, podczas których radni
dyskutowali jedynie w swoim gronie
nad przygotowanymi przez burmistrza Nasielska i pracowników Urzędu Miejskiego projektami uchwał.
Dlatego pytania dotyczące przedstawionych materiałów przygotowali
i przedstawili burmistrzowi w formie
pisemnej.

zaprasza mieszkańców
gminy Nasielsk

w niedzielę,
16 grudnia 2012 r.
o godz. 15.00

do sali kina „Niwa”
na spotkanie podsumowujące
dwuletni okres pracy na tym stanowisku.
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Obrady prowadził Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM, który
już na wstępie stwierdził: – Jesteśmy
w nietypowej sytuacji, nie ma burmistrza ani osób towarzyszących zgodnie z zapisem regulaminu. Sesja jest
nadawana przez radio internetowe,
ale nie protokołowana przez urzędnika.
Powołano sekretarza obrad – został
nim radny Maciej Suwiński, protokolant. Radny Stanisław Sotowicz zgłosił
wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad dwóch projektów uchwał,
które już były głosowane na poprzednich sesjach – w sprawie połączenia
przedszkola ze szkołą w St. Pieścirogach oraz połączenia Nasielskiego
Ośrodka Kultury i biblioteki.
Kolejny wniosek, zgłoszony przez
radnego Zbigniewa Wóltańskiego,
dotyczył zdjęcia projektu uchwały
o wysokości ekwiwalentu dla strażaków. Wnioski zostały przegłosowane
i trzy projekty uchwał, których dotyczyły, wycofano z porządku obrad.
Przewodniczący RM omówił swoje
działania między sesjami. Wśród nich
znalazły się m.in. spotkania z właścicielami firmy „Guliwer” i kupcami
z targowiska znajdującego się przy
markecie oraz konsultacje z prawnikami w sprawie braku współpracy
pomiędzy Radą a burmistrzem. Podkreślił, że zgodnie ze statutem gminy w sesjach powinny uczestniczyć

skarbnik i sekretarz gminy. Skoro Rada
na wniosek burmistrza je powołuje, to
znaczy, że te osoby podlegają nie tylko burmistrzowi. Mówił też o wymianie korespondencji z burmistrzem
określającej zasady pracy Rady w nowej sytuacji. Wynika z nich, że zarówno pytania radnych pojawiające się na
posiedzeniach komisji, jak i interpelacje mają być bezpośrednio kierowane do burmistrza, a on przekaże je
kierownikom wydziałów UM.
– To nowa praktyka, ale jeśli się np.
okaże, że uzasadnienie do projektów
uchwał będzie niewystarczające i odpowiedzi na pytania także, to trzeba
temu dać wyraz w głosowaniu. Przecież może się zdarzyć, że ktoś nie będzie miał wystarczającej wiedzy, żeby
podjąć decyzję - podkreślił przewodniczący RM.
W materiałach przygotowanych na
sesję radni otrzymali sprawozdanie
z działań burmistrza. Następnie przystąpiono do procedowania uchwał,
których treść odczytywała Katarzyna Świderska, wiceprzewodnicząca
RM. Jako pierwszy odczytała projekt
uchwały dotyczący określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r., które, jak podano
w uzasadnieniu, miały wzrosnąć średnio o 4 punkty procentowe. Zarówno
komisja rolna, jak i komisja budżetu i fi-
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Ośrodek Pomocy Społecznej ma
za zadanie pomagać osobom, które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. To takie ogólne hasło, a czym
dokładnie zajmują się pracownicy
MOPS?
– MOPS w Nasielsku jest jednostką organizacyjną gminy Nasielsk.
Celem polityki społecznej jest tworzenie warunków zintegrowanego
i efektywnego systemu zapobiegania
problemom społecznym i rozwiązywania ich, w szczególności poprawa
bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców. Trudno jest w kilku zdaniach
wymienić wszystkie zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Na gminę
nieustannie są nakładane nowe obowiązki, a coraz więcej ustaw umożliwia
przenoszenie ich realizacji do ośrodka
pomocy społecznej.
Przyznajemy i wypłacamy świadczenia setkom mieszkańców naszej
gminy. Zajmujemy się wypłatą zasiłku rodzinnego z dodatkami, zasiłku
pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw.
„becikowego”, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego. Udzielamy wsparcia pieniężnego w postaci szerokiej
gamy zasiłków oraz niepieniężnego
w postaci posiłków i produktów żywnościowych, odzieży, opału, usług
opiekuńczych. Zapewniamy schronienie, sprawiamy pochówki, świadczymy szeroko pojętą pracę socjalną.
Ponadto realizujemy zapisy ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o dodatkach
mieszkaniowych. Z inicjatywy MOPS
powołano Zespół Interdyscyplinarny,
mający na celu zintegrowanie działań
służb i instytucji oraz stowarzyszeń na
rzecz rodzin dotkniętych problemem
przemocy.
W strukturach ośrodka funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu, w którym ma swoją siedzibę Klub Seniora.
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OBRADOWAŁA RADA
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–12

dokończenie ze str. 1

Z UM

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

7 osób za, 7 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący RM G. Duchnowski miał wątpliwości co do tego, czy
uchwała została przyjęta, czy nie. – To
uchwała budżetowa, więc być może
powinna być bezwzględna większość.
Trzeba uzyskać opinię prawną w tej
kwestii – mówił (uchwała została podjęta – przyp. red.).
Także projekt uchwały dotyczący
zmian w budżecie wraz z autopoprawką zgłoszoną przez burmistrza
budził szereg zastrzeżenia radnych,
choć komisja budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. Radni dyskutowali nad kwestią dróg gminnych.
W projekcie zmian w budżecie znalazł
się bowiem zapis o wykonaniu projektu na budowę drogi gminnej relacji
Paulinowo–Siennica na kwotę 20 tys.
zł. W odpowiedzi uzyskanej od burmistrza pojawiła się informacja, że droga
ta nie ma projektu, a jest on potrzebny,
żeby można było starać się o dofinanI N F O R M A C J A

Szkolenie dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ODR w
Nasielsku zaprasza rolników na szkolenie: „Obowiązkowe i dobrowolne
ubezpieczenia w rolnictwie”. Szkolenie odbędzie się 12.12.2012 r. o godz.
10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Wykład przeprowadzi Maria Brzezińska.
Nasielsk, dnia 3.12.2012 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
ZPN. 7125. 3.1 .2012
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 późn. zm.), oraz Uchwały
Nr XXVII/20XXVI/209/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego podaję do publicznej wiadomości

wykaz

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej lokalu
Przeznaczeni nieruchomości

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52

niżenie podatku (z 50 do 45 zł), zaś
radny Mirosław Świderski zaproponował, by w 2013 r. nie uległ on zmianie.
Rada zdecydowali o przyjęciu wniosku M. Świderskiego, po czym większością głosów przyjęto uchwałę po
wprowadzeniu zmian.
Podobna sytuacja miała miejsce
w wypadku projektu uchwały dotyczącego określenia wysokości stawek od środków transportu. Radni
jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu
uchwały, ale z uwzględnieniem zmiany pozostawiającej stawki podatku na
poziomie z 2012 r. Projekt uchwały
dotyczący zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nasielsk budził
wiele wątpliwości radnych. Komisja
budżetu zaopiniowała go negatywnie. Część radnych uznała przedstawione przez burmistrza wyjaśnienie
dotyczące skutków jej niepodjęcia za
niewystarczające, dlatego wynik głosowania przedstawił się następująco:

Numer lokalu
Powierzchnia użytkowa lokalu
Udział w częściach wspólnych
Opis lokalu

Cena nieruchomości

Miasto Nasielsk ul. Warszawska 12 A
1139/2
119 m2
OS1U/00029725/3
Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje się w kompleksie rozluźnionej istniejącej zabudowy mieszkaniowej
wielo i jednorodzinnej wraz z usługami,
elementami infrastruktury technicznej oraz
zielenią towarzyszącą - w strefie ochrony
konserwatorskiej ; z możliwością nowej zabudowy plombowej na terenach wolnych.
1
30,0 m2
30/68
Lokal mieszkalny położony na parterze
, składający się z pokoju i kuchni oraz
przynależnym udziałem w nieruchomości
wspólnej, w tym w działce nr 1139/2 .
25.900,00 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 późn. zm. ) upływa
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 13 stycznia 2013 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku
na okres 21 dni tj. od dnia 3 grudnia do dnia 24 grudnia 2013 roku.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
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Od sesji do sesji
nansów negatywnie zaopiniowała ten
projekt uchwały. A radny Radosław
Skrzynecki wyjaśniał, że propozycja
pozostawienia stawek tego podatku na poziomie z 2012 r. jest związana z dodatkowymi obciążeniami
podatkowymi, jakie od lipca 2013 r.
będą ponosili mieszkańcy ze względu na tzw. ustawę śmieciową. Rada,
uwzględniając zmiany, przyjęła jednogłośnie tę uchwałę.
Projekt uchwały dotyczący podatku
rolnego na 2013 r. również zawierał
propozycję podwyżki (cena skupu
żyta potrzebna do naliczenia wymiaru podatku rolnego w 2012 r. wynosiła
50 zł, zaś w roku przyszłym miała wynieść 55 zł). Radni z komisji rolnej nie
zgodzili się na podwyżkę tego podatku, co więcej, padały głosy, żeby go
obniżyć. Komisja budżetu i finansów
była również tego zdania. Radny Zbigniew Wóltański zgłosił wniosek o ob-
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Od sesji do sesji
sowanie w ramach tzw. schetynówki.
Radni podkreślali, że nie mają pełnej
wiedzy na ten temat. Radny Radosław
Skrzynecki ze zdziwieniem wskazał na
zmniejszenie środków o 100 tys. zł na
wykup gruntów pod drogi w Starych
i Nowych Pieścirogach. Radny Jerzy
Lubieniecki zgłosił wniosek o przeniesienie 20 tys. zł na drogę w Toruniu.
Natomiast radny Albert Dublewski ze
względu na szereg niejasności zaproponował, by projekt uchwały trafił do
prac w komisjach. Zgłosił też wniosek o zdjęcie tego projektu w całości
z porządku obrad. Rada zdecydowała o przyjęciu wniosku radnego Dublewskiego (wynik głosowania: 11 za,
2 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od
głosu) i nie przyjęła projektu uchwały
dotyczącego zmian w budżecie na
2012 r.
Następnie radni dyskutowali nad projektem uchwały dotyczącym ustaledokończenie na str. 3
B U R M I S T R Z A

Profesjonalizm
czy debilizm?

Do napisania tego artykułu skłoniła mnie ostatnia sesja Rady Miejskiej w
Nasielsku z dnia 29 listopada 2012 r. Przygotowałem na sesję wraz z pracownikami kilkanaście uchwał, które przedstawiłem Radzie Miejskiej do
przegłosowania. Przegłosowano kilka, a kilku nie. Jedną z uchwał nieprzegłosowanych była uchwała budżetowa na 2012 rok. W uchwale tej były
m.in. przesunięcia pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli, na spłatę odsetek
od kredytów, na projekt budowy drogi Siennica–Paulinowo z dofinansowaniem, tzw. schetynówkę, dołożenie pieniędzy z subwencji oświatowej dla
szkoły podstawowej w Nasielsku na remont sali gimnastycznej, dołożenie
pieniędzy dla prywatnych przedszkoli, bo tak nakazują przepisy prawne.
Ewidentna wina jest radnych, że poniżej wymienione zadania nie zostaną
zrealizowane. Natomiast to, co do mnie należało, spełniłem w 100%.
Skutkiem nieprzegłosowania tej uchwały jest to, że:
– niektóre szkoły nie wypłacą na czas wynagrodzenia nauczycielom,
– mogą nastąpić trudności we współpracy z bankami, jeżeli nie spłacimy
w terminie należności,
– prywatnym przedszkolom nie wypłacimy pieniędzy w terminie, które im
się ustawowo należą,
– brak akceptacji Rady Miejskiej dla projektu przebudowy drogi Siennica–
Paulinowo może skutkować utratą ok. 0,5 mln zł, które moglibyśmy pozyskać z Urzędu Wojewódzkiego w ramach tzw. schetynówki,
– brak pieniędzy na remont sali gimnastycznej,
– Zarząd Gospodarki Komunalnej nie ma pieniędzy na zimowe utrzymanie dróg,
– nie ma pieniędzy na wypłaty stypendium dla dzieci.
Radni, szczególnie nauczyciele, Rady Miejskiej w Nasielsku szczycą się
swoim profesjonalizmem i swoją nieograniczoną wiedzą, w tym przewodniczący Pan Grzegorz Duchnowski. Wiedza ich jednak nie jest imponująca, co zostało udowodnione na ostatniej sesji. Przecież do zadań radnych
należy m.in. uchwalanie budżetu i decydowanie, jaka kwota na co zostanie
przeznaczona. A tu odwrotnie, niepodjęcie uchwały budżetowej i fatalne
tego skutki. A przecież radny traktuje pracę w samorządzie jako służbę publiczną, swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy
wizerunek Rady. Chciałbym, aby Szanowni Czytelnicy odpowiedzieli sobie
na pytanie zadane w tytule niniejszego artykułu. W następnym wydaniu
„Życia Nasielska” przedstawię Państwu bilans swojego dwuletniego urzędowania jako Burmistrz Nasielska.
							
Z poważaniem
Grzegorz Arciszewski, Burmistrz Nasielska
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dokończenie ze str. 2
nia zasad korzystania z hali sportowej
przy Publicznym Gimnazjum nr 1
w Nasielsku. Po wprowadzeniu kilku zmian do tego projektu oraz wysłuchaniu informacji udzielonej przez
Bożennę Zawadzką-Roszczenko,
dyrektor PG nr 1, radni jednogłośnie
przyjęli tę uchwałę.
Rada przyjęła ponadto uchwały: w sprawie zbycia nieruchomości
w Cieksynie, sprzedaży lokalu mieszkalnego w Nasielsku, przyznania sołtysom jednorazowej diety w wysokości
200 zł za udział w sesji 28 grudnia br.
Radni zdecydowali większością głosów o odmowie uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
w sprawie uchwały dotyczącej zmiany opłaty targowej, o którą wnosili
właściciele firmy „Guliwer”. Odrzucona została także skarga na działalność
burmistrza. Radni byli przeciwni (11
osób przeciw, 3 wstrzymały się od
głosu) podjęciu uchwały dotyczącej
zmiany uchwały RM z 26.10.2010 r.
w sprawie opłaty targowej przyznającej od lutego 2013 r. prawo poboru
opłaty targowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie całej gminy Nasielsk.
Uchwalono także Program Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi, a także Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.
Wśród pism skierowanych do Rady
znalazły się m.in.: pismo mieszkańca
Mogowa i sprawozdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące
kontroli kompleksowej gospodarki
finansowej gminy Nasielsk za 2011 r.
W ostatnim punkcie obrad RM radni
dyskutowali nad dalszym sposobem
pracy, wysłuchali głosu mieszkańców,
zaś radna Katarzyna Świderska zgłosiła wniosek o reaktywowanie prac komisji statutowej. Został on przyjęty
jednogłośnie.

Komisje połączone

W poniedziałek, 3 grudnia br.
w nasielskim urzędzie na wspólnym
posiedzeniu spotkali się członkowie
komisji budżetu i finansów oraz komisji oświaty w celu omówieniu zadań
budżetowych na 2012 r. – Na dzisiejsze spotkanie byli zaproszeni dyrektorzy placówek oświatowych, ale
przybyli tylko przedstawiciele przedszkoli niepublicznych. Chcieliśmy
uzyskać od nich informacje na temat
planów finansowych. Dodatkowa
kwestia to brak wypłat dla nauczycieli
w niektórych szkołach – mówił prowadzący posiedzenie Stanisław Sotowicz, przewodniczący komisji oświaty.
– Skierowaliśmy do burmistrza prośbę
o przedłożenie informacji o przyczynach zmian finansowych, które znalazły się w projekcie zmian do uchwały
budżetowej na 2012 r., a także o oddelegowanie pracowników zajmujących się kwestiami oświaty. Burmistrz
odpowiedział, że brak środków na
wypłaty wynagrodzeń dla pracowników w niektórych placówkach był
spowodowany niezastosowaniem
się dyrektorów do wydawanych
przez niego zarządzeń dotyczących

organizacji pracy szkół i przedszkoli,
a także nieuchwalaniem przez Radę
składanych przez niego projektów
uchwał, które miały częściowo redukować koszty funkcjonowania oświaty w 2012 r.
W piśmie odczytanym przez radnego Sotowicza znalazła się również
informacja, że w projekcie uchwały
wprowadzającej zmiany do uchwały
budżetowej, która nie została uchwalona na sesji 29 listopada br., uwzględniono na wniosek dyrektorów szkół,
przedszkoli i ZOSiP zmiany planów
finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.
– Burmistrz chyba nie bardzo wie,
że jest organem prowadzącym dla
szkół, projekt budżetu na 2012 r. został przygotowany przez burmistrza
i jego służby, więc wina, leży po stronie burmistrza – mówił G. Duchnowski, przewodniczący RM. – Rada nie
wiedziała, jakie są brakujące środki na
koniec roku, to było podane w formie
cyferek, nie wiadomo, czego dokładnie dotyczyła autopoprawka, nie było
kogo zapytać. Mówiłem, że może
dojść do takiej sytuacji, jeśli nie będzie możliwości konsultacji z urzędnikami i prawnikiem, a teraz próbuje
się obarczyć Radę winą za tę sytuację. Brak odpowiedzialności jest po
stronie burmistrza. Teraz, kiedy część
ludzi nie ma wypłat, burmistrz śmieje się szyderczo, że to my jesteśmy
źli, bo nie przyjęliśmy uchwały. Rada
postąpiła słusznie, kierując projekt
uchwały, co do której było zbyt mało
informacji, do prac komisji. Burmistrz
sygnalizuje, iż brak wypłat to wina
Rady, a gdyby na komisji pojawili się
dyrektorzy, byłaby szansa, żeby dowiedzieć się, o co chodzi, ale zabronił
dyrektorom przybycia. Takie zachowanie burmistrza to nadużycie i nieodpowiedzialność – dodał.
Radni uzyskali informacje o kondycji finansowej przedszkoli niepublicznych, dowiedzieli się również, że
środków na wynagrodzenia zabrakło
w szkole podstawowej i „zerówkach”
– ZS nr 2 w Starych Pieścirogach,
gimnazjum – ZS nr 3 Cieksyn oraz
w szkole podstawowej w Popowie
Borowym. Emocje wzbudzała też
sprawa środków na budowę dróg
gminnych i powiatowych. Większością głosów radni zdecydowali o pozytywnej opinii dla projektu uchwały
zmian w uchwale budżetowej. Zgłoszony został też formalny wniosek
o przygotowanie sesji nadzwyczajnej.

Sesja nadzwyczajna

Kolejny dzień, wtorek 4 grudnia br.,
przyniósł ponowne obrady Rady.
W sesji nadzwyczajnej RM wzięło udział 11 radnych. Dotyczyła ona
uchwały budżetowej i została zwołana
w trybie pozaplanowym na wniosek
radnych: Macieja Suwińskiego, Stanisława Sotowicza, Henryka Antosika,
Radosława Skrzyneckiego, Mirosława
Świderskiego i Alberta Szulkowskiego.
Porządek obrad stanowiły dwa punkty: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
oraz wolne wnioski i zapytania.
W sesji nie uczestniczył burmistrz
Nasielska, nie było także pani sekre-

tarz, pani skarbnik ani radcy prawnego. To zaś, jak podkreślił prowadzący
posiedzenie G. Duchnowski, przewodniczący RM, było ewidentnym
łamaniem zapisów statutu. Funkcję
sekretarza obrad pełnił radny Maciej
Suwiński.
Zanim przystąpiono do procedowania projektu uchwały, przewodniczący
RM wyjaśnił, dlaczego Rada ponownie pracuje nad projektem uchwały,
której nie przyjęła zaledwie kilka dni
wcześniej. – Decyzją Rady na sesji 29
listopada przesłano uchwałę do pracy w komisjach, ponieważ nie było
technicznej możliwości zadawania
pytań dotyczących tej uchwały i autopoprawki do niej osobom, które
ją przygotowały. Ja mówiłem, że ten
sposób kontaktów z Radą doprowadzi do problemów. Nie może być tak,
że burmistrz i jego współpracownicy
są niedostępni dla radnych, to precedens. Nie mamy żadnych narzędzi przymusu jako Rada, żeby zmusić
burmistrza do współpracy. Za te kłopoty moim zdaniem odpowiedzialność ponosi burmistrz, bo Rada nie
mogła przegłosować uchwały, której
uzasadnienie było niekompletne.
Wiceprzewodnicząca RM Katarzyna
Świderska odczytała projekt zmiany
uchwały budżetowej na 2012 r. wraz
z autopoprawką.
Następnie pozytywną opinię komisji oświaty na temat projektu uchwały przedstawił jej przewodniczący S.
Sotowicz. Mówił także o pytaniach,
jakie z posiedzenia komisji wystosował do burmistrz: o to, czy zabronił
uczestnictwa w niej dyrektor ZOSiP
i dyrektorom placówek oświatowych,
oraz o jakie środki wystąpili dyrektorzy szkół i przedszkoli na rok 2012 r.
Radny A. Szulkowski, wiceprzewodniczący komisji budżetu i finansów,
zaprezentował również pozytywną
opinię członków tej komisji w sprawie
uchwały.
W dyskusji przed głosowaniem radny
Mirosław Świderski zwrócił uwagę, że
radni otrzymali odpowiedzi na pytania, ale zawsze mogą pojawić się kolejne, równie ważne dla podjęcia decyzji.
Podkreślił, że trudno pracować w taki
sposób.
Przewodniczący RM, G. Duchnowski
stwierdził, że burmistrz nie udzielił odpowiedzi na kluczowe pytanie, tj. jakie
plany składały placówki oświatowe
i jakie kwoty dostały na 2012 r. – To
zostało sprytnie pominięte, bo byśmy zobaczyli, kto ponosi winę, czy
dyrektorzy, czy nieodpowiedzialne
służby burmistrza. Składając winę na
Radę, burmistrz znalazł jeszcze jednego winowajcę. Gdyby dyrektorzy
placówek wyjaśnili na wczorajszym
posiedzeniu komisji, jakie są przyczyny braku środków na poszczególnych
paragrafach na 2012 r., sytuacja byłaby jasna, ale nie przyszli, bo burmistrz
im zabronił. W piątek zostali na posiedzenie zaproszeni przez biuro Rady,
a w poniedziałek w ten sam sposób
zaproszenie odwołano na życzenie
burmistrza. To nieodpowiedzialne
zachowanie.
Powiedział też że poprawki zostały
zgłoszono na sesji 29 listopada, a 30

listopada pensje powinny już wyjść na
konta pracowników, więc sesja mogła
być zwołana wcześniej. – Dyrektorzy
szkół, w których zabrakło pieniędzy
na pensje, już w piątek zrobili zebrania
z nauczycielami, informując ich, że
radni nie przyjęli uchwały i nie można
przelać pieniędzy. A przecież to burmistrz odpowiada za budżet, który
powinien wystarczyć na cały rok. Jeśli
nie wystarczył, to znaczy, że ktoś go
zmieniał. Sprawa dotyczy nie, tak jak
mówiono wcześniej 6, a 3 szkół. Apeluję więc o przyjęcie uchwały.
Radny R. Skrzynecki wyjaśnił, że
w szkole w Starych Pieścirogach rozmawiał z nauczycielami i starał się
wytłumaczyć decyzję, którą podjęła
Rada w sprawie tej uchwały. Rada jedR

E

K

nogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą
zmian w budżecie na 2012 r.
W wolnych wnioskach radni wypowiadali się na temat trudności, jakie
czekają ich podczas prac nad budżetem na 2013 r., jeśli nie będzie na bieżąco dostępu informacji na temat
finansów. Radna K. Świderska apelowała o rozsądek i zwróciła się do burmistrza z pytaniem, kiedy zamierza
znowu uczestniczyć w sesjach RM.
Zaś radny M. Suwiński wskazał, że odczytany na sesji 29 listopada protokół
z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczył 2011 r., a lista uwag
i zastrzeżeń jest ogromna. G. Duchnowski stwierdził, że wcześniej nigdy
się nie zdarzyło, żeby RIO zgłaszała
wnioski pokontrolne do wiadomości
L Rady.
A
M
A
Na zakończenie obrad przewodniczący RM złożył wszystkim obecnym na
sali życzenia świąteczne.
(red.)
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Z POWIATU

Wymiana przewodniczących
We wtorek, 4 grudnia br., w starostwie nowodworskim odbyła się nadzwyczajna
sesja Rady Powiatu Nowodworskiego. Radni pod przewodnictwem Mariusza
Łaszuka dyskutowali nad zmianą uchwały z lipca 2010 r. mówiącej o składach
stałych komisji rady.
W głosowaniu nad projektem uchwały radni większością głosów (10 za, 9 przeciw) przyjęli uchwałę o zmianach w niektórych stałych komisjach rady powiatu. W dwóch komisjach: rewizyjnej oraz edukacji, zdrowia i spraw społecznych
zmiany dotyczyły przewodniczący. Na czele komisji rewizyjnej stać będzie teraz
Katarzyna Izabela Kręźlewicz, zastępując Joannę Małgorzatę Troińską. Z funkcji
przewodniczącej komisji edukacji, zdrowia i spraw społecznych radni odwołali
Barbarę Markowicz, na jej miejsce powołując Alfreda Dzwonka. Przypomnijmy,
że radni powiatowi pracują w pięciu stałych komisjach Rady Powiatu. Więcej
informacji na ten temat w następnym numerze ŻN.
red.

7–20 grudnia 2012

Z MIASTA

KRONIKA
POLICYJNA

Zniknęła pokrywa
– Od dłuższego czasu na chodniku przy ulicy Staszica, tuż obok szkoły,
była naruszona pokrywa od studzienki telekomunikacyjnej. Ale teraz jej
już nie ma, została za to dziura w chodniku, która może być bardzo niefot. M. Stamirowski

Z MIASTA

Parking w budowie

fot. M. Stamirowski

Już od kilkunastu dni
trwają roboty budowlane na działce przy Przychodni
Zdrowia w Nasielsku,
gdzie od lat znajdował się prowizoryczny parking, z którego
korzystali pacjenci.
Wykonawcą tej inwestycji jest Zarząd
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
- Teren parkingu zostanie zmeliorowany i wyłożony kostką brukową. Jeśli
pogoda pozwoli prace zostaną ukończone jeszcze w tym roku – mówi
Grzegorz Arciszewski burmistrz Nasielska. – Koszt tej inwestycji to 100 tys.
zł, a pieniądze na ten cel w całości pochodzą z budżetu gminy - dodaje.
To pierwszy etap zadania pod nazwą „Budowa parkingu z 42 miejscami postojowymi oraz drogami manewrowymi na terenie działek nr ew.
527/2, 2514 w miejscowości Nasielsk”.
(red.)

W SKRÓCIE

Zaśmiecone przejście
Przejścia podziemne na stacji
PKP w Pieścirogach są stosunkowo nowe, służą bowiem pasażerom od ponad dwóch lat.
Niestety powoli stają się coraz
bardziej zaniedbane i zaśmiecone.
Pod koniec listopada przez co
najmniej kilka dni leżały tu pozostałości po jakimś spotkaniu
towarzyskim, które być może
nawet odbywało się w przejściu. Inna rzecz, że koszy na
śmieci na terenie PKP Nasielsk
brakuje!

Ciemności, ciemności

Dostajemy od mieszkańców coraz więcej sygnałów w sprawie zbyt późnego
włączania latarni ulicznych
w mieście. Słońce w drugiej
połowie listopada zachodzi
przed 15:40, przy dużym
zachmurzeniu nieba bardzo szybko robi się ciemno, tymczasem pod koniec
listopada latarnie zapalane
były nawet o godzinie 16:20.
– Jazda po nieoświetlonym mieście w godzinach popołudniowego szczytu powrotów do domu jest bardzo niebezpieczna – zgłosił czytelnik Rafał,
który, oślepiony światłami auta jadącego z naprzeciwka, omal nie potrącił
pieszego na pasach na ulicy Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z Elektronową. Do podobnego niebezpiecznego zdarzenia doszło także na skrzyżowaniu Młynarskiej i Kilińskiego.
(mb)

bezpieczna dla przechodniów – napisał do nas pan Krzysztof z Nasielska. –
Przecież tędy chodzą przechodnie i młodzież do szkoły. Szczególnie teraz,
kiedy szybko zapada zmrok, niekompletna studzienka może stać się przyczyną kłopotów – dodaje.
Studzienka telekomunikacyjna, o której napisał do nas Czytelnik, rzeczywiście
jest niekompletna. Co prawda betonowa pokrywa jest dobrze obsadzona, ale
widać ślady starań wydobycia żeliwnego elementu. Działania były skuteczne,
bo we włazie studzienki widoczna jest okrągła dziura. Jeśli zdarzy się komuś na
nieszczęście w nią wdepnąć, może sobie zrobić krzywdę. Apelujemy więc do
właściciela studzienki o oznakowanie tego miejsca i jak najszybszą naprawę
pokrywy. Z uwagi na porę roku niebawem może być trudno dokonać napraw.
(red.)

Kronika OSP

21 listopada jednostka OSP w Nasielsku wyjechała do wypadku samochodowego, który miał miejsce w Budach Siennickich.
24 listopada jednostka OSP w Nasielsku wyjechała do wypadku samochodowego, który miał miejsce w Nasielsku na ul. Warszawskiej.
27 listopada jednostka OSP w Nasielsku wyjechała do wypadku samochodowego, który miał miejsce w Nasielsku na ul. Kościuszki.
R
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W okresie od 14 do 21 listopada w Zaborzu miało miejsce włamanie do domku letniskowego. Skradziono sprzęt
RTV. Straty wynoszą 670 zł na szkodę
mieszkańca powiatu nowodworskiego.
21 listopada do pojazdu znajdującego się przy PKP Studzianki włamał się
nieznany sprawca, który skradł radioodtwarzacz i półkę z głośnikami. Straty
wynoszą 450 zł na szkodę mieszkańca gminy Nasielsk.
21 listopada w Budach Siennickich
doszło do wypadku, w którym zderzyły się 4 samochody. 3 osoby ranne w wypadku zostały przewiezione
do szpitala. Przyczyna zdarzenia to
niezachowanie należytych środków
ostrożności.
24 listopada w Nasielsku na ul. Płońskiej kierujący Audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu
Renault Clio. Kierowca Audi był pod
wpływem alkoholu (1,74‰). Kierowcę Renault przewieziono do szpitala.
25 listopada w Nowej Wronie nieznany sprawca skradł ze stodoły maszyny rolnicze. Straty wynoszą 2000 zł
na szkodę mieszkańca Warszawy.
27 listopada w Wiktorowie nieznany sprawca skradł z prywatnej posesji
120 l oleju napędowego. Straty wynoszą 700 zł na szkodę mieszkańca
gminy Nasielsk.
28 listopada w Kątnych Bogdan C.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował
rowerem pomimo zakazu sądowego.
1 grudnia w Nasielsku na ul. Warszawskiej Sławomir W., mieszkaniec gminy
Joniec, dokonał kradzieży w sklepie.
Skradł zegarek i ozdoby choinkowe.
Straty wynoszą 318 zł.
3 grudnia w Nasielsku Bonifacy G.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował
rowerem pomimo zakazu sądowego.
Pijani na drodze:
20 listopada w Jackowie Dworskim
mieszkaniec gminy Świercze kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości
– 2,65‰.
20 listopada w Pianowie Marcin W.,
mieszkaniec Warszawy, spowodował
kolizję po spożyciu alkoholu – 2,71‰.
21 listopada w Nasielsku Arkadiusz W.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował
pojazdem pomimo zakazu sądowego
i po spożyciu alkoholu – 2,39‰.
24 listopada Adam Ch., mieszkaniec
gminy Nasielsk, kierował rowerem w
stanie nietrzeźwości – 2,75‰.
27 listopada w Nasielsku, na ul. Kościuszki Andrzej W. kierował Daewoo
Tico w stanie nietrzeźwości (2,56‰)
i doprowadził do kolizji drogowej.
28 listopada w Nasielsku Marek L.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował
Volkswagenem Passatem w stanie nietrzeźwości – 2,06‰.
29 listopada w Lelewie Zdzisław W,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem w stanie nietrzeźwości
– 1,95‰.
30 listopada w Pniewie Wojciech S.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem w stanie nietrzeźwości
– 2,52‰.
1 grudnia w Cieksynie Piotr W., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – 1,24‰.
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WYWIAD

Potrzebna jest empatia i odpowiedzialność
dokończenie ze str. 1
W trosce o dobro osób starszych podejmujemy wiele działań na rzecz
poprawy ich życia i zdrowia. Od kilku
lat w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizujemy projekty systemowe. MOPS w Nasielsku
pobudza także lokalną społeczność
do działania. Wyrazem tego są m.in.
zbiórki żywności organizowane wraz
z Bankiem Żywności w Ciechanowie.
Praca w ośrodku pomocy jest bardzo
specyficzna. Do jej wykonywania nie
wystarcza bowiem wiedza zawodowa. Konieczna jest odpowiednia
postawa, uzdolnienia i umiejętności.
Istotą tej pracy jest niesienie pomocy ludziom potrzebującym, wsparcia
zarówno materialnego, jak i psychicznego. Pracowników cechuje przede wszystkim otwartość na ludzi i ich
problemy, opiekuńczość, życzliwość
i troskliwość, przy równoczesnym zachowaniu bezstronności i bezinteresowności. Praca w ośrodku pomocy
społecznej to permanentne wątpliwości i dylematy, to stałe angażowanie się
w problemy ludzi, zdolność empatii,
to stałe poczucie obowiązku i odpowiedzialności.
Czy uległy zmianie zadania i sposób
działalności MOPS od momentu, kiedy rozpoczęła Pani pracę w tej placówce?
– Ośrodek jest coraz bardziej przeciążony liczbą zadań, których sukcesywnie przybywa. MOPS to miejsce,
gdzie w praktyce kumulują się wszelkie problemy do załatwienia. Tymczasem jego zasoby są ograniczone,
a konieczność koordynacji i dokumentacji różnych obszarów pomocy
społecznej zatacza coraz szerszy krąg
instytucji. Pomoc społeczna boryka
się z coraz poważniejszymi problemami – z jednej strony przybywa zadań
do realizacji, z drugiej zaś otrzymywane środki finansowe są nieadekwatne
do faktycznych potrzeb. Podejmuję
starania, aby praca ośrodka polegała
w znacznym stopniu na pobudzaniu,
wzmacnianiu i animowaniu poszczególnych osób, rodzin oraz całych
grup i społeczności lokalnych. Chcę,
aby rola ośrodka polegała na diagnozowaniu problemów, rozpoznawaniu
i wykorzystywaniu lokalnych zasobów, inicjowaniu aktywności lokalnej,
koordynowaniu działań i zachęcaniu
do współpracy. Staram się, aby podejmowane działania służyły budowaniu
naturalnej więzi w ramach pomocy
sąsiedzkiej i wolontariatu. Uczymy
samodzielności i odpowiedzialności
za lokalne problemy.
Kilka lat temu w dość nerwowej atmosferze objęła Pani stanowisko
dyrektora nasielskiego ośrodka pomocy społecznej, a teraz otrzymuje
Pani nagrodę za wzorową pracę. Jak
Pani ocenia ten czas? Czy trudno być
dyrektorem dla zespołu, w którego
szeregach wcześniej się pracowało?
– Kiedy kilka lat temu dostałam
awans, z jednej strony cieszyłam się,
że moja rzetelna praca została doceniona, z drugiej zaś czułam niepokój.
Wiedziałam, że przed nami proces
zmiany wymagający wielu wysiłków od wszystkich zaangażowanych
stron. Taki proces może być łagodny

lub burzliwy, zawsze jednak wymaga
przedefiniowania wzajemnych relacji.
Myślę, że każdy chciałby wiedzieć, jak
najlepiej i najefektywniej kierować zespołem. Nie ma na to idealnej recepty,
ponieważ każdy jest inny, różni się doświadczeniem, aktualną sytuacją oraz
wieloma innymi aspektami.
Awans wewnętrzny jest z pewnością
wielką szansą, ale i wyzwaniem. Na
początku wszystkie zaangażowane
w zmianę osoby czują dyskomfort.
On na szczęście jednak mija. Warunkiem pozytywnych relacji jest zawsze
wzajemny szacunek i profesjonalizm.
Stanowimy zgrany zespół, który dzięki harmonijnej współpracy i ciągłej
wymianie pomysłów znajduje wciąż
nowe sposoby na rozwiązywanie
problemów osób potrzebujących.
Dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi i doświadczeniu wszystkich
pracowników MOPS jesteśmy w stanie pokonać wszelkie trudności.
Podczas tegorocznego Dnia Pracowników Służb Społecznych otrzymałam
od zespołu najwspanialszy prezent,
jaki może otrzymać przełożony. Był to
dyplom dla „SUPER SZEFOWEJ” podpisany przez całą kadrę MOPS. Myślę,
że jest to najlepszy dowód na to, jakie
panują między nami relacje.
Zadań w ośrodku jest bardzo dużo,
a mimo to przy nasielskim MOPS powstał też wolontariat. Jak Pani ocenia
jego działania? Czy jest on potrzebny
nasielszczanom?
– Wolontariat był, jest i zawsze będzie
potrzebny, dlatego kilka lat temu rozpoczęłam pracę nad jego założeniem
przy MOPS.
Z radością stwierdzam, że rozwija się
on prężnie. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
współpracuje z 10 stałymi wolontariuszami, oraz 40 wolontariuszami, któR
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rzy biorą udział w akcjach
organizowanych przez
ośrodek. Stali wolontariusze współpracują z ośrodkiem systematycznie, ich
pracą jest pomoc osobom
starszym oraz niepełnosprawnym, jak również
pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji.
W mojej ocenie wolontariat
jest niezbędny, ponieważ to
szczególny sposób rozwoju
kompetencji społecznych.
Trudno wycenić wszystkie
korzyści z niego płynące.
Jest rzeczą niezwykle szlachetną i pożądaną w każdej
społeczności, także w tej,
w której żyjemy. To bardzo ciekawe wyzwanie,
które pomaga nabrać szacunku do drugiego człowieka, a ponadto nie ma nic
piękniejszego od uśmiechu
osoby, której się pomogło.
Poza tym jest to też forma
kreatywnego spędzenia
wolnego czasu, możliwość pomocy
innym, która daje satysfakcję oraz poczucie spełnienia. Dzieląc się swoim
czasem, swoją uwagą, pasją czy zainteresowaniami, możemy uczyć innych szybciej, skuteczniej i w sposób
bardziej autentyczny. Będąc wolontariuszem, możemy pomagać innym,
możemy kształtować w sobie bezinteresowność i empatię. Wolontariusze współpracujący z MOPS często
powtarzają, że poprzez pomaganie
innym pomagają samym sobie, stają
się lepszymi ludźmi, żyją w przekonaniu, że ich życie ma sens i że są ludzie,
dla których ich pomoc jest zbawienna. Poza tym wydaje mi się, że światem kieruje jednak swoistego rodzaju
K

karma. Dobro powraca z podwojoną
siłą, zatem warto pomagać innym.
W tym roku nasielski ośrodek pomocy społecznej został wyróżniony przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego jako organizacja
przyjazna wolontariatowi, a także Pani otrzymała za swoją pracę indywidualne wyróżnienie od
Wojewody Mazowieckiego. Jakie znaczenie mają te nagrody dla
MOPS i nasielskiego wolontariatu?
– Każda nagroda i wyróżnienie
utwierdza mnie w przekonaniu, że
nasza praca jest doceniana i że jesteśmy na właściwej drodze. Jestem
z tych wyróżnień niezwykle dumna.
To dla mnie wielki zaszczyt i zachęta do dalszej pracy na rzecz lokalnej
L
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społeczności. Dziękuję wszystkim
wolontariuszom działającym przy
MOPS oraz wszystkim pracownikom
MOPS, którzy wspierają mnie w moich
decyzjach. Uważam, że żaden, nawet
najlepszy dyrektor, nie jest w stanie
osiągnąć wiele, jeżeli nie wspiera go
zgrany, profesjonalnie przygotowany zespół. Ja takim właśnie zespołem
kieruję. Są to ludzie, którzy w każdej,
nawet najtrudniejszej sytuacji, stają na
wysokości zadania. Działając razem,
sprawiliśmy, że znalazłam się w kręgu
wyróżnionych. Uważam, że wszelkie
nagrody, wyróżnienia, uznanie dla
osiągnięć w pracy dodają splendoru
całej gminie Nasielsk i budują jej pozytywny wizerunek.
Dziękuję za rozmowę
Iwona Pęcherzewska
M
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Listopadowe
spotkanie
W listopadzie uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki wzięli „na
warsztat” dwie bardzo ciekawe pozycje: Marinę Carlosa Ruiza Zafona
i reportaż Król kier znów na wylocie Hanny Krall.
Pierwsza książka jest dziełem bardzo popularnego ostatnimi czasy
hiszpańskiego pisarza. Akcja Mariny toczy się w Barcelonie końca XX wieku. Niejaki Oscar Drai,
uczeń szkoły z internatem, spotyka pewnego dnia tajemniczą Marinę. Dama w czerni co miesiąc
odwiedza bezimienny nagrobek
na cmentarzu. Oscar postanawia
zgłębić sekret pięknej kobiety…
Klubowicze zwracali uwagę na to,
że Marina to bardzo sprawnie napisana książka, trochę mroczna, w
której miesza się sfera realna i magiczna. Można nawet pomyśleć, że
wszystkie przygody są tylko snem
śnionym przez bohaterów.
Druga z omawianych książek została napisana przez autorkę wielu
reportaży, w tym najbardziej znanego z nich – Zdążyć przed Panem Bogiem, będącego również
lekturą szkolną. Tym razem Hanna
Krall opowiada historię Izoldy Regensberg, Żydówki, która decyduje
się na ucieczkę z getta. Jako Maria
Pawlicka próbuje uratować swojego męża, chce uwolnić go z rąk nazistów. Poświęca dla miłości swego
życia wszystko. Dokłada wszelkich
starań, by zdobyć pieniądze potrzebne na paczki do Auschwitz.

Żyje miłością do męża, nadzieją
na rychłe spotkanie i wiarą w sens
swojego poświęcenia. Potępiana przez napotykane w kolejnych
miastach i więzieniach kobiety, nie
rezygnuje z walki o własną przyszłość i szczęście małżeńskie.
Członkowie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki zwrócili uwagę,
że Hanna Krall opisuje ciekawe historie, ale opakowuje je w specyficzny styl, który nie każdemu
może się podobać. W jej pisarstwie
można się pogubić. Czym to jest
powodowane? Możliwe, że próbą
ukazania bezmiaru cierpienia, jakie
przyniósł Holocaust, próbą przybliżenia go ludziom, którzy nigdy nie
doświadczyli niczego podobnego.
A wracając do samej książki, ma
ona na wskroś przejmujące zakończenie, dla którego warto sięgnąć
po tę pozycję.
Następne, specjalne spotkanie odbędzie się 18 grudnia br. Klubowicze sięgną wtedy po powieść J.K.
Rowling, ale adresowaną do dorosłych, pt. Trafny wybór. Czy autorka Harry’ego Pottera zainteresuje
również nieco starszych czytelników? Zobaczymy.
Zapraszamy, tym razem we wtorek
(18.12.) na godz. 18.00 do nasielskiej biblioteki. Będzie to jednocześnie nasze przedświąteczne
spotkanie i okazja do podzielenia
się opłatkiem.
Paweł Kozłowski
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KONKURS

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Cudze chwalicie. A swoje znacie?
W 24 numerze ŻN prezentowaliśmy zabytek, który do niedawna był położony we wsi Konary. Owa drewniana
budowla została już rozebrana. Mieściła się w nim na początku XX w. świątynia ewangelicka mieszkańców Konar

oraz okolicznych wyznawców religii Marcina Lutra. Była miejscem głoszenia Słowa Bożego, radości z narodzin
i chrztu nowych współwyznawców, a także miejscem, w którym modlono się za zmarłych, przed ich pochowaniem na miejscowym cmentarzu. Tu także młodzi mieszkańcy Konar staraniem nauczyciela wynajętego przez
protestantów pobierali swoje pierwsze nauki. W tej świątyni ćwiczyła orkiestra dęta, mająca zakupiony sprzęt
muzyczny ze składek współwyznawców, aby w ten sposób uświetniać obrządek liturgiczny.
Wraz z odejściem społeczności ewangelickiej budynek stracił swój wzniosły charakter. W czasach PRL-u pełnił
początkowo funkcję szkoły podstawowej. Później, opuszczony, popadł w ruinę, niszczejąc i tracąc wartość finansową, nie tracąc jednak wartości historycznej.
Do redakcji „Życia Nasielska” wpłynęła jedna poprawna odpowiedź, z którą zatelefonował pan Sylwester Białorudzki. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji ŻN po odbiór nagrody.
W tym numerze prezentujemy
kolejną zagadkę fotograficzną.
WARTO PRZECZYTAĆ
Proszę o udzielenie odpowiedzi,
skąd pochodzi prezentowany zabytek i co przedstawia. Może Czytelnicy znają ciekawostkę z nim
związaną? Na Państwa odpowiedzi
Bojowa pieśń tygrysicy była hitem
czekamy pod adresem redakcji.
ubiegłego roku. Opowieść o tym, dlaD. Dalecki
czego wychowanie dzieci na chińską
modłę ma być lepsze, trafiła również
do naszej biblioteki.
A chiński rodzic, moi drodzy, nie
Wągrodno, Miękoszyn, Dębinki
p atyczkuje się. Przytoczę zn aHistoria – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.
mienity fragment książki: Chińska
Cyceron
matka wychodzi z założenia, że:
W kolejnym artykule z cyklu poświęconemu miejscowościom, wsiom i sołectwom położonym w administracyj(1) naukę stawiamy na pierwszym miejnych granicach gminy Nasielsk pragnę wspomnieć o trzech sołectwach. Są nimi: Wągrodno, Miękoszyn oraz Dębinki.
scu; (2) szóstka minus to zły stopień;
Miejscowości te położone są w południowej części gminy Nasielsk. Łączy je stara, a zarazem dawna przynależność
(3) dziecko ma wyprzedzać resztę klasy
administracyjna do tej gminy. Jak dawniej, tak i teraz wchodzą w skład różnych parafii, które ze sobą sąsiadują.
w matematyce o dwa lata; (4) nie należy chwalić dzieci publicznie; (5) jeśli
Wągrodno – Najdawniejsze ślady osadnictwa na obszarze tej miejscowości zostały udokumentowane w ramach
dziecko kiedykolwiek poróżni się z nabadań Archeologicznego Zdjęcia Polski. Ich wyniki wskazują, że tereny te zostały eksplorowane przez człowieka
uczycielem lub instruktorem, zawsze
w epoce starożytnej, na który to okres datowano jedną łuskę krzemienną. Inne znaleziska, w postaci fragmentów
stajemy po stronie nauczyciela lub inceramiki, są datowane na XVI–XVII w.
struktora; (6) dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach, w których jest szansa
W dokumentach pisanych mamy wzmianki dotyczące wizytacji kościoła parafialnego w Nasielsku, która miała miejsce
zdobycia medalu; (7) złotego, oczywiście.
dnia 3 lipca 1817 r. Ów dokument wymienia Wągrodno jako wieś dziedziczną J.W. Hrabiego Dambskiego. Wówczas
Chua wychowywała się w typowej chińskiej rodzinie emigrantów,
zamieszkiwało ją w 7 domach 23 mężczyzn (w tym 12 dorosłych) oraz 28 kobiet (w tym 10 dorosłych). Wągrodno
którzy, szukając lepszego źródła zarobkowania, przenieśli się do
doczekało się także informacji zawartej w Słowniku Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich. Mówi ona, że
Ameryki. Mimo że zmienili miejsce zamieszkania, i tak pozostali wierw 1827 r. wieś zamieszkiwało 60 mieszkańców w 10 domach.
ni swoim przekonaniom. Amy wiele razy słyszała, jak ojciec użyMiękoszyn – Najstarsze ślady osadnictwa udokumentowane w ramach badań Archeologicznego Zdjęcia Polski pował w stosunku do niej niewybrednych określeń, ale nigdy się temu
zwalają stwierdzić, iż w Miękoszynie żyli ludzie we wczesnym okresie średniowiecza. Na to wskazuje 5 odnalezionych
nie sprzeciwiała. Dzisiaj sama wychowuje dwie córki – Sophie i Lulu.
fragmentów ceramiki. Nie są to jedyne artefakty na obszarze wsi. Na uwagę zasługują także 2 fragmenty ceramiki daZdaje sobie sprawę, że wyłącznie upór i konsekwentne postępowanie
towanej na XIII w. oraz przeszło 30 fragmentów datowanych na okres nowożytny.
pozwolą rodzicom osiągnąć wychowawcze sukcesy. Bojowa pieśń
Kolejne wzmianki o Miękoszynie znajdujemy w dokumentach dotyczących wizytacji kościoła parafialnego w Potygrysicy jest nie tylko pochwałą chińskiego modelu wychowania,
miechowie, która odbyła się dnia 5 sierpnia 1817 r. Mówi ona, że wieś była zamieszkana przez społeczność żyjącą
ale także krytyką tego, w jaki sposób zachodni rodzice traktują swow 8 domach. Swoje życie wiodło oraz gospodarstwa prowadziło 36 mężczyzn (w tym 18 dorosłych) oraz 31 kobiet
je dzieci.
(w tym 18 dorosłych). Innym źródłem, które także mówi o wsi, jest Słownik Królestwa Polskiego i innych Krajów SłoAutorka prezentuje model chińskiego wychowania na przykładzie swoich
wiańskich. Z niego to dowiadujemy się, że Miękoszynie zamieszkiwało 63 osoby w 6 domach.
dwóch córek. W niezłym gawędziarskim stylu przedstawia swoje perypetie
Dębinki – miejscowość zwana czasami także Dębiną Czajkowską. Pierwsze ślady osadnictwa w Dębinkach, odkryte
i trudy wychowawcze. Porusza przy tym wiele różnych stron rodzicielstwa:
w ramach badań Archeologicznego Zdjęcia Polski, pochodzą z okresu neolitu. Podczas prac znaleziono 4 fragmenty
ambicje dotyczące dziecka, krytykowanie i zmuszanie go do ciężkiej praceramiki, najprawdopodobniej z kultury pucharów lejkowatych, oraz 8 fragmentów ceramiki z pochodzącej najpewcy czy niedowartościowanie i brak zainteresowania. Nie jest matką idealną,
niej z kultury ceramiki sznurowej.
toczy np. długie boje z córką, która zaczęła… dojrzewać.
W dokumentach pisanych mamy wzmianki na temat wizytacji kościoła parafialnego w Cieksynie, która miała miejsce
Bojowa pieśń tygrysicy to z pewnością bardzo kontrowersyjna książka.
w dniu 2 czerwca 1817 r. Ów dokument wymienia wieś Dębinki jako dziedziczną J.W. Hrabiego Dambskiego. W niej
Z tezami autorki można się nie zgadzać w pewnym stopniu, a nawet wcazamieszkiwało w 18 domach 66 mężczyzn (w tym 33 dorosłych) oraz 73 kobiety (w tym 48 dorosłych). Zawarle. Jednak warto rzucić okiem na tę pozycję, bo poprzez opowieść o wyta wzmianka w Słowniku Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich mówi, że w Dębinkach w 1827 r. żyło
chowaniu mówi dużo o chińskiej kulturze jako takiej.
153 mieszkańców w 18 domach. CDN.
Paweł Kozłowski
D. Dalecki

Z kart historii…

ROZMAITOŚCI

7–20 grudnia 2012

O wychowaniu inaczej

„Gmina to nie prywatny folwark”
Tak, Panie Przewodniczący – gmina to
nie prywatny folwark. Zarzuca Pan, że
konflikt między Radą a burmistrzem to
wyłączna wina burmistrza. „Nie chcem,
ale muszem” pedagogowi przypomnieć,
że zarówno Rada, jak i burmistrz zostali
wybrani przez mieszkańców gminy demokratycznie, a za funkcjonowanie gminy
personalnie odpowiada burmistrz i ten,
kto ponosi konsekwencje funkcjonowania
gminy, powinien mieć prawo podejmować
decyzje. Wy próbujecie go tego pozbawić wg zasady „im gorzej, tym lepiej”,
po to, aby wrócił do władzy stary układ.
Czy nie jest tak, że ktoś Wami zdalnie
steruje (poprzednik bywał na posiedzeniach Rady), skład Rady jest w większości
z poprzedniego nadania, gdzie Wam się
tak wspaniale współpracowało. Jest Pan
już „18 lat w Radzie Gminy”. Chcę Panu
przypomnieć, jak wyglądała Pana współpraca z Arciszewskim w latach 1998–2002.
Arciszewski jako radny (Pan był wtedy też
przewodniczącym Rady jak obecnie) organizował w kinie spotkania z mieszkańcami,
przedstawiając niegospodarność w funkcjonowaniu gminy. Wychodząc ze spotkania, chciał Pan zakpić z Arciszewskiego:
„Grzesiek, nie wiedziałem, że ty taki mądry,
nawet na studzienkach melioracyjnych
się znasz”. W odpowiedzi usłyszał Pan
ode mnie takie słowa: „Miałem o Panu
pozytywne zdanie, ale po tym, co Pan
przed chwilą powiedział, jesteś Pan u mnie
całkowity negat”. Przytacza Pan w swoim
wywiadzie brak współpracy burmistrza ze
wszystkimi, przytaczając gminy ościenne.
Przytoczę Panu, jako przykład, jak wygląda współpraca w gminach Łomianki
i Sochocin, tam też burmistrz i wójt są
spoza układu. Nie przedstawia Pan ani
jednego zarzutu merytorycznego, bo te
dwa odnośnie do wysypiska i targowicy
można skomentować: „po owocach ich
poznacie”.
Nasza gmina to nie tylko społeczność
miejska, jest też i wieś. Euroraj po naszej
akcesji pozamykał wszystkie targowiska
zwierząt, niby dlatego, że nie spełniają
unijnych wymogów. Pan na pewno był
i jest zwolennikiem Unii. Gościł Pan przed
akcesją w szkole posła, który agitował
do Unii, na spotkaniu w kinie przedstawiłem mu zagrożenia, jakie nas czekają
po wejściu. Likwidacja targowisk, to jest
drobnych rolników, mają być gospodarstwa wielkoobszarowe ze skażoną
żywnością (m.in. GMO) jak na Zachodzie.
Proponuję Panu przeczytać reportaż pt.
„Cudze chwalicie” (ŻN nr 14 str. 5). Zarzuty
typu „gazety piszą, ludzie mówią” są dla
mnie bełkotem. Ja też słyszę, co ludzie
mówią o Arciszewskim, „że to niepostępowy, nie rozjeżdża ludzi na pasach,
żona mu nie wyrzuca walizek za drzwi,
nie obstawia się kolesiami, robi jakieś
konkursy na stanowiska, gdzie wygrywają ludzie z zewnątrz”. Burmistrz zły,

bo „prezentuje odmienne zdanie w kontaktach” – to jest Pana opinia. Z tego
można wywnioskować, że obecnej Radzie
burmistrz jest niepotrzebny, potrzebny
sługa ślepo wykonujący polecenia Rady.
Jeśli chodzi o „zdjęcia”, to pomylił Pan
adres, to ja byłem „sprawcą” tego zamieszania, przedstawiłem Pani Pęcherzewskiej
Pana zdjęcie (ŻN nr 13) z tytułem wywiadu
z Panem „Jak staram się być spokojny” oraz
zdjęcie burmistrza (ŻN nr 14) z tytułem
„Burmistrz bez absolutorium”. W skrócie
opisałam te zdjęcia i tytuły. Pan wygląda
na „zatroskanego” – zdjęcie zrobione
do wywiadu, natomiast burmistrza – jak
zgłaszał wniosek o referendum (ŻN nr
14 str. 3). Widać na nim, że burmistrz jest
zdenerwowany (podejrzewam, że było to
podretuszowane), a miał do tego prawo,
bo jeśli na komisjach radni nie mają zastrzeżeń, a w decydującym głosowaniu
głosują przeciw, to wiadomo, o co chodzi,
chodzi o pozbycie się tego człowieka,
najlepiej jakby się „podał do dymisji”, co
Pan sugeruje w swoim wywiadzie. To do
Rady należy ruch o rozpisanie nowych
wyborów.
Gdy czytam te Pana „wywiady”, nasuwa
mi się jeden wniosek – ma Pan mieszkańców gminy za durniów. Ocenia Pan działalność burmistrza, opluwając go epitetami:
„brakiem zdrowego rozsądku, człowiek
bezradny, bez pomysłu, wiedzy i koncepcji
itp.”. Nie podaje Pan konkretów jego złej

działalności. Może pochwali się Pan swoimi sukcesami swoich 16 lat działalności
w Radzie? Powinien Pan wiedzieć, w jakim stanie zastał Arciszewski gminę m.in.
z rocznymi niespłaconymi rachunkami.
Burmistrz jest gospodarzem wszystkich
mieszkańców gminy, a nie tylko swoich kolesiów. Przytoczę Panu takie powiedzenie:
„Pan Bóg, jak chce kogoś pokarać, to mu
odbiera rozum”.W budżecie gminy zabrakło funduszy na wypłaty dla nauczycieli,
ten „bezradny” burmistrz pieniądze na
ten cel wygospodarował, dla „nasielskich
oświatowców” też, w głosowaniu radnym
nie przeszkadzał, a Wy w tym zacietrzewieniu, gdzie wiodącą grupą zawodową
w radzie są nauczyciele, żeście wniosek
burmistrza odrzucili.
Kończąc, składam całej Radzie życzenia świąteczne. Nie bierzcie przykładu
z Heroda, nie róbcie z burmistrza upiora,
nikomu nie zagraża, chce tylko ażeby
wszystkim mieszkańcom gminy żyło się
lepiej.

Z poważaniem
Jan Ostrowski

P.S. Zapraszam reportera „Życia
Nasielska” z aparatem foto, ażeby
pokazał mieszkańcom gminy, jak wyglądają ulice Nowych Pieścirogów po
wysypaniu ulic tym dobrodziejstwem
przez poprzedniego burmistrza, który
działał we współpracy z Radą Gminy.

Podziękowanie
Fundacja „BĄDŹMY RAZEM” serdecznie dziękuje za pomoc
przy organizacji koncertu „Kapeli Praskiej”
w dniu 25 listopada br. w kinie Niwa z okazji

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
Pracownikom Ośrodka Kultury w Nasielsku,
Panu Januszowi Konerbergerowi – Właścicielowi firmy PPHU
„JAN POL” ZPCH w Siennicy, oraz Księdzu Adamowi Nersowi wraz z wolontariuszami – Uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku.
Fundacja „BĄDŹMY RAZEM”
wraz z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dziękuje za pomoc przy organizacji
imprezy andrzejkowej dla osób niepełnosprawnych i starszych
w dniu 29 listopada br. w Klubie Seniora:
Panu Jackowi Białoruckiemu, właścicielowi cukierni „PTYŚ”, za pyszne
ciasto, Drużynie Harcerskiej i Druhnie Ewie Żołnierzak za wspaniałe
przygotowanie gier i zabaw andrzejkowych, Pani Beacie Walasiewicz
za piękny koncert piosenek cygańskich, Pani Marii Kozarzewskiej oraz
Paniom Wiesławie Borzym i Bogusławie Ostrowskiej z Klubu Seniora.
„Pomaganie innym ukazuje wewnętrzne piękno Tych, którzy je czynią”.
				
w imieniu Zarządu i Rady Fundacji
				
Teresa Skrzynecka
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Duchowe witaminy

Chodząca dobroć
Przy różnych okazjach szukamy w życiu dobra. I okazuje się, pomimo
wielu zmartwień, trosk i kłopotów, że jest go całkiem sporo. Czy wystarczy tylko otworzyć oczy i bacznie się przyglądać? Skądże znowu,
trzeba jeszcze działać, i to bardzo konkretnie. Wśród nas możemy na
co dzień zauważyć wiele „chodzących dobroci” – tak możemy powiedzieć o ludziach, którzy mają dobre serce i dzielą się nim z innymi,
nie oczekując niczego w zamian. W ten sposób pozostawiają za sobą
swoistą „woń dobroci”.
W grudniu dobroć kojarzy mi się szczególnie ze św. Mikołajem. To taki
ważny akcent na drodze adwentowej prowadzącej w kierunku Bożego
Narodzenia. Kultura masowa zrobiła jednak z Mikołaja dość przedziwną
postać – raz Dziadka Mroza, innym razem Santa Clausa. Nawet popularna Wikipedia podaje, że św. Mikołaj to „postać starszego mężczyzny
z brodą, ubranego w czerwony strój, który wedle różnych legend i bajek
w okresie świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami,
ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub biegun północny. Dzięki sprawnej
promocji praktycznie zastąpił on w powszechnej świadomości tradycyjny wizerunek świętego Mikołaja biskupa”.
Spróbujmy jednak sięgnąć do źródeł. Z pewnością nie będzie to łatwe, ponieważ historia św. Mikołaja, biskupa starożytnego miasta Miry
(współczesne tereny Turcji), sięga III w. Był on jedynym i długo oczekiwanym dzieckiem zamożnych rodziców, którzy wyprosili jego narodziny gorliwą i ufną modlitwą. Od młodości wyróżniał się nie tylko
pobożnością, ale także wrażliwością na ludzką biedę. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem dzielił się chętnie z potrzebującymi.
Mikołaj został wybrany na biskupa zaniedbanej wówczas diecezji Myry,
którą zarządzał z wielką troską i wiarą. Tam właśnie zasłynął swą świętością, zapałem i cudami. Zmarł ok. 350 r.
Niewielka ilość informacji na temat życia bpa Mikołaja była uzupełniana barwnymi szczegółami legend. Mówią one o tym, że choć mógł on
odnaleźć jedność z Bogiem w życiu klasztornym, to jednak nie zamknął
się w odosobnionej celi za murami. Chciał bowiem iść w ślady Jezusa
wędrującego po Palestynie. Podczas jednej ze swych podróży uciszył
fale morza – dlatego też uważany jest za patrona żeglarzy i podróżników. Inna legenda mówi o tym, jak pewien obywatel Patary utracił swój
majątek, a ponieważ nie mógł zapewnić posagu swym trzem córkom,
groziło im zejście na złą drogę. Słysząc o tym, Mikołaj wrzucił w nocy,
przez komin, sakiewki z pieniędzmi, by je wykupić. Sakiewki wpadły do
pończoch i butów, które suszyły się przy kominku. Stąd też zrodził się
zwyczaj wieszania skarpet na prezenty. Dzięki skutecznej interwencji Mikołaja wszystkie trzy córki mogły wyjść za mąż. Jeszcze inne podanie
twierdzi, że pojawił się we śnie Konstantynowi i sprawił, że ten ocalił od
śmierci trzech niesłusznie oskarżonych urzędników. Inna wersja tej historii mówi, że gubernator Myry, przyjąwszy łapówkę, zgodził się wydać
na śmierć trzech niewinnych ludzi. Gdy kat miał już pozbawić ich życia,
pojawił się biskup tego miasta, Mikołaj, i wstrzymał wykonania wyroku,
a następnie zwrócił się do gubernatora z tak przekonującą mową, że ten
przyznał się do swego występku i poprosił o wybaczenie.
Adwent uświadamia mi zanurzenie w rozpoczętej przez Chrystusa historii świata; mogę brać w niej czynny udział, dostrzegając nieustannie
dobro, którego tak wiele wokół mnie. Umieć się nim cieszyć i za nie
dziękować – to moje zadanie na dziś, jutro i pojutrze. A posłannictwo
wynikające z tego daru? To zadanie dzielenia się otrzymanym dobrem
z innymi, na wzór św. Mikołaja, w postaci „szlachetnych paczek” uśmiechu, życzliwości, zrozumienia, przebaczenia. Pięknie ujął tę prawdę
bł. Jan Paweł II, mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka
dla człowieka”. Pomaga nam to chronić się od oszustw, które ukazują
św. Mikołaja jako produkt komercyjny, a nie symbol o charakterze religijnym. Warto o tym pamiętać nie tylko 6 grudnia, w dniu liturgicznego wspomnienia Świętego, ale również przez cały rok, by kierować się
ewangeliczną zasadą czynienia dobra bez rozgłosu.
ks. Leszek Smoliński
R

E

K

L

A

NASIELSK

M

A

NASZE SPRAWY

8

SPORT SZKOLNY. Halowa piłka nożna
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HODOWCY GOŁĘBI POCZTOWYCH

Udany sezon lotników
nasielskich hodowców

Mistrzostwa gminy Nasielsk
W piątek, 23 listopada 2012 r. w nasielskiej hali sportowej odbył się turniej eliminacyjny do zawodów powiatowych w halową piłkę nożną. Wzięły w nim udział następujące szkoły
podstawowe z terenu gminy Nasielsk: Szkoła Podstawowa w
Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach oraz Szkoła Podstawowa z Nasielska. Punktualnie o godzinie 10.00 przystąpiono do
rozgrywek. Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiały się
następująco:
Kategoria dziewcząt:
SP Budy Siennickie
–
SP Dębinki
1:0
SP Dębinki		
–
SP Nasielsk
1:2
SP Budy Siennickie
–
SP Nasielsk
0:0
I miejsce –
SP Nasielsk		
4 pkt
(2:1)
II miejsce –
SP Budy Siennickie
4 pkt
(1:0)
III miejsce –
SP Dębinki		
0 pkt
(1:3)

Rok 2012 w annałach nasielskiej sekcji działającej w ramach Oddziału
Ciechanów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych zapisze
się złotymi zgłoskami. To rok największych sukcesów udokumentowanych dziesiątkami pucharów i dyplomów zdobytych przez tutejszych hodowców w Oddziale Ciechanów, a także kilkoma nagrodami zdobytymi
w Okręgu Ciechanów.

Zespół z nasielskiej podstawówki wystąpił w składzie: Ewelina Cichewicz, Alicja Malinowska, Weronika Osińska, Krystyna Kowalczyk,
Klaudia Wietecka, Karolina Dębska, Kaja Białoszewska,Wiktoria Raźniewska, Maja Mórawska,Aleksandra Górecka, Natalia Niesiobęcka
i Julia Bielecka.

Kategoria chłopców:
SP Budy Siennickie
–
SP Dębinki		
SP Nasielsk		
–
SP Stare Pieścirogi 2:1
SP Budy Siennickie
–
SP Nasielsk		
SP Dębinki		
–
SP Stare Pieścirogi 0:4
SP Budy Siennickie
–
SP Pieścirogi		
SP Dębinki		
–
SP Nasielsk		
I miejsce –
SP Nasielsk			
9 pkt
II miejsce –
SP Stare Pieścirogi			
4 pkt
III miejsce –
SP Budy Siennickie		
2 pkt
IV miejsce –
SP Dębinki			
1 pkt

0:0
0:1
2:2
1:2
(5:2)
(7:3)
(2:3)
(1:6)

Zespół z nasielskiej podstawówki wystąpił w składzie: Daniel Nacios, Przemysław Drwęcki, Alan Dzieliński, Krystian Dzieliński, Krystian
Pisarzewski, Adam Kosewski, Kuba Jóźwiak, Dawid Olszewski, Damian Ślepowroński, Rafał Gąsiorowski, Mateusz Rutkowski, Patryk
Filipiak, Mateusz Romanowicz.

M.K.

Minipiłka koszykowa podstawówek
W środę, 21 listopada br. w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach odbył się turniej minipiłki koszykowej dla dziewcząt i chłopców z gminy Nasielsk. O miano reprezentanta gminy Nasielsk
w zawodach powiatowych walczyły następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa ze Starych Pieścirogów, Szkoła Podstawowa z Nasielska oraz gospodarze ze Szkoły Podstawowej
w Dębinkach. Po losowaniu i ustaleniu kolejności spotkań
przystąpiono do zawodów. Poniżej przedstawiono wyniki
poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt:
SP Nasielsk
–
SP Dębinki
14:7
Kategoria chłopców:
SP Nasielsk
–
SP Stare Pieścirogi 36:0
SP Dębinki
–
SP Stare Pieścirogi 16:13
SP Nasielsk
–
SP Dębinki
22:8
I miejsce SP Nasielsk
R
E
K
L
A
M
A
II miejsce SP Dębinki
III miejsce SP Stare Pieścirogi
Pięć dni po rozegranym turnieju
dziewczęta i chłopcy z nasielskiej
podstawówki reprezentowali nasza
gminę w zawodach powiatowych
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dziewczęta zdobyły brązowy medal, natomiast chłopcy zdobyli złoRidera Polska w okresie od 5 grudnia 2012 r.
to i będą reprezentować powiat
prowadzi promocyjną sprzedaż węgla.
nowodworski w zawodach rejonowych, które odbędą się 18 grudnia
Ceny brutto:
br. w Wołominie. Skład reprezentacji
Kostka KWK STASZIC – 848,70 zł
chłopców z nasielskiej podstawówOrzech I KWK STASZIC – 836,40 zł
ki: Daniel Nacios, Patryk Filipiak, KaOrzech II KWK WESOŁA – 713,40 zł
rol Romanowski, Kacper Karabin,
Orzech KWK Chwałowice – 688,80 zł
Kamil Filipowicz, Mateusz GrzymOrzech Syberyjski – 627,30 zł
kowski, Michał Walkowski, Kacper
Miał 23-24 kj/kg – 504,30 zł
Morawski, Dawid Kuczyński, Aleksander Chyliński. Opiekunem zeZapraszamy do zakupów.
społu był Tomasz Czajkowski.
Nasielsk koło Dworca PKP.
M.K.

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA

NA WĘGIEL
HURT i DETAL

Tel. 601 220 564; 501 455 730, 23 691 31 072.
Możliwość dowozu.

Nasielska sekcja skupia 37 hodowców gołębi pocztowych. Działa już od
około 40 lat. W chwili obecnej kieruje nią Zarząd w składzie: prezes – Jacek Korycki, sekretarz – Mirosław Kosewski, skarbnik – Tomasz Sońta.
W 2012 r. odbyło się 14 lotów konkursowych w lotach gołębi starych i 4
loty gołębi młodych. Mistrzem sekcji Nasielsk, zarówno gołębi starych jak
i młodych, został Jarosław Przybysz. Pierwszym wicemistrzem w lotach
gołębi starych został Zbigniew Adamski, a drugim wicemistrzem Jacek Korycki, a w lotach gołębi młodych pierwszym wicemistrzem został Leszek
Niezgoda, a drugim wicemistrzem Łukasz Piątkowski.
W poszczególnych kategoriach w nasielskiej sekcji zwyciężyli: J. Przybysz
– kat. A, B, D i supermistrz (wyniki lotów gołębi starych i młodych), Krzysztof Piątkowski – kat. C i Zbigniew Piątkowski w kat. M.
Mistrz Sekcji Nasielsk Jarosław Przybysz jest jednocześnie mistrzem Oddziału Ciechanów w kategorii E i mistrzem w kategorii GMP oraz mistrzem
Oddziału w lotach gołębi młodych.
Najlepszym lotnikiem sekcji w lotach gołębi starych został gołąb Bogdana Dębskiego, który wygrał 11 konkursów (na 14 lotów). Ten sam gołąb
był najlepszym lotnikiem Oddziału i Okręgu Ciechanów, gdzie zdobył 13
konkursów (na 14 lotów). Najlepszym lotnikiem Oddziału w lotach gołębi
młodych został gołąb Kazimierza Mierzejewskiego.
Nasielscy hodowc y w r y wali zacj i
oddziałowej (C ie chanów, Nasielsk,
Raciąż, G linojeck,
G ąsocin), punktując w poszczególnych lotach, zdobyli
w sumie 24 puchary
i kilkadziesiąt dyplomów. Między innymi w kategorii gołębi
młodych zajęli pięć
pierwszych miejsc, w
kategorii A (loty krótkie) najlepszym lotnikiem okazał się gołąb
J. Przybysza, a w kategorii M (maraton)
gołąb B. Dębskiego.
Najlepszym rocznym lotnikiem Oddziału został gołąb Ł. Piątkowskiego.
Wszystko wskazuje, że nasielska sekcja hodowców gołębi pocztowych
Oddziału Ciechanów będzie rozwijała swoją działalność i odnosiła coraz
większe sukcesy, być może nie tylko na szczeblu Oddziału i Okręgu, ale
również na szczeblu krajowym. Przybywa członków. Cieszy zwłaszcza to,
że wśród nich są ludzie młodzi.
A bycie hodowcą gołębi pocztowych niesie za sobą duże wymagania. Aby
odnosić sukcesy, trzeba powiększać swoją wiedzę i umiejętności, mieć cierpliwość i, co również ważne, mieć odpowiednie środki finansowe. Gołąb pocztowy to wyjątkowy ptak, ptak inteligentny. Dobrymi wynikami odpłaca się
hodowcom za trud włożony w jego ukształtowanie i opiekę.
az i ts
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Andrzej Poniedzielski w NOK

Poetycko i z humorem

Zapraszamy na wigilię

Grudzień w Nasielskim Ośrodku Kultury rozpoczął się spotkaniem z kabaretem literackim. W naszym mieście gościła Scena Zaułek, a na niej jak zwykle
znakomici artyści.
W sobotni wieczór, 1 grudnia, Wojtek Gęsicki, gospodarz Sceny Zaułek,
tradycyjnie rozpoczął spotkanie w sali widowiskowej NOK. Jego ciepły
głos i poczucie humoru sprawiły, że publiczność już po chwili zaczęła
śpiewać. Wojtkowi na scenie towarzyszył skrzypek Robert Bielak.

Stowarzyszenie Artystyczno-Społ e c zn e z a p ra sz a m i e szk a ń c ów
Cieksyna i mieszkańców gminy
Nasielsk na spotkanie wigilijne.
Odbędzie się ono 22 grudnia br.
o godz. 16.00 przy przystanku autobusowym w Cieksynie. Wigilię
niewątpliwie uatrakcyjni pojawienie się św. Mikołaja, wspólne kolędowanie i poczęstunek. Osoby,
które chcą pomóc w przygotowaniu smakołyków, prosimy o kontakt z Kingą Szczypek, prezesem
Stowarz yszenia „ SK AFANDER”,
numer telefonu 694 441 810.
Podczas wigilii zostanie zaprezentowany spektakl pt. Idą Kolędnicy, w którym wezmą udział dzieci
i młodzież z naszej gminy. Próby
do spektaklu odby wają się dwa
razy w tygodniu (w poniedziałki
i piątki) w OSP w Cieksynie, w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”, wspó ł f inansowanego
przez Fundację Banku Zachodniego WBK – Bank Ambitnej Młodzieży.
Serdecznie zapraszamy!

U HARCERZY

Andrzeju, Andrzeju…
We wtorek, 27 października harcerze z 424. DH „Pogodna Ferajna” bawili się na wieczorze andrzejkowych wróżb.
Andrzejki to okazja do wróżenia, w związku z tym na naszym spotkaniu nie zabrakło wróżek, w rolę których
wcieliły się druhny Martyna Brańska, Julia Mandykowska i Alicja Gronowska. Wróżki zadbały o to, aby każdy
mógł poznać swoją przyszłość i skosztować ciasteczek, w których można było znaleźć zapisaną na karteczkach
wróżbę. Aby zabawa była jeszcze
ciekawsza, chłopcy przebrali się za
dziewczęta, a dziewczęta za chłopców. Przysporzyło nam to wiele radości i śmiechu do łez, bo przebrania
były rewelacyjna.
Zabawa zakończyła się wspólnymi
tańcami, śpiewem i pałaszowaniem
łakoci, które wcześniej przygotowali sami harcerze. Był to niewątpliwie
wieczór pełen magii, wróżb, wyjątkowej atmosfery, a poza tym stanowił kolejny dowód na to, że jesteśmy
naprawdę zgraną drużyną.
Czuwaj!
druhna Kinga

Tango Milonga, Panna Andzia i Zimny drań, czyli...

Kapela Praska w Nasielsku

fot. K. Tyc

25 listopada br. z okazji Międzynarodowego Dnia Niep e ł nosprawnych Fundacja
„Bądźmy Razem” zorganizowała w Nasielskim Ośrodku Kultury koncert Kapeli Praskiej.
Na zaproszenie fundacji w koncercie uczestniczyli niepełnosprawni z terenu gminy Nasielsk.
Kapela Praska to zespół nawiązujący do popularnych
w dawnej Warszawie zespołów
podwórzowych. Od 1988 r.
popularyzuje praski folklor. Nie
sposób usiedzieć w miejscu,
kiedy gra.
Tak było również w Nasielsku
w ostatnią niedzielę listopada. Zabawa z Kapelą Praską trwała 2 godziny. Przy przebojach zespołu bawili się zarówno najmłodsi, jak również najstarsi zaproszeni goście. Piosenki biesiadne w wykonaniu Kapeli z pewnością
podśpiewywano jeszcze długo po zakończeniu imprezy.
K.T.

fot. M. Tyc

Po kilku utworach w wykonaniu ciechanowskiego barda wszyscy wywołali na
scenę satyryka i poetę, Andrzeja Poniedzielskiego. Artysta ma swój specyficzny styl wypowiedzi scenicznej, który wymaga od widza skupienia i uwagi. Na
nasielskiej scenie zaprezentował swoje wiersze z akompaniamentem pianisty
Andrzeja Pawlukiewicza. Piosenki okraszone były wspaniałymi opowieściami
Andrzeja Poniedzielskiego, podczas których znakomicie bawiła się nasielska
publiczność. Artysta zdradził podczas swojego występu kilka faktów ze swojego dzieciństwa, życia studenckiego i obecnych czasów. Jego wspomnienia oraz
anegdoty spotkały się z niezwykle pozytywną reakcją nasielszczan. Oczywiście
nie obyło się bez bisów, które artysta przyjął z charakterystyczną dla siebie dozą
umiarkowanego optymizmu podszytego cierpieniem twórcy zmuszanego do
występów publicznych. Grudniowy wieczór ze Sceną Zaułek upłynął w ciepłej
atmosferze Krainy Łagodności.
K.T.
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RUBRYKA HARCERSKA

Integrator 2

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 ).
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.

W czasie weekendu 30 listopada–2 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku odbył się
biwak „Integrator 2”. To już drugie takie spotkanie środowiska, na którym
3. Drużyna Harcerska „Przypadek” i 32. DS „Hakuna Matata” mogły się
wspólnie bawić i zintegrować, a także razem wziąć udział w obchodach
andrzejek.
Nad wszystkim czuwała kadra w składzie: pwd. Daniel Nowak HR – komendant biwaku, HO Eliza Czajkowska – z-ca komendanta biwaku,
samarytanka Izabela Włodarczyk – z-ca komendanta biwaku ds. organizacyjnych, HO Marta Wilk – z-ca komendanta biwaku ds. programowych. Ponadto w realizacji biwaku pomagał druh Wiktor Bendowski,
który był członkiem sztabu programowego. W naszej imprezie brało
udział ok. 20 uczestników.
W piątek o godzinie 18.00 zaczęli pojawiać się pierwsi uczestnicy, na-

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy lokalu jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie doliczony podatek VAT.
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.
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,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
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.
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

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI

Oddam:
• ubranka – tel. 667-013-526
• fotel – tel. 23 6933003
Przyjmę:
• 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 ładowaną 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,
• każdą ilość drzewa - tel. 518-905-231,
• lodówkę wys. ok 1,5m - tel. 696-146-911.

stępnie przygotowaliśmy bazę biwakową do weekendowego wypoczynku. Kiedy już wszystko było gotowe, udaliśmy się do szkolnej auli
na apel rozpoczynający biwak. Swoją obecnością zaszczyciła nas również dyrektor ZSO im. J. Iwaszkiewicza Bożena Białorudzka.
Po kolacji rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia programowe. Tego dnia śpiewaliśmy i pląsaliśmy na świecowisku, skonfrontowaliśmy naszą wiedzę
na temat andrzejek, a także poznawaliśmy swoje imiona.
W sobotę druhna oboźna obudziła nas wcześnie, po śniadaniu ubraliśmy
się ciepło i wyszliśmy na dwór, aby rozegrać grę terenową. Polegała na
jak najszybszym zaliczeniu wszystkich punktów, ci, którzy zdobyli trzy
najlepsze miejsca, otrzymali na koniec atrakcyjne nagrody. Tego dnia
nie zabrakło lżejszych zajęć – tańców grupowych, zabaw i gier, podczas
których wszyscy chętnie się ze sobą integrowali. Najbardziej jednak spodobał nam się „Top Model” – harcerze z dostępnych materiałów musieli
wykonać stroje związane z tematyką magii, następnie prezentowali je na
scenie przed jury. Jako że biwak był związany z obchodami andrzejek,
nie zabrakło na nim wróżb, które miały miejsce sobotnim wieczorem.
Różnie wychodziło, raz dobrze raz źle, ale co przyniesie nam naprawdę
życie i czy wróżki nam dobrze przepowiedziały przyszłość, to się dopiero okaże.
W niedzielę od rana zaczęliśmy sprzątać naszą bazę biwakową, a ok. południa wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do domów.
Organizatorzy oraz uczestnicy bardzo serdecznie dziękują pani dyrektor ZSO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku za udostępnienie nam
budynku szkoły w celu zorganizowania biwaku.
Czuwaj!
druhna Marta

Mamy już 2 lata!

Właśnie tak, 6 grudnia 2010 r. ukazała się pierwsza odsłona naszej rubryki harcerskiej w
„Życiu Nasielska”. Od tego czasu wiele się zmieniło, zyskaliśmy stały format, pozyskaliśmy
nowe osoby współpracujące z naszą niewielką redakcją.
Działo się sporo, nasz dział powoli raczkował, a teraz z dumą możemy powiedzieć, że już
pewnie stawia kroki. Sam, zainspirowany pracą dziennikarską, postanowiłem zająć się
tym na szerszą skalę w naszym hufcu i w 30 listopada br. zostałem mianowany szefem
Zespołu Promocji i Informacji.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w promowanie harcerstwa i
harcerskości oraz wszystkim Czytelnikom naszych tekstów. Kolejnym krokiem będzie
rozszerzenie działalności dziennikarskiej hufca. Od grudnia tego roku będzie można o
nas poczytać także w „Tygodniku Nowodworskim”, a także co jakiś czas szukać nas w
innych periodykach powiatu nowodworskiego. Serdecznie zapraszamy do dalszej lektury!

pwd. Daniel Nowak
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Wspomnienia Heleny Przybyłowskiej
z obozu koncentracyjnego – część II

Elementy zawierające charak- Na opisanie świąt Bożego Naroterystykę obrzędów sakralnych dzenia autorka poświęciła cał y
znajdują się również w pamiętni- rozdział swojego pamiętnika, zaku Heleny Przybyłowskiej. Choć tytułowany: „Boże Narodzenie
nie jest to już tak obszerny i bo- w Nowym Lagrze 1944 roku”.
gaty materiał, jak w przypadku To opis bardzo skrupulatny i indziennika Wiktora Oleksiaka. Ze teresujący. Opis autorka rozpowzględu na swą odmienność za- czyna słowami: „Miałyśmy dwa
dni wolne, a pierwszy dzień bez
sługuje jednak na uwagę.
Helena Przybyłowska, jako wię- apelu.” Już sam początek opisu
zień obozu koncentracyjnego, świadczy o diametralnej zmiamiała okazję przebywać z przed- nie porządku obozowego. Dostawicielami różnych nacji i kultur. tychczas apele były elementem
W obozie znajdowały się: Rosjanki, organizującym czas w obozie
Rumunki, Ukrainki, Żydówki, Fran- i stanowił y ścisł y obowiązek.
cuzki, Niemki, Cyganki oraz Polki. Również dwa dni wolne to fakt
Tak liczna i różnorodna grupa mu- zaskakujący w warunkach, kiesiała stanowić syntezę odmien- dy więźniarki pracowały po kilnych obrzędów i tradycji. Krótki, kanaście godzin na dobę. Święto
bo zaledwie kilkumiesięczny po- stało się wartością pierwszorzędbyt autorki w obozie, nie dał moż- ną. Następnie autorka wspomina
liwości do zaprezentowania zbyt atmosferę towarzyszącą święwielu świąt, jednak Helena Przy- tom: „Chodził yśmy po terenie
byłowska dokonuje sygnalnego grupkami, a stare więźniarki szyopisu nabożeństwa mariawickie- kowały choinkę, tak, prawdziwą
go, a następnie bogatej charakte- choinkę, ubrał y bibułką, ciastrystyki świąt Bożego Narodzenia kami i czym mogły.” Obecność
choinki, nieodzownego symw obozie w Ravensbrück.
bolu świąt Bożego Narodzenia
O święcie mariawickim autorka
również jest zaskakująca, szczepamiętnika pisze tak: „Byłam raz
gólnie w warunkach obozowych.
na nabożeństwie mariawickim
Samo strojenie choinki świadczy
organizowanym przez kobiety ze
o tym, że więźniarki, szczególnie
Starego Lagru. Było to zebranie
stare dbały o kultywowanie trawłaśnie z występami Cyganek,
dycji, nawet w obozie. Kolejny
a obserwatorami byli Niemcy –
fragment również to potwierdza:
SS – mani. Choć SS – man miał
„ k ij ” (karab i n), al e
przeszło się z No wego Lagru do Starego. Otrzymywane
wiadomości przenosiło się ustnie.” Helena Prz ybyłowska
pisze o jednorazowym uczestnictwie
w owym nabożeństwie. Dla niej, jako
k a to l i c z k i , ś w i ę to
mariawickie było
rac zej c z ym ś ab strakcyjnym, czego
wcześniej ani później już nie widziała. Sądząc po opisie Ravenbrück. Więźniarki przy pracy. Źródło: Internet.
tego święta nie mia„Wszystkie narodowości po koło ono wiele wspólnego z tradylei dawały programy. Naturalnie
cyjnym obrzędem sakralnym.
Niemki pierwsze. Wigilia składaByło raczej widowisk iem lub
ła się z chleba i kanapek, które
przedstawieniem dla Niemców
przygotowały więźniarki dostaz występami Cyganek. Należy
jące paczki.” Święta stanowił y
zwrócić uwagę, że uczestnictwo
w obozie czas większej swobow owym obrzędzie stało się dla
dy i „wolności ”: „Nikt nas nie
bohaterki pretekstem do przenopilnował w tym dniu. SS – manszenia informacji oraz sposobem
ki i SS – mani niosł y maleńkomunikowania między Nowym
kie choinki ubrane i roześmiani,
a Starym Lagrem.

byli zajęci sobą.” Bardzo ważny
element w kultywowaniu świąt
Bożego Narodzenia stanowiło
śpiewanie kolęd. W czasie świąt
obozowych również ich nie zabrakło: „Wolno było śpiewać kolędy i popł ynęła pieśń Bóg się
rodzi w różnych językach, a potem śpiewał y Niemki, śpiewał y
pięknie Cicha noc, a potem (…)
była noc i śpiewał yśmy w grupach, według narodowości pod
murem lagru kolejno każda na-

określonej narodowości byli bliżej siebie oraz łączyli się w bólu
i cierpieniu, a tym samym podtrz ymy wali się na duchu. Następnie b ohaterka wspomina:
„Potem leżąc na pryczach długo płakałyśmy.” Święta przeżywane w warunkach obozowych
był y dla H e l e ny P rz ybył owskiej i innych więźniarek czasem
szczególnie trudnym i przykrym.
Kolejny, drugi dzień świąt wyglądał tak: „Byłyśmy bardzo cieka-

Ravenbrück. Widok baraków obozowych. Źródło: Internet.

rodowość jedną kolędę, a tam
z drugiego lagru odpowiadała
nam ta sama pieśń mężczyzn.(…)

we co nam dadzą jeść, gdyż dni
świąt tak się różniły od codziennych, że myślał yśmy i o zmianie jedzenia na lepsze, ale tu nic
się nie zmieniało.(…) L eżał yśmy na pryczach bez mała cały

dzień i jak zwykle rozmawiałyśmy o jedzeniu i co będziemy
jadły na przyszłe święta na wolności.” Pierwszy dzień świąt był
dla więźniarek czasem wolnym
od pracy, poza tym niewiele się
zmieniło. Ten wolny czas stał
się pretekstem do snucia wyobrażeń na temat prz yszł ych
świąt na wolności. Na zakończenie autorka dodaje: „I tak. Święta minęły, a w drugi dzień świąt
nocna zmiana poszła „na nockę”
do szwalni, a my po wieczornym apelu poszłyśmy spać.” Po
dwóch dniach wolnych, dniach
szc ze góln ie wa żnyc h w religii chrześcijańskiej, porządek
w obozie powrócił do koszmarnej rzeczywistości.
Magdalena
Suwińska – Sokolnicka
Wszystkich zainteresowanych
zakupem książki „Historia oczyma mieszkańców Nasielska” zapraszamy do czytelni biblioteki
miejskiej w Nasielsku.

Z okazji zbliżających się świąt

Bożego Narodzenia

My Polki zaśpiewałyśmy W żłobie leży i nam odpowiedziano,
to było takie wzruszające.” Zatem w tym dniu jednoczyli się
wsz yscy więźniowie, również
ci z pobliskich obozów. Helena
Przybyłowska pisze o specyficznym sposobie komunikacji, jaki
wytworzył się między obozami, a sposobem tej komunikacji
były kolędy. Dzięki temu ludzie

życzymy wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
w każdym dniu nadchodzącego

Nowego Roku
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Kościół w Nasielsku – część XIII

Historia wystroju wnętrza kościoła
W kolejnych dziesięcioleciach tile) – wykonywane od VII wieku
kościół popadał stopniowo w ru- małe, przenośne ołtarzyki, główinę. Wnętrze kościoła nadal ule- nie metalowe lub z kości słoniogało zmianom: podłoga świątyni wej, używane w czasie podróży
była znacznie zniszczona, ściany - przyp. red.] wszystkie w powewnątrz niszczone były przez rządku”.
wdzierającą się wilgoć. Liczba oł- Dalej sprawozdawc a notuje
tarzy zmniejszyła się
do czterech. W ołtarzu głównym pojawił
się nowy obraz męczeństwa św. Wojciecha, pędzla Adriana
Głębockiego. Obraz
ten został namalowany w 1863 roku. Po
bokach stały ołtarze
Matki Bożej Różańcowej i Jezusa Ukrzyżowanego. W kaplicy
umieszczono natomiast obraz św. Józefa. Pozostałe ołtarze
usunięto z kościoła z powodów estetycznych. W aktach
wiz ytacyjnych
z 1887 roku zanotowano: „Wewnątrz
kościoła wszędzie są
sufity a w nich went ylator y (...). Prezb iterium od naw y
ko ś c i o ł a o d d z i e lone jest balustradą z żelaza lanego Obraz św. Wojciecha pędzla Adriana Głębockiego z 1863 r.
(...). Ołtarzy 4 z tych
3 w kościele głównym a jeden w uwagach: „Oprócz powyżej
w kaplicy. Wszystkie są z drzewa opisanych ołtarzy w kościele
rzeźbą zdobione marmoryzowa- będących znajdują się jeszcze
ne, lakierowane w odpowiednich dwa ołtarze ordynarniej bez
miejscach złocone. Cyborium żadnych ozdób rzeźbiarskich,
w ołtarzu wielkim całe złoco- stolarskiej roboty, które jako nie
ne z nicią wykręcaną pod, którą harmonizujące się z innymi ołtadomek dla Pana Jezusa w Naj- rzami, a przy tym brzydkie i nie
świętszym Sakramencie, ma- nadające się do przerobienia na
jący ściany wewnątrz lustrem estetyczne, podczas restaurawykładane. W wielkim ołtarzu cji kościoła zostały zeń wynieobraz św. Wojciecha Biskupa sione i wraz z mensami do nich
i Męczennika pędzla Głębockie- należącymi w stodole proboszgo, w bocznym po stronie Ewan- czowskiej są zachowane. Obrazy
gelii pod zasuwą na której jest z tych ołtarzy w liczbie czterech:
obraz N.M.P. podającej różaniec św. Augustyna, św. Jana Nepośw. Dominikowi, pędzla Gerso- mucena, św. Anny i Antoniego
na (?), znajduje się drugi obraz, Padewskiego w habicie Kanow suk ience z b lachy sreb r- ników Regularnych, znajduje się
nej, który jest kopią obrazu Mat- w składzie na cmentarzu będąki Bożej w kościele w Trokach cym. Ambona z drzewa rzeźbą
będącego, nad tymi zaś w gó- zdobiona lakierowana i w odrze jest umieszczony obraz św. powiednich miejscach złocona,
Rocha. W ołtarzu bocznym po na niej wyobrażenia czterech
stronie (...) jest Pan Jezus na krzy- Ewangelistów. Olejno w medażu rzeźbiony z drzewa pod za- cjarzach malowane. Na ambosuwą na której obraz św. Trzech nie wisi oprawiony drukowany
Królów pędzla niewiadome- dokument konsekracji kościoła.
go, a nad nim obraz św. Anto- Chrzcielnica z drzewa rzeźbioniego. W ołtarzu w kapliczce na zdobiona marmoryzowana
będącym obraz św. Józefa Oblu- [marmoryzacja – imitacja marbieńca N.M.P. Mensa wielkiego muru, wykonana z barwionego
ołtarza jest murowana w innych stiuku, stosowana do okładzin
zaś ołtarzach mensy drewniane, ścian, schodów, kolumn. Mara w nich portatile [portatyl, ołta- moryzację wykonywano z mierzyk tablicowy (łac. altare porta- szaniny gipsu, cementu, proszku
marmurowego. Technika ta była

szczególnie popularna w XVIII (...) Na chórze zainstalowane były chciano go zabrać do muzeum
diecezjalnego do Płocka. Parawieku – naśladowanie żyłko- małe organy.”
wań marmuru na papierze oraz W latach 1898 – 1904 zburzo- fianie nie chcieli się jednak na
w ceramice – przyp. red.] ze no stary kościół i na jego miej- to zgodzić. Wobec tego zadezłoceniami zamykana na dwie scu wybudowano nowy w stylu cydowano, że obraz pozostanie
m o si ężn e k ł ó dk i, ko c i o ł e k neogotyckim. Po konsekracji w parafii, ale aby mógł być tam
w niej miedziowy. Dwa konfe- w 1909 roku świątynia nie posia- umieszczony, musi być wpierw
sjonał y drewnia- dała jeszcze najpotrzebniejszego odnowiony. Wobec tego wzięto
ne w kształcie szaf wyposażenia. Z biegiem lat świą- go do Warszawy do odnowierzeźbami zdobio- tynia wzbogacała się o nowe nia, a tam zamiast do odnowiene, na dąb zmanie- elementy komponujące się pod nia powędrował do pracowni
ryzowane z niszami względem stylu do nowego malarskiej. Skopiowano go tam
po bokach dla pe- wnętrza. W Kronice Parafialnej wiernie. Kopia jako obraz odnitentów portjerami zanotowano: „Mury kościoła już nowiony wróciła do paraf ii,
z sukna osłonięty- stały, ale wewnątrz było pusto: a oryginał powędrował do mumi. Trzeci konfe- nie było ołtarza, nie było orga- zeum diecezjalnego w Płocku
sjonał w kształcie nów, nie było stosownej ambony (...). Ołtarz posiadał też kilka figur
zwyczajnym.(...) Or- (...). W dość krótkim czasie spro- w drzewie rzeźbionych jak: św.
gan o 10 głosach wadzono do kościoła wspania- Stanisław, św. Kazimierz i inne.
świeżo restaurowa- łe osiemnastogłosowe organy. Ze starego kościoła wstawiono
ny, klawiatura i win- Były organy – ale nie było jesz- nową ambonę, ale była ona za
klada [winklada to cze ołtarza. (...) Zamówiono „go- mała i nie pasowała do stylu gokątownik drewnia- tycki ołtarz z drzewa dębowego tyckiego kościoła. (...) Wykonano
ny, od słowa „win- (...). Tu na miejscu zmontowano ją (ambonę) z drzewa dębowego,
kiel” – kąt prosty go. Był cały drewniany, wysmu- większą od poprzedniej, dopa– przyp. red.] w nim kły i strzelisty, dostosowany pod sowaną całkowicie do gotyckienowe. Trz y fere - każdym względem do nowego go stylu kościoła. Z elementów
trony procesyjne, kościoła. W środku na pluszo- wystroju poprzedniego kośk a ż d y z d wo m a wym czerwonym tle umiesz- cioła pozostał obraz Matki Boobrazami olejnymi. czony był obraz Matki Boskiej, żej Różańcowej, św. Wojciecha,
Ł awek stał ych 12 obwieszony licznymi wotami. feretrony, kilka figur przedstawiększego formatu Obraz był zasuwany i przysła- wiających święte postacie, oraz
i jedna pod chórem niany obrazem św. Wojciecha. sprzęty liturgiczne”.
na osób dwie. Przed Ponieważ obraz św. WojcieMałgorzata Pakuła
prezbiterium po 2 cha był dawny i bardzo cenny,
ławeczki z każdej
strony. W prezbiterium 2 ławeczki na grandazach
z klęcznikami dla księży. Dwa
drewniane filarki marmoryzowane do kandelabru. Postument
drewniany rzeźbiony do lampy
przed Najświętszym Sakramentem. Lamparz polakierowany
wiszący. Żyrandol brązowy ze
szkłami na świec 30. Na ścianach 12 świeczników brązowych zacheuszami zwanych
[malowidła w kształcie krzyża,
w zdobionej oprawie, namalowane w miejscach liturgicznego
namaszczenia kościoła – przyp.
red.].
Skarbona okuta przy ołtarzu
Matki Boskiej. W kaplicy sztachety drewniane dębowe olejno malowane, w nich drzwi
z zamkiem.”
Opis wnętrza przed rozbiórką kościoła pochodzi z relacji
naocznych świadków, którzy
jeszcze pamiętali starą świątynię. W Kronice Parafialnej
zanotowano, iż około 1889
roku: „…o ł tarz główny był
skromny i prosty, pod wezwaniem św. Wojciecha, obecnie znajdujący się w muzeum
w Płocku. Oprócz ołtarza wielkiego były jeszcze dwa boczne.
Jeden z nich po prawej stronie
pod wezwaniem Matki Boskiej. Zabytkowe figury ze starego kościoła: św. Stanisław BM i św. Kazimierz Królewicz.
Fot. „Kościół w Nasielsku”.
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DZIECI Z WIZYTĄ W NOK

Życzliwość przede wszystkim
W poniedziałek, 26 listopada
br., do Nasielskiego Ośrodka Kultury zawitał y dzieci
z Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”. Przedszkolaki ubrane w odblaskowe
kamizelki przyniosły ze sobą
kosz pełen cukierków z okazji Dnia Życzliwości. Razem
ze słodyczami maluchy rozdawały też piękne uśmiechy.
Tego dnia dzieci wraz opiekunkami wędrowały po naszym mieście, pozdrawiając
przechodniów i częstując ich
cukierkami.
Dziękujemy za to, że trasie
spaceru życzliwości przedszkolaków znalazł się także
NOK.
(red.)

Kino NIWA ZAPRASZA
14–16 grudnia godz. 18.00
fot. M. Tyc

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.
28–30 grudnia godz. 17.00

Renifer Niko ratuje brata
Animacja, Familijny, Przygodowy; Dania,
Finlandia, Irlandia; Czas: 1 godz. 15 min

Barwny i skrzący się dowcipem
powrót na ekrany Niko, najsympatyczniejszego renifera świata
i pomocnika legendarnej Eskadry
Świętego Mikołaja. W komedii
„Renifer Niko ratuje Święta” sympatyczny bohater poznał swojego
odlotowego ojca, pokrzyżował
plany niecnym sabotażystom
Bożego Narodzenia i rozbawił do
łez blisko półmilionową widownię
polskich kin. Tym razem przed wesołym reniferkiem i jego oddanymi
przyjaciółmi: rezolutną łasicą Wilmą oraz Juliuszem - najmądrzejszym.
28–30 grudnia godz. 19.00

OBŁAWA
Dramat, Wojenny, Polska; czas: 1 godz.
36 min.

HOROSKOP

Baran 21.III–20.IV
Aura w najbliższym czasie jest korzystna.
Sprzyja nie tylko pracy, ale i spotkaniom towarzyskim. W związkach małżeńskich zapanuje
harmonia. W finansach zmienne szczęście.
Byk 21.IV–21.V
Nie obejdzie się bez trudności Zaplanowane
sprawy nie rozwiążą się pomyślnie. Dużej rozwagi wymagać będą sprawy dotyczące finansów. Obniży się zdolność Twojej koncentracji.
Bliźnięta 22.V–20.VI
Najważniejszą sprawą obecnie jest Twoje zdrowe. Zajmij się czymś, co pozwoli Ci
się odprężyć. Unikaj niepotrzebnych napięć
i kłótni. W pracy denerwująca sytuacja.
Rak 21.VI–22.VII
Zdrowie przysporzy Ci trochę kłopotów.
Dobrze więc zaplanuj wszystko, co masz
do zrobienia. Gwiazdy ostrzegają przed
jakimkolwiek zaniedbaniem. Straty mogą
być znaczne.
Lew 23.VII–22.VIII
Możesz liczyć na przychylność otoczenia. Dużo jednak zależy od Ciebie. Zadbaj
o bliskich, bo czują się opuszczeni. Postaraj się
urozmaicić swoje codzienne życie.
Panna 23.VIII–22.IX
Niekontrolowane emocje będą dominować
nad rozumem. Niełatwo będzie zapanować nad sytuacją. Zdecydowanie wskazana ostrożność w zachowaniu i we wszelkich
spekulacjach. Nie ryzykuj.

Waga 23.IX–23.X
Nie oczekuj sukcesów ani nie licz na poprawę samopoczucia. Teraz przyda Ci się
umiejętność panowania nad emocjami. Staw
czoła wyzwaniom!
Skorpion 24.X–21.XI
Nie licz na dobre samopoczucie ani zbytnią aktywność. Często będziesz niespokojny
i podatny na irytację. Zadania wymagające
polotu mogą Ci sprawiać trudności.
Strzelec 22.XI–21.XII
Nie nastawiaj się na lenistwo. Całą uwagę
skup na sprawach wymagających dokończenia. Dzięki rozważnym działaniom zakończysz rok pomyślnie. Zaufaj osobom,
które chcą Ci pomóc.
Koziorożec 22.XII–19.I
Działaj spokojnie i niczego nie przyspieszaj.
Twoje decyzje muszą być dobrze przemyślane. Od tego zależą wyniki prowadzonych
transakcji i umów. Pomyłki narażą Cię na straty.
Wodnik 20.I–18.II
Mijający rok staraj się zakończyć w dobrym nastroju. Zapomnij o kłopotach i nie
zadręczaj się żadnymi problemami. Zajmij
się realizacją planów.
Ryby 19.II–20.III
W Twoim życiu pojawią się pewne trudności. Obowiązki zawodowe zaczną sprawiać Ci
kłopoty. Nie wszystkie zamiary uda się zrealizować, jednak niedługo nastąpią pozytywne
zmiany.

Akcja filmu rozgrywa się podczas
II wojny światowej. Jej głównym
bohaterem jest kapral Wydra,
żołnierz oddziału partyzanckiego, specjalizujący się w wykonywaniu wyroków śmierci na
Niemcach i polskich zdrajcach.
Tym razem Wydra dostaje rozkaz
zabicia swojego szkolnego kolegi
– konfidenta Kondolewicza.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam Toyotę Corollę 2002 r., silnik
1,4 benzyna. Tel. 504 655 814.

Skup samochodów złomowych.
Tel. 798 266 955.

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

Sprzedam sianokiszonkę 18 bel.
Tel. 604 206 194.

Układanie glazury. Tel. 604 561 031.
Sprzedam działkę, ul. Grabowa.
Tel. 512 107 015.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
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.
Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Sprzedam mieszkanie 32 m2 – Nasielsk,
ul. Starzyńskiego 3. Tel. 785 484 339.
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.

Doradztwo

Sprzedam siewnik zbożowy Poznaniak
3 m. Tel. 604 206 194.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 501 987 299.
Zatrudnię pracownika z doświadczeniem do pracy w agencji ubezpieczeniowej w Nasielsku na pełny etat.
CV na adres: Nasielsk, Rynek 22 lub
e-mail:nataliaczaplicka@wp.pl
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku.
Tel. 696 708 804.
Sprzedam działkę przy ul. Ogrodowej
w Nasielsku. Tel. 691 777 008.
Sprzedam ładny owies i żyto – 3 t.
Tel. 507 720 444.
Odśnieżanie dachów, posesji, oczyszczanie rynien, prace porządkowe, wycinanie drzew. Tel. 881 918 674.

Sprzedam działki budowlane
w Paulinowie. Tel. 604 179 447.

Sprzedam mieszkanie ul. Płońska 24
A, 50 m2, urządzone. Tel. 663 555 233.

Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
mieszkalnym 80 m2 i budynkami gospodarczymi w Nasielsku. Tel. 664
891 895.

Język angielski – korepetycje. Zakres
szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tel. 501 137 264.

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
m2 i 1400 m2 – Paulinowo 138, gm.
Nasielsk. 45 zł/m2, przy drodze utwardzonej. Tel. 790 434 699.
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.
Siatka ogrodzeniowa ocynkowana
i powlekana – PRODUKCJA. Tel. 501
185 901.
Czyszczenie tapicerki, mycie okien.
Tel. 501 185 901.
Sprzedam mieszkanie 52 m2, osiedle
Warszawska, po remoncie, parter.
Tel. 604 337 062.

REKLAMA
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Sprzedam tanio działkę blisko rzeki,
wieś Doba Wola. Tel. 603 568 843.
Kupię starocie, fotografie, grafikę,
obrazy, srebro i inne. Tel. 698 120 030.
Sprzedam działkę budowlaną 800 m2
przy ul. Miodowej. Tel. 513 024 557.
Mieszkanie do wynajęcia w centrum
Nasielska. Tel. 516 127 903.
Sprzedam kucyki. Tel. 604 142 990.
Pleban Sp. Z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko dyspozytora stacji
monitorowania (licencja II stopnia).
Tel. 602 629 778.
Zatrudnię stolarza z doświadczeniem
– KONDOR. Tel. 602 219 556.
Do stolarni – wymagane zdolności
komputerowe. Tel. 602 219 556.
D o w y n a j ę c i a p i ę t r o d o mu
– MOGOWO. Tel. 668 302 813.

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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PIŁKA NOŻNA
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W niedzielę, 2 grudnia zakończyła się pierwsza runda IV ligi tenisa stołowego, w której uczestniczą LUKS Cieksyn i Sparta Nasielsk. W przedsezonowych przewidywaniach nasze obie drużyny miały włączyć się
do walki o III ligę, lecz niestety tak się nie stało. Czasami po dobrej grze
zdarzały się porażki, i to z zespołami, z którymi można by było wygrać.
Dotyczy to szczególnie LUKS-u, który stracił kilka punktów w meczach, w których był faworytem. Gdyby nie te niespodziewane wpadki, dziś, po pierwszej rundzie zespół ten byłby na jednym z czołowych
miejsc, z dużymi szansami na awans. Po kilku pechowych porażkach
przyszło obudzenie pod koniec rundy i nasi zawodnicy dość pewnie
wygrali cztery kolejne mecze.
Minimalnym celem, jaki gracze sobie założyli, było zajęcie miejsca
w pierwszej piątce zespołów, co pozwalało na grę w grupie walczącej
o awans, i cel ten został zrealizowany. Chociaż szansa na awans została jeszcze zachowana, ale strata punktów do czołowej trójki jest dość
znaczna i tylko matematyczne przeliczenia i niespodzianki w rundzie
rewanżowej mogą zmienić układ w tabeli.
Sparta natomiast, po dobrym początku i derbowym remisie, nie mogła się odnaleźć w dalszych meczach. Wygrała tylko jeden pojedynek
i aktualnie znalazła się na ostatnim miejscu.
Przyczyn takiego stanu należy szukać nie w braku umiejętności zawodników obu zespołów, bo one są, tylko w kilku sprawach będących
pośrednimi i bezpośrednimi powodami tej sytuacji. Zapał i zaangażowanie jest duże. Czas i chęci do treningów również, tylko 4 godziny
tygodniowo – to o 4 godziny za mało, by skutecznie rywalizować z zespołami, które trenują codziennie. Pisaliśmy o tym problemie w poprzednich numerach „Życia Nasielska”, mając nadzieję, że w rundzie
rewanżowej znajdzie się jeszcze jeden dzień w tygodniu na treningi.
Może z prośbą nasze kluby zgłoszą się do Dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych i on udostępni nam swoją halę sportową.
Inną, i to dość poważną przyczyną był fakt, że oba zespoły nie mogły
w każdym meczu wystawić najsilniejszego składu. Wzmocnienia, jakie były przed rozpoczęciem sezonu, w trakcie jego trwania nie mogły zostać w pełni wykorzystane. Sparta została osłabiona wyjazdem
za granicę swojej rakiety nr 1 – Klaudii Szadkowskiej, oraz z różnych
przyczyn osobistych i zdrowotnych kilku podstawowych zawodników.
W LUKS-ie podobnie, podstawowy zawodnik, kapitan zespołu Marek
Stamirowski nie był w pełni dysponowany z powodu choroby i nie zawsze mógł wystąpić w podstawowym składzie. Także choroba, zajęcia
w szkole i inne sprawy osobiste nie pozwoliły innym podstawowym
zawodnikom na udział we wszystkich meczach.
Miejmy nadzieje, że runda rewanżowa, która rozpocznie się już w nowym roku, nie będzie tak pechowa i wszyscy zawodnicy będą w pełni
dysponowani.
W dwóch ostatnich kolejkach meczowych Sparta poniosła dwie porażki: z UKS Węgrów 8:3 i Bielanami Warszawa również 8:3, natomiast
LUKS pokonał GLKS Siedlin 8:3 oraz UKS Sarbiewo 8:4.
Oto aktualna tabela wyników po I rundzie:
6. GLKS Siedlin		
6:12
1. UKS Budki Piaseckie
17:1
7. UKS Sarbiewo		
5:13
2. UKS Sanniki		
16:2
8. ATS Warszawa		
4:14
3. Bielany Warszawa
15:3
9. RKS Ursus		
3:15
4. UKS Węgrów		
11:7
10. Sparta Nasielsk		
3:15
5. LUKS Cieksyn		
10:8
Adam Stamirowski

kiedy dość długo oczekują na należne
im wynagrodzenie.
Jeszcze jedna ważna rzecz. Klub,
a przez to i Nasielsk, jest dostrzegany
i ceniony na Mazowszu. W aspekcie
piłki nożnej o Żbiku i Nasielsku mówi
się tylko dobrze – warto więc to podtrzymać. Dobry klub to najtańsza i najlepsza forma promocji miasta i gminy.
Wzorem ubiegłego roku i w tym
„Tygodnik Ciechanowski” ogłosił
plebiscyt na najlepszego piłkarza północnego Mazowsza. Jak na razie ze
Żbika zostali nominowani do tego
tytułu dwaj piłkarze: Marek Osiński
i Dawid Kulpa. Być może zgłoszeni
zostaną jeszcze inni zawodnicy Żbika.
Bo piłkarzy zasługujących na to miano w naszym klubie jest jeszcze kilku.
az

L

SPORT

IV liga na półmetku

fot. A. Zawadzki

łoby się zastanowić, jak rzecz rozwiązać. Większym problemem są jednak
nieobecności wynikające ze zbyt dużej liczby żółtych i czerwonych kartek. Tych w znacznym stopniu można
było uniknąć. Zawodnik jest od grania, od oceny zdarzeń na boisku jest
sędzia, a boisko nie jest miejscem na
dysputy. Przegrywa najczęściej zawodnik.
Drużyna Żbika ma duży potencjał pozwalający nie tylko na awans, ale i następnie zajmowanie godnego miejsca
w wyższej klasie. Oczywiście musi to
być wsparte solidną pracą. W chwili
obecnej trwa przerwa w rozgrywkach
i w treningach. Wkrótce zostaną one
wznowione. Trenerów i zawodników
czeka dużo pracy.
Dużo pracy będzie miał też Zarząd
klubu. Trzeba poprawić na przykład
warunki na stadionie. Jest to ważne
zwłaszcza w perspektywie oczekiwanego awansu. Najważniejszym
problemem jest jednak chroniczny
brak pieniędzy. Nie jest tajemnicą, że
w byłych województwach ostrołęckim i ciechanowskim Żbik jest najbiedniejszym klubem, działającym
na granicy bankructwa. W sprawach
finansowych wcale nie chodzi o to,
aby płacić zawodnikom. Licencje, sędziowie, dojazdy, sprzęt – to wszystko
kosztuje. Kosztują też trenerzy. Ci nie-
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Tenis stołowy

Żbik liderem i co dalej?
Jesienną rundę sezonu piłkarskiego
2012/2013 należy uznać dla naszej
pierwszej drużyny Żbika za udaną. Bo
jak nie cieszyć się z pierwszego miejsca w lidze okręgowej i tytułu mistrza
jesieni oraz ze zwycięstwa w okręgu
ciechanowsko-ostrołęckim w rozgrywkach o piłkarski Puchar Polski?
Te wyniki o czymś świadczą. Zadowolenia nie zmniejsza nawet fakt, że
pierwsze miejsce dzielimy z MKS-em
Ciechanów i Koroną Szydłowo (po
30 pkt), a i trzy kolejne drużyny mają
niewiele punktów mniej. Sytuacja
naszej drużyny jest znacząco lepsza, niż było to przed rokiem. Wtedy
mieliśmy po jesieni 6 punktów straty do lidera i potrafiliśmy to nadrobić.
W efekcie wywalczyliśmy miejsce
w barażach. Teraz chodzi o coś więcej, o bezpośredni awans.
Podziękowania za ten znaczący sukces należą się w pierwszym rzędzie
zawodnikom, obydwu trenerom,
członkom Zarządu, sponsorom i niewielkiej grupie działaczy, którzy np.
przed meczami i po nich dźwigali
bramki.
Bez wielkiego trudu liczba zdobytych punktów mogła być większa.
W piętnastu występach straciliśmy
bowiem aż 15 punktów. Bardzo cennych, a decydujące znaczenie może
mieć nawet jeden punkt. Tak było na
przykład w roku ubiegłym, kiedy do
bezpośredniego awansu zabrakło naszej drużynie właśnie jednego punktu.
Na trzydziestopunktowy dorobek
złożyło się 9 zwycięstw (9x3) i 3 remisy (3x1). Jednak te remisy to strata
aż 6 punktów. Inna rzecz, że remisy
uzyskaliśmy w meczach z dobrymi
drużynami. W dodatku dwa z nich
wywalczyliśmy w meczach wyjazdowych (w Ciechanowie i w Bieżuniu).
Remis z Iskrą Krasne w Nasielsku też
w zasadzie wstydu nie przynosi.
Zastanawiające są trzy porażki ze słabymi przeciwnikami. Wszystkie ponieśliśmy w meczach wyjazdowych,
ale to nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Nasza drużyna nie potrafi grać
z przeciwnikami słabszymi i w dodatku na boiskach o dość nierównej
nawierzchni. Kompromitująca była
zwłaszcza porażka w Strzegowie.
Przeciwnik z miejscowości Łyse zajmuje wprawdzie dość wysokie miejsce w tabeli, ale prezentuje raczej
mierny poziom.
Po tym rozliczeniu punktowym warto się zastanowić, co jest przyczyną
tego, że Żbik stracił aż jedną trzecią
punktów możliwych do zdobycia (15
z 45). To dużo. Jedną z przyczyn było
to, że w żadnym meczu drużyna nie
zagrała w optymalnym składzie. Niekiedy brakowało nawet 4 zawodników z pierwszego składu. Część
tych absencji jest usprawiedliwiona,
Żbik nie ma bowiem pieniędzy, aby
rekompensować zawodnikowi na
przykład straty poniesione na wskutek nieobecności w pracy. Niektórzy
zawodnicy uczą się lub studiują i często terminy rozgrywanych meczy
kolidują z zajęciami w szkołach i na
uczelniach.
Te nieobecności, chociaż bolesne,
można zrozumieć, chociaż warto by-
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