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ROZMOWA Z…

Trzeba rozmawiać
z ludźmi

Mirosławem Łukowskim,
pełniącym funkcję
burmistrza Nasielska.

str. 3

Proszę powiedzieć kilka słów na
temat swojego doświadczenia zawodowego. Jak trafił Pan do pracy
w administracji publicznej?
– W administracji pracuję od 1977 r.
na różnych stanowiskach, a zaczynałem jako referent. Pracowałem
w Urzędzie Miasta w Siedlcach,
a także w Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie. Mieszkam w Siedlcach, tam studiowałem i z tym miastem jestem związany.
Kilka razy pełnił Pan już funkcję
wójta, a także burmistrza w mazowieckich gminach. Proszę powiedzieć, czym charakteryzuje się ta
praca? Co jest w niej najtrudniejszego?
– Najtrudniejsze jest poznanie lokalnej problematyki. Trzeba rozmawiać
z ludźmi, słuchać, co inni mówią,
i nie oceniać nikogo pochopnie. Nie
znając specyfiki pracy, można bowiem kogoś skrzywdzić. Samorząd
to jedna całość, ale przecież są jeszcze różne organy stanowiące, różne
hierarchie potrzeb. Najważniejsze
jest przestrzeganie prawa, ale trzeba też oceniać zasadność przedsięwzięć czy decyzji i ich zgodność ze
strategią rozwoju gminy.

Co niesie rzeka?

str. 5
Spławikowe Mistrzostwa

str. 9
Pożegnanie z Pucharem

str. 16

Koszmar na ulicach

Od kilku miesięcy na nasielskich ulicach trwa drogowa gehenna kierowców. Niby co roku pojawia się ten sam
problem ze zniszczoną po zimie nawierzchnią dróg gminnych, jednak ten rok jest wyjątkowy. Niestety, koniecznych remontów nie przeprowadzono na czas i skutki zaniedbań nie kazały na siebie długo czekać.

OBJAZD

Już od czwartku, 23 maja, w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ulicy POW został zamknięty kolejny jej
odcinek: od świateł na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki do ulicy Polnej. Tym samym
dojazd do marketu Tesco będzie możliwy
tylko ulicą Polną.
Ruch tranzytowy odbywa się przez
Pniewo – Dębę – Pomiechówek, natomiast ruch lokalny ulicami: Szkolną,
Staszica – Polną – Broniewskiego lub alternatywnie przez Nową Wieś i Krupki
(należy jednak pamiętać, że na mostku
na Nowej Wsi, z racji jego fatalnego stanu,
istnieje ograniczenie przejazdu dla samochodów o tonażu powyżej 8 ton – co nie
zawsze jest respektowane).
(mb)
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Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Trzeba złożyć deklarację
i rozwiązać
dotychczasową umowę
Od 1 lipca 2013 r. to gmina będzie zarządzała wytworzonymi na Państwa
nieruchomościach stałymi odpadami komunalnymi, zarówno zmieszanymi, segregacyjnymi (papier, plastik, szkło, metal oraz opakowania wielomaterialowe – kartony po mleku, napojach), jak i niebezpiecznymi:
chemikalia – farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po zużytych środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, zużyty sprzęt AGD, RTV, zużyte baterie,
akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, inne odpady niebezpieczne
wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, oraz odpadami wielkogabarytowymi, zielonymi, ogrodowymi.
Nie będziecie już Państwo mogli przekazywać indywidualnie swoich odpadów wybranej firmie. Opłata wnoszona za gospodarowanie odpadami
dla gminy jest obowiązkowa i od 1 lipca 2013 r. będziecie ją Państwo musieli ponosić w kwocie wskazanej w Państwa deklaracji.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (liczba osób zameldowanych pomnożona przez wyższą stawkę – taką jak za odpady zmieszane).
Różne są opinie prawne na temat konieczności rozwiązywania przez właścicieli nieruchomości dotychczasowych umów z przedsiębiorcą. Są to
umowy cywilnoprawne i to Państwo ponosicie pełną odpowiedzialność
co do zapisów w nich zawartych. Umowy zawarte z Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku są umowami zadaniowymi
i w wypadku nieświadczenia usług opłaty nie będą automatycznie pobierane. Natomiast innym przedsiębiorcom złożenie lub niewypowiedzenie
dotychczasowej umowy jest Państwa indywidualną decyzją.
Przypominamy, że umowy oraz posiadanie rachunków za opróżnianie
szamb są nadal obowiązkowe. Opróżnianie szamb oraz odbiór stałych
odpadów komunalnych ze szkół, przedszkoli, cmentarzy, zakładów pracy pozostają na dotychczasowych zasadach – czyli posiadanie indywidualnych umów oraz rachunków jest obowiązkowe. W załączeniu wzór
rozwiązania umowy przez właścicieli nieruchomości z dotychczasowym
przedsiębiorcą odbierającym stałe odpady komunalne.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE

z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie dokumentów obowiązujących przy zgłaszaniu do rejestracji kandydata na
Burmistrza Nasielska w wyborach przedterminowych,
zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 r.
Pełnomocnik Komitetu Wyborczego przy zgłoszeniu kandydata na Burmistrza Nasielska
zobowiązany jest dołączyć:
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na burmistrza,
– wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata na burmistrza. Wymagane jest
poparcie przez minimum 600 osób ujętych w rejestrze wyborców gminy,
– oświadczenie lustracyjne kandydata.
Kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winni złożyć:
– oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r., do dnia 31 lipca 1990 r.
tj. oświadczenie lustracyjne lub
– informację o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
Uwaga:
– Kandydat, który odpowiednio nie pracował, nie pełnił służby ani nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31
lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony. Prawidłowe wypełnienie
polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze osobowo-ewidencyjnym oraz
podkreśleniu właściwej treści oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.).
– Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem
organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990
r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego oraz część B.
– Jeżeli kandydat złożył wcześniej oświadczenie według wskazanego wyżej wzoru,
zamiast oświadczenia składa tylko informację o złożeniu oświadczenia.
•
Wzory dokumentów są dostępne w siedzibie Delegatury Krajowego BiuraWyborczego
w Warszawie oraz na stronie internetowej Komisarza Wyborczego w Warszawie
http://warszawa.pkw.gov.pl

Komisarz Wyborczy
w Warszawie
/-/ Dorota Tyrała
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INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień
o utworzeniu komitetu wyborczego
w związku z wyborami przedterminowymi Burmistrza Nasielska
zarządzonymi na dzień 7 lipca 2013 r.
•
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania
kandydata w wyborach przedterminowych Burmistrza Nasielska należy składać do
Komisarza Wyborczego w Warszawie do dnia 23 maja 2013 r. (czwartek).
•
Zawiadomienia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Warszawie
w gmachu Urzędu Wojewódzkiego Pl. Bankowy 3/5 wejście B, parter, pokój 42 w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Delegatury tj. od 8.15 do
16.15.
•
Zasady tworzenia komitetów wyborczych określają przepisy Ordynacji wyborczej
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych
oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania
i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
Rady m.st.Warszawy i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2010-2014.
•
Treść Ordynacji, uchwały oraz stosownych formularzy i wyjaśnień jest dostępna
na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl
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/-/ Dorota Tyrała

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń na członków Miejskiej Komisji
Wyborczej w Nasielsku
w związku z wyborami przedterminowymi Burmistrza Nasielska
zarządzonymi na dzień 7 lipca 2013 r.
•
Zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
należy składać do Komisarza Wyborczego w Warszawie do dnia 27 maja 2013 r. (poniedziałek).
•
Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w siedzibie
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, parter
(wejście B) pokój 42, w godzinach urzędowania tj. od godz. 815 do godz. 1615.
•
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonują pełnomocnicy wyborczy
komitetów wyborczych biorących udział w wyborach przedterminowych. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzach które, są dostępne w siedzibie Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Warszawie oraz na stronie internetowej Komisarza Wyborczego
w Warszawie http://warszawa.pkw.gov.pl

Komisarz Wyborczy
w Warszawie
/-/ Dorota Tyrała

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE
z dnia 14 maja 2013 r.
o wysokości limitu wydatków komitetów wyborczych
w wyborach przedterminowych Burmistrza Nasielska,
zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 r.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Komisarz
Wyborczy w Warszawie informuje, że liczba mieszkańców Gminy Nasielsk na koniec
IV kwartału 2012 r. wynosiła 19 772 osoby.
W związku z powyższym,limit wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej
kandydata na Burmistrza Nasielska w wyborach przedterminowych wynosi 9.886 zł.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, którego kandydat został zarejestrowany,
obowiązany jest sporządzić i przedłożyć Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach
na cele wyborcze, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów.
Wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej Komisarza Wyborczego
w Warszawie http://warszawa.pkw.gov.pl
Zasady finansowania kampanii wyborczej określają przepisy Rozdziału 12a ustawy z dnia
18 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.).

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna,
Agata Wojtko - korekta, Marek Tyc - skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski - zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc - ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Ewa Komajda, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Dariusz Majewski, Magdalena Jaworska.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Komisarz Wyborczy
w Warszawie
/-/ Dorota Tyrała
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

Z SAMORZĄDU

24 maja–6 czerwca 2013

ROZMOWA Z…

Trzeba rozmawiać z ludźmi

Mirosławem Łukowskim, pełniącym funkcję burmistrza Nasielska.
dokończenie ze str. 1 czy umarł – wtedy również premier

Czasu nie da się powstrzymać, dlatego staram się go wykorzystać w taki
sposób, by mieszkańcy jak najmniej
odczuli okresy przejściowe między
wygaśnięciem mandatu burmistrza
a wyborem nowego.
Nie można odkładać na później
różnych kwestii rozwojowych, np.
składania wniosków czy realizacji
podpisanych umów, zadań z zakresu pomocy społecznej, Funduszu
Ochrony Środowiska. Trzeba realizować na bieżąco to, co jest zapisane
w planie na dany rok i planie wieloletnim, bo gmina nie może ponosić
uszczerbku z tego tytułu w zakresie
realizacji budżetu.
Ma Pan opinię „zawodowego komisarza”, być może dlatego, że w swojej karierze pełnił Pan także funkcję
komisarza rządowego. Na czym polega różnica między osobą pełniącą
funkcję burmistrza a komisarzem rządowym?
– Premier powołuje komisarza rządowego dla danej gminy, gdy wszystkie
jej organy: zarówno organ stanowiący – rada, jak organ wykonawczy
– burmistrz czy wójt, nie wykonują
swoich zadań, w tym zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej. Wojewoda może wystąpić
wtedy do takiej gminy o przygotowanie programu naprawczego, a jeśli
to nie zostanie wykonane – wprowadzić zarząd komisaryczny. Komisarz
działa jednoosobowo i praktyka dowodzi, że wypełnia te zadania do wyborów na następną kadencję. Zarząd
komisaryczny nie może być dłuższy
niż dwa lata. Ale takie sytuacje zdarzają się rzadko. Podobnie jak rzadkością jest skuteczne rozstrzygnięcie
referendum o odwołanie burmistrza.
Zazwyczaj bowiem osoba pełniąca
funkcję burmistrza powoływana jest
wtedy, gdy burmistrz nie może pełnić
swoich obowiązków, np. jest wydany w stosunku do niego wyrok sądu

wskazuje osobę do pełnienia funkcji
burmistrza.
Osoba pełniąca funkcję burmistrza
powoływana jest najczęściej na okres
liczący ok. 90 dni, natomiast w sytuacji, gdy do najbliższych wyborów
samorządowych pozostało do 6 miesięcy, przedterminowe wybory nie są
ogłaszane i pełniący funkcję burmistrza pracuje do końca kadencji.
Jakie są Pana pierwsze wrażenia
z pobytu w naszym mieście? Czym
w pierwszej kolejności musiał się Pan
zająć, obejmując funkcję burmistrza
Nasielska?
– Najpierw zapoznałem się z bieżącą
pracą Urzędu Miejskiego i jednostek
gminnych. W pierwszej kolejności
konieczne było bowiem zajęcie się
realizacją umów wynikających z rozstrzygniętych przetargów, organizacją
planów pracy placówek oświatowych
oraz infrastrukturą. Najważniejsza dla
wszystkich mieszkańców całej gminy jest gospodarka komunalna, która musi właściwie funkcjonować. To
główny nerw gminy łączący różne
sprawy: wodę, kanalizację, odbiór odpadów, oczyszczanie miasta. Każdy
musi mieć to wszystko zapewnione,
czy to jednostka gminy, firma, czy też
indywidualny mieszkaniec.
W zakresie bezpieczeństwa zwróciłem uwagę na stan dróg w mieście
i gminie, ich oznakowanie, a także
zniszczenia, jakie po zimie są widoczne na nasielskich skwerach, np. poniszczone siedziska ławek. Jest w tej kwestii
wiele do zrobienia. Trzeba najpierw
ustalić stan faktyczny, potem przygotować raport i kolejno rozpocząć
naprawy i remonty. Uważam, że miejscami reprezentacyjnymi dla miasta
są: skwer przy ulicy Kościuszki, skwer
z pomnikiem Jana Pawła II w rynku,
skrzyżowanie z basztą, ciąg komunikacyjny dróg wojewódzkich. Jeśli poprawimy ich wygląd i będziemy o nie
dbać, to mieszkańcy też będą o to

na drogach powiatowych, zaś radny
Krzysztof Fronczak o remont ulicy
Sikorskiego. H. Mędrecki wyjaśnił, że
pobocza będzie można poprawić, jeśli
wystarczy środków przeznaczonych
na remonty dróg, zaś w kwestii ulicy
Sikorskiego stwierdził, że jest ogłoszony już przetarg na wykonanie tej drogi.
Radni zapoznali się z pisemnymi informacjami na temat: działalności ZGKiM,
stanu dróg i ulic na terenie gminy oraz
stanem przygotowań i realizacją zadań
inwestycyjnych przyjętych w budżecie na 2013 rok, a także oceną zasobów pomocy społecznej.
Najwięcej emocji wśród radnych
wzbudził stan dróg gminnych. Radny
Jerzy Lubieniecki zwracał uwagę na
konieczność naprawy drogi Studzianki–Miękoszyn. Wiceprzewodnicząca
RM stwierdziła, że nawierzchnia dróg
zarówno w mieście, jak i na wsiach jest
w fatalnym stanie. Natomiast M. Łukowski podkreślił, że sprawa poprawy
nawierzchni dróg dotyczy całej gminy. Zapewnił, że już zapoznał się z ich
stanem, i dlatego należy przygotować
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Trudno przejść,
trudno ominąć
– Z powodu choroby od dawna poruszam tylko z pomocą laski lub kul i chcę
zwrócić uwagę na umieszczoną w chodniku przy ulicy Sportowej wielką betonową płytę, prawdopodobnie od studzienki kanalizacyjnej. Jest zamontowana
w taki sposób, że bardzo utrudnia mi przejście chodnikiem. Wystaje zdecydowanie nad jego poziom i do tego jest przechylona. Czy naprawdę nie można
byłoby tej płyty poprawić? – pyta mieszkanka Nasielska.
Dla osób sprawnych ruchowo przejście po nierównym chodniku nie jest więk-

dbać. Zmieni się także wśród wszystkich postrzeganie spraw dotyczących
utrzymywania porządku na swoich
posesjach, a także ulicach i chodnikach przed nimi.
Najważniejsze problemy, Pana zdaniem, z którymi będzie musiał zmierzyć się nowy burmistrz Nasielska,
to…
– Moim zdaniem trzeba podjąć działania, aby wykorzystać obiekty i tereny znajdujące się w gminie zgodnie
z planem zagospodarowania przestrzennego na rozwój działalności
gospodarczej. Może uwzględnić jakiś
szczególny rodzaj działalności, który
do tej pory nie był brany pod uwagę. A wszystko po to, by zapewnić
mieszkańcom więcej miejsc pracy.
Należy też zadbać o przychylne warunki do zamieszkania na tym terenie
i umożliwić sprawny dojazd do pracy poza gminę. Do tego celu warto
wykorzystać komunikację kolejową
i połączyć ją ze sprawną komunikacją
samochodową, o której wiele gmin
może tylko pomarzyć. Przy dworcu
PKP niezbędny jest parking dla wszystkich dojeżdżających do pracy koleją,
by mieli gdzie bezpiecznie pozostawić auta. Jest wiele bieżących spraw,
o które będzie musiał zadbać nowy
burmistrz: szkoły, infrastruktura czy
określenie kierunków rozwoju miasta,
wszystko po to, by motto „Nasielsk –
warto powracać” dawało określony
skutek. Sądzę, że trzeba bardziej zadbać o promocję gminy.
Dziękuję za rozmowę.
Iwona Pęcherzewska

OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 9 maja br. odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Obrady prowadziła Katarzyna Świderska, wiceprzewodnicząca
RM, a w sesji uczestniczyło 11 radnych.
Gościnnie na posiedzeniu obecny był
także Henryk Mędrecki, wicestarosta nowodworski. Po wprowadzeniu
do porządku obrad zmian zgłoszonych przez Marię Kowalską, sekretarz
Nasielska (zmiana zapisu w regulaminie SPZOZ Nasielsk, autopoprawka
dotycząca regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy
Nasielsk na 2013 r.) radni przyjęli plan
posiedzenia.
Następnie najpierw wiceprzewodnicząca RM w kilku zdaniach omówiła swoje działania pomiędzy sesjami,
a później Mirosław Łukowski, pełniący funkcję burmistrza Nasielska, także w kilku zdaniach zapoznał Radę ze
swoimi działaniami.
Swoje interpelacje radni kierowali do
wicestarosty. Radny Albert Dublewski pytał o możliwość wyregulowania poboczy w Cieksynie i Borkowie
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raport drogowy i harmonogram ich
napraw. Przyznał, że mieszkańcom
po prostu należą się dobre drogi, choć
pieniędzy na ich utrzymanie powinno
być kilka razy więcej. Zdaniem pełniącego obowiązki burmistrza Nasielska
należy zacząć remont jak najszybciej.
Rada Miejska przyjęła zmiany
w uchwale budżetowej gminy na rok
2013, zwiększając budżet o 128 tys.
zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a 630 tys. zł przeznaczając na
modernizację ulic. Przyjęto także
uchwały dotyczące m.in.: zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zmiany taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla
Zakładu Usług Wodnych w Mławie
i ZGKiM Nasielsk oraz za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Nasielsk. Nowe stawki będą
obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Woda
zdrożeje o 5 gr netto za metr sześcienny, natomiast opłaty za odbiór
ścieków pozostaną bez zmian.
Następnie Katarzyna Świderska, wiceprzewodnicząca RM, odczytała pis-

fot. M. Stamirowski

szym problemem. Po prostu trzeba bardziej uważać, żeby niczym nie zawadzić
i się nie przewrócić, ale osoby niepełnosprawne, poruszające się samodzielnie
czy na wózkach inwalidzkich, mogą mieć trudności w pokonaniu tego typu
barier architektonicznych. Cóż z tego, że do większości obiektów użyteczności
publicznej porobiono podjazdy, skoro chodniki czy ulice do nich prowadzące
wymagają gruntownych napraw.
Wystająca płyta studzienki znajduje się tuż obok nasielskiej przychodni zdrowia.
Tu również znajduje się zapomniany przez ostatnie dziesięciolecia kilkumetrowy odcinek ulicy Sportowej, który nie doczekał się nawierzchni asfaltowej.
W ostatnich tygodniach właśnie przy Sportowej z powodu budowy parkingu przy przychodni zostawiają swoje auta pacjenci, a do tego zdecydowanie
zwiększył się też ruch samochodów. Może warto byłoby kiedyś, podczas planowania nowej nawierzchni na ulicy Sportowej, pamiętać również o tej krzywo
obsadzonej w chodniku pokrywie studzienki.
(red.)

Drodzy Samorządowcy Gminy Nasielsk!
Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim osobom przyczyniającym się
do propagowania idei samorządności składam serdeczne gratulacje
i podziękowania za wspólną troskę i pracę na rzecz rozwoju wspólnoty
lokalnej, za trud i poświęcenie, z jakim służycie naszemu społeczeństwu.
Życzę samych sukcesów tak, aby państwa wysiłki były zawsze zauważone docenione przez mieszkańców Naszej Gminy.
Wszystkim obecnym oraz byłym Pracownikom Samorządowym, Radnym i Sołtysom życzę pomyślności w reprezentowaniu oraz zadowolenia z realizacji zadań na rzecz społeczności Gminy Nasielsk, a także
wszystkim mieszkańcom tworzącym samorząd naszej Gminy.
Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, optymizmu oraz wielu ciekawych inspiracji w działaniu na rzecz Naszej „małej Ojczyzny”.
Pełniący Funkcję Burmistrza Nasielska
Mirosław Łukowski

ma skierowane do Rady. Dotyczyły
one m.in.: drogi w Toruniu Dworskim
i weryfikacji arkuszy organizacyjnych
w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach.
W ostatnim punkcie obrad dotyczącym wolnych wniosków zarówno
radni, jak i mieszkańcy wyrażali swoje
opinie na temat katastrofalnego stanu
dróg w naszej gminie. Słowa krytyki
padały przede wszystkim pod adre-

sem ZGKiM. Dyrektor gminnego
zakładu komunalnego Albert Kołodziejski wyjaśniał, że nie miał środków
na remont dróg w swoim budżecie. Po wyjaśnieniach kierowników
wydziałów merytorycznych UM na
temat segregacji odpadów oraz zależności między studium a planem zagospodarowania przestrzennego obrady
zakończono.
(i.)
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Koszmar na ulicach Jak zabawa to zabawa

A przy okazji dobrej zabawy można na prz ykład
poprzewracać
ławki w parku. Kilka dni temu do takiej sytuacji doszło
w parku przy ulicy Kościuszki. Co
prawda najpierw
ławkę trzeba było
wyszarpnąć z podłoża, ale aż strach
pomyśleć, co byłoby, gdyby była
zabetonowana. Pewnie wtedy miejscy niszczyciele pokusiliby się o wyrwanie z nich desek.
No cóż, zachowanie porządku i czystości w naszym mieście to chyba
ciągle hasła z innej epoki. Czy naprawdę aż tak trudno zadbać o to, żeby
w Nasielsku żyło nam się nieco lepiej? Bez codziennego oglądania stert
śmieci, butelek, psich kup, zniszczonych kwietników i ławek w parkach!!

Od kilku miesięcy na nasielskich ulicach trwa drogowa gehenna kierowców. Niby co roku pojawia się ten sam problem ze zniszczoną po zimie
nawierzchnią dróg gminnych, jednak ten rok jest wyjątkowy. Niestety, koniecznych remontów nie przeprowadzono na czas i skutki zaniedbań nie
kazały na siebie długo czekać.
Większość miejskich ulic to prawdziwy tor przeszkód,
a mieszkańcy oburzają się tym stanem
rzeczy. O niektórych
ulicach jest już naprawdę głośno. Za
jedną z najgorszych
uznano ulicę Szkolną. Mieści się ona
przy Gimnazjum im.
Konstytucji 3 Maja.
Je st ona z p owo du objazdów coraz
częściej uczęszczana
przez kierowców. Jeden z nich – pan Wojciech – wypowiedział się w tej sprawie: – Ten odcinek wygląda tragicznie. I dodaje zaraz: – Trzeba się strasznie namęczyć,
żeby nie uszkodzić auta.
Nie lepiej wygląda ulica Lipowa, gdzie przecież mieści się Zespół Szkół
Zawodowych, targowisko, a ponadto Urząd Pracy. Tędy można także dojechać na miejski stadion. Stan jezdni pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Dziura nachodzi prawie na dziurę i z daleka widoczne są kamienie.
Przechodzący obok szkoły pan Leonard wyraził swoje poirytowanie lekceważeniem pieszych i właścicieli pojazdów: – Nieszczęście to będzie, jak
ktoś spowoduje tu wypadek.
Nie można nie zapomnieć o ulicy Cmentarnej, Folwark czy ulicach wokół
Skweru im. Jana Pawła II, które mieszkańcy zaliczają do najbardziej zniszczonych.
Trzeba zająć się też doprowadzeniem do porządku ulicy Ogrodowej, której gruntowa nawierzchnia jest w opłakanym stanie. Pierwsze sto metrów
jest trudne do przejechania – tak po jednej, jak i po drugiej stronie widnieją
ogromne zagłębienia na drodze.
Już w przyszły czwartek, 30 maja, odbędzie się, jak co roku, Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – czyli Boże Ciało. Nasielszczanie tłumnie zbiorą się kościele, a następnie będą uczestniczyć w procesji ulicami
miasta. W takich warunkach spacer nie będzie należał do przyjemnych.
Istnieje jednak szansa na zmiany, choć nie nastąpią one z dnia na dzień.
Ogłoszono już przetarg na modernizację, czyli remont nawierzchni, niektórych ulic w mieście, a jego rozstrzygnięcie nastąpić ma 4 czerwca br.
Miejmy nadzieję, że naprawa ulic rozpocznie się jeszcze w czerwcu.
(i.i.)
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Zarwana studzienka
telekomunikacyjna
Wzmożony ruch
na niedostosowanych do tego
drogach objazdowych, zwłaszcza samochodów
c i ęż a row yc h,
działa destrukcyjnie na stan obiektów drogowych.
Przykładem tak i m j e s t c zę ś ciowo zar wana
studzienka telekomunikacyjna w ulicy POW tuż przy zjeździe w ul. Wyszyńskiego, która
jest w żaden sposób niezabezpieczona i nieoznakowana.
Taki stan trwa już od kilku dni. Widok aut przejeżdżających non stop po
tym niebezpiecznym fragmencie pobocza mrozi krew w żyłach i nasuwa
pytanie „zarwie się czy nie zarwie?”.
Michał B.
L
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11.05. nieznany sprawca w sklepie Biedronka skradł mieszkance Popowa
portfel z dokumentami i pieniędzmi.
17.05. w Kątnych Zbigniew Ł., mieszkaniec Kątnych, kierował rowerem
pomimo zakazu sądowego.

Pijani na drodze

07.05. w Cieksynie Kazimierz Z.,
mieszkaniec Borkowa, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,05 mg/l).
11.05. na ulicy Rynek Kamil R., mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,69
mg/l).
14.05. w Nowych Pieścirogach Tomasz K., mieszkaniec Ząbek, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,81 mg/l).
14.05. na ulicy Rynek Zbigniew A.,
mieszkaniec Jackowa, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,50 mg/l).
15.05., w Cieksynie Bogdan S., mieszkaniec Wiktorowa, kierował rowerem
po spożyciu alkoholu (0,46 mg/l).
16.05. na ulicy Kościelnej Rafał Ł.,
mieszkaniec Nasielska, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,47
mg/l).
17.05. na ulicy Kościelnej Paweł Z.,
mieszkaniec Krzyczek, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,72
mg/l).
18.05. w Nowych Pieścirogach Dariusz P., mieszkaniec Żarnowa, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,62 mg/l).
19.05. w Nunie Dariusz Ś., mieszkaniec Nowego Orzechowa, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu (1,39
mg/l).
19.05. w Nunie Zbigniew Sz., mieszkaniec Stanisławowa, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,03
mg/l).

A

INTERWENCJA

Jaka to ulica?

Jeden z naszych Czytelników przysłał
do redakcji ŻN takie oto zdjęcie tablicy z nazwą ulicy, która znajduje się na
terenie naszej gminy. Niestety, raczej
trudno rozpoznać, co jest na niej napisane.
Dowiedzieliśmy się, że tabliczka wisi
w tym miejscu od blisko 20 lat i znajduje się w Mogowie – to oznaczenie
ulicy Jana III Sobieskiego. Jak poinformował nas jeden z Czytelników, przed
kilkunastoma laty została zniszczona przez chuliganów, a potem, chyba dla bezpieczeństwa, przewieszona
z drugiej strony ogrodzenia, i tak jest
do dzisiaj.
– Podobno kiedyś była w naszej gminie akcja wymiany zniszczonych tabliczek z nazwami ulic… niestety do
Mogowa nie dotarła – komentuje
sprawę nasz Czytelnik i dodaje – Może
warto do tematu oznakowania naszej
gminy powrócić.
(pi)
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Uwaga – ulica się zapada

Co niesie rzeka?

W naszym mieście miejscami zapadają
się ulice. Już w ubiegłym roku tajemnicze dziury pojawiły się między innymi
na POW przy „Palladium” oraz we wsi
Lelewo. Tym razem podobna głęboka
wyrwa straszy w ulicy świętego Wojciecha, tuż przy zjeździe w Kościuszki.
Dziura w jezdni znajduje się obok studzienki kanalizacyjnej i obecnie jest
prowizorycznie zasypana. Nadal jednak
nie została odpowiednio oznakowana
i w każdej chwili może się zapaść pod
ciężkim autem, które nieopatrznie na
nią wjedzie. Może warto o niej pamiętać, tym bardziej że już 30 maja przejdzie tędy także procesja z okazji święta
Bożego Ciała.

Mimo że Nasielsk ostatnimi nie został dotknięty poważnym kataklizmem
naturalnym w postaci powodzi czy huraganów, to jednak pewne niszczycielskie siły działają, a są to siły człowieka.

… i na remontowanym odcinku POW

Po obfitych opadach deszczu 20 maja
niemałych rozmiarów lej pojawił się
także na remontowanym odcinku
POW – tuż przed restauracją „Palladium”. Powstaje pytanie: dlaczego tak
się stało – gdzie podziała się tak duża
ilość piasku?
Choć odcinek od ulicy Polnej do Wyszyńskiego jest oficjalnie zamknięty
dla ruchu z wyłączeniem dojazdu dla
mieszkańców tego odcinka, to jednak
wielu kierowców skraca sobie drogę,
co jest uciążliwe zwłaszcza dla pieszych, korzystających z chodnika, gdy
auta wzburzają tumany kurzu i pyłu
piaskowego. Niestety – zakazu ruchu
jednak nikt nie egzekwuje, zwłaszcza
w dniach, gdy nie ma pracowników firmy budującej kanalizację!

Ponad miesiąc temu wprawdzie Nasielna miała podwyższony stan, jednak
nie na tyle, by porywać pojemniki na odzież używaną czy znaki drogowe! Na wspomniany kontener można trafić w korycie Nasielnej na odcinku przepływającym przez przykościelny park. Kilkaset metrów dalej,

Michał B.
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Przebudowa ulic
na osiedlu Krupka

w dół rzeki, tuż przy Domu Pomocy Społecznej zatopiony jest natomiast
ostrzegawczy znak drogowy A-29 (informujący o sygnalizacji świetlnej).
Choć Nasielsk małym miastem nie jest – to czy naprawdę nikt nie widzi
sprawców takich czynów? Chyba że pomysłowi mieszkańcy działają pod
osłoną nocy…
Michał B.

W najbliższych dniach rozpoczną się
prace związane z modernizacją ulic
na osiedlu Krupka – przebudowa będzie dotyczyć na razie ulic Anny Jagiellonki i Królowej Jadwigi.
Przetarg w tej sprawie został ogłoszony 8 marca i rozstrzygnięty przez
burmistrza Grzegorza Arciszewskiego tuż przed referendum w sprawie
jego odwołania, 7 kwietnia, choć
inwestycji mieszkańcy tej części
Nasielska oczekiwali od niemal dwudziestu lat.
– W zakres przeprowadzanych prac
wejdzie budowa kanalizacji desz-

R

czowej, ustawienie krawężników, położenie warstwy
kruszywa łamanego i położenie warstwy wiążącej masy
asfaltowej grubości 5 cm. Termin realizacji zadania zgodnie
z umową został wyznaczony
na koniec sierpnia – mówi
Radosław Kasiak z Wydziału
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego Urzędu
Miejskiego.
Wykonawcą robót będzie firma „ORPA” Przedsiębiorstwo
Budowlano-Drogowe z Wołomina.
Michał B.
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Społeczeństwo żydowskie w Nasielsku
Religia żydowska nie jest dla naszej religii „zewnętrzna”, lecz w pewien sposób „wewnętrzna”.
Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi.
Jan Paweł II
Nie z każdym właścicielem mia- wezwanie kozaków z twierdzy
sta stosunki układały się popraw- modlińskiej. Wspomagani przez
nie. Najlepszym przykładem jest 20 chłopów i służbę dworską
sprawa zatargu między staroza- przeprowadzili u starozakonnych
konnymi a Aleksandrem Kur- rewizje, wywołując tym samym
tzem. Sprawa dotyczyła długu ich czynny opór oraz utarczki.
zaciągniętego jeszcze za czasów Aby go przełamać, naczelnik poI Rzeczypospolitej od właścicie- wiatu pułtuskiego kazał jedneli miasta na kwotę 7500 złotych. go z przywódców buntu związać
Ciężka sytuacja ekonomiczna nie i powlec za koniem do Chrcynna.
sprzyjała spłacie zadłużenia, tak Nasuwa się pytanie co pchnęże w 1821 roku pozostało jesz- ło sp o łeczeńst wo ż ydowsk ie
cze 4200 złotych. Na jego spła- do takiej postawy. Dzisiaj wydatę trzeba było sięgnąć do kasy je się, że był y to dwa czynniki.
kahal n ej , a z n i ej
wiało pustką. Ratowano się zaciągnięciem pożyczki
na 5% od kościołów
w Zegrzu, Winnicy,
klasztoru w Płońsku
i od Karola Mieszkowskiego. Władze
kahalne w osobie
rabina Berko Dauera
i dozorców podjęły
się rozmów z Aleksandrem Kurtzem.
Ich tematem była
Drewniana synagoga w Nasielsku
sprawa uwolnienia
dozoru starozakonnych od opłat Jednym z nich był fakt, że podominalnych w wysokości 132 nad 70% osiadłych w Nasielsku
rubli rocznie na rzecz właścicie- Żydów żyła na skraju ubóstwa.
la miasta. Pakty nie przyniosł y Przyczyn tego faktu można upażadnej ze stron pomyślnego roz- trywać w kilku aspektach. Żywiązania. Aleksander Kurtz pró- dowskie dzielnice stanowiące
bował należności ściągnąć siłą, co zabudowę przeważnie centrum
zakończyło się w czerwcu 1852 r. miasta były wznoszone z drewbuntem nasielskich Żydów, do na, a ten budulec podatny był
którego stł umienia wez wano na częste zniszczenie z powoprz ybyłe z t wierdz y modliń- du w yb uc haj ąc yc h p ożarów.
skiej oddziały wojska. Incyden- Te, jak wiemy, nawiedziły nasze
ty z udziałem obu stron konfliktu miasto w roku 1868, 1891 oraz
nie zostały zażegnane. Jak poda- 1894, trawiąc właśnie zabudowę
ją źródła, kolejne miały miejsce centrum i rynek, gdzie funkcjo1847 r. lub według innego doku- nowały kramy kupieckie. Czynmentu – w maju 1854 r. Zarze- nikiem uciążliwym i rujnującym
wiem zatargu była monopolizacja go s p o da r s t wa do m owe był a
wyrobu wódki w rękach właści- także polityka państwowego ficiela Nasielska. Na zgromadzeniu skalizmu, poważnie obciążająca
w synagodze uchwalono sprowa- starozakonnych podatkiem kodzanie wódki spoza miasta. Do- szernym oraz rekruckim.
szło wówczas do przepychanek Innym ważnym aspektem była
pomiędzy służbą dworską bro- m a s o wa p r z y m u s o wa a kc j a
niącą dostępu obcej wódki do ży- osadnicza mająca na celu przedowskich sklepów. Odpowiedzią n i e si e n i e ludn o ś c i w yznan ia
naczelnika powiatu pułtuskiego, mojżeszowego ze wsi do miaktóry nota bene przebywał w do- sta. W wyniku takiego działabrach w Chrcynnem, na postę- n i a m oż e my z a o b s e r wowa ć
powanie Żydów było ponowne zmianę struktury demograficz-

dla nich jednym pasmem pomyślności i sukcesów, zarówno
w sferze zawodowej, jak i prywatnej. Los jednak zadecydował
inaczej. Udany na pozór związek
nagle się rozpada, a każde z małżonków rusza w swoją stronę.
Po raz drugi w życiu Milena zostaje porzucona przez mężczyznę,
a jednak to właśnie o niej można powiedzieć, że odniosła sukces. Milena nie zamierza szukać

WARTO PRZECZYTAĆ

Perypetie guwernantki

nej w odniesieniu do wyznania
w Nasielsku. Zanotowano wzrost
liczby Żydów z 477 w 1790 r. do
1410 mieszkańców w 1808 r.
Z przeprowadzonych spisów wynika, że w 1827 r. liczba starozakonnych wzrosła do 1654 osób,
stanowiąc tym samym populację wynoszącą 64,2 % mieszkańców Nasielska. W 30 lat później ta
struktura ponownie przemawiała
na korzyść wyznawców religii
mojżeszowej i wynosiła 78,6 %
ogólnej populacji miasta (2469
Żydów w Nasielsku).
Dane zachowane ze
spisów ludności przeprowadzonych w 1921
i 1931 r. ukazują kolejny wzrost populacji Żydów. W 1921 r.
w mieście mieszk a ł o i c h 2691 , d a jąc 53,5 % ogół u
populacji Nasielska.
Ogólnie populacja żydowska w 1931 r. wynosiła 48,7 % ogół u
m i e s zk a ń c ów, p r z y
jednoczesnym wzroście ich liczby do 2923 osób.
Wspominając, że większa część
p o p u l a c j i ż ydowsk i ej ż ył a
w nędz y, nie możemy zap omnieć o tych, którym dobrze
się powodziło, a ich interesy dobrze prosperowały i przynosiły
znaczne dochody. Te zaś udało
się osiągać dzięki dzierżawieniu
podatku koszernego, tabacznego, targowego oraz propinacyjnego. W 1837 r. dzierżawcami
podatku koszernego byli Szmul
Finkenstein i Lewek Zaltzaman.
D ystr ybutorem tabacznym
w 1830 r. był Jakób Mendlowicz
Bergoz yna, działający na ob szarze Nasielska i Nowego Miasta. Z pomocą przychodzili mu
poddystrybutorzy, którymi byli
Ab raham B erkowicz Fernk iel
i Boisa Szymankiewicz Czarnowicz w Nasielsku oraz Borach
Blumstein w Nowym Mieście.
W 1847 r. przetarg na trzyletnią dzierżawę dochodów z kasy
miasta Nasielska wygrał Hersz
Kronenberg.
D. Dalecki

Agnes Grey to debiutancka książka
Anne Brontë wydana w roku 1847,
tym samym, w którym ukazały się
nieśmiertelne powieści stworzone przez jej siostry – Wichrowe
wzgórza (Emily) i Dziwne losy Jane
Eyre (Charlotte). Podczas gdy te
powieści znane są od bardzo dawna ogromnej rzeszy czytelników,
powieści Anne skrywają się jakby
w cieniu. Powodem, dla którego
dopiero w ubiegłym roku wydany
został przekład tej książki na język
polski, mogą być ostrzejsze, mniej
przychylne oceny ówczesnych
krytyków. Chciałabym pokrótce
przybliżyć tematykę utworu. Motywem przewodnim tekstu jest praca osiemnastoletniej guwernantki
Agnes. Ta skromna i łagodna córka pastora, aby poprawić sytuację finansową swojej rodziny, postanawia podjąć się opieki nad dziećmi i ich
edukacji. W książce tej czytamy zwierzenia młodej dziewczyny, której przyszło powalczyć o własne szczęście, a także schować dumę do
kieszeni w trudnych sytuacjach, które mnożyli pracodawcy i jej podopieczni. Omawiając tą powieść, należy przywołać kontekst biograficzny, Agnes Grey oparta jest bowiem na osobistych doświadczeniach
samej autorki. Ona sama w przeszłości wybrała tę wymagającą profesję.
Często wspominała o tym jej starsza siostra Charlotte. Fakt ten doskonale widać na kartach powieści. Książka Anne Brontë ma swój specyficzny
charakter. Jest ona raczej statyczna, ma nieskomplikowaną fabułę i subtelny urok.
Czytelnik odnajdzie w niej sugestywny klimat wiktoriańskiej epoki wraz
z nakreślonym tłem społecznym. Autorka pokazała z wielką precyzją świat,
w którym żyła. Wszechobecne są w nim konwenanse i ludzkie uprzedzenia. Chociaż akcja rozgrywa się przed ponad stu pięćdziesięciu laty, wiele
cech i zachowań bohaterów możemy odnaleźć we współczesnych nam
realiach. Z całą historią zapoznajemy się z perspektywy Agnes, to ona
jest naszym przewodnikiem po realiach życia w XIX-wiecznej Anglii. Jej
sposób wypowiedzi – częste zwracanie się do czytelnika, a w tym także dosyć swobodne snucie opowieści – sprawia, że Agnes staje się nam
bliższa. Napotkane przez bohaterkę osoby, których obecność stała się jej
codziennością, często wywołują w odbiorcy skrajnie różne emocje – od
litości po złość, od zachwytu po obrzydzenie, a wszystko dzięki temu, że
narracja Agnes jest wyjątkowo sugestywna i bardzo skrupulatna. Pisarka
umieszcza w tekście zwłaszcza niezwykłe portery kobiet, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Oczywiście w powieści nie mogło zabraknąć wątku romansowego głównej bohaterki, jest on jednak zupełnie pozbawiony
tej cukierkowatości, jaką raczy nas m.in. Jane Austen. Do tego nikt tu nie
umiera z miłości, nikt nie cierpi katuszy, nie zadręcza się niespełnionym
uczuciem. Pobocznym wątkiem są miłostki jednej z podopiecznych panny Grey. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta książka nie jest tak popularna jak
choćby bardziej dramatyczne i oryginalne Wichrowe Wzgórza, czasem
zarzuca jej się moralizatorstwo i tendencyjność. Dla mnie jednak jest ona
bardzo cennym źródłem wiedzy o społeczeństwie, w którym obracały
się siostry Brontë, o stosunkach panujących wówczas pomiędzy członkami tej podzielonej na wyraźne klasy brytyjskiej społeczności. Agnes Grey
nie jest utworem adresowanym do wszystkich. Raczej nie przypadnie do
gustu osobom lubiącym wartką akcję i oczekującym ogromnych emocji.
Jeśli jednak uważasz się za miłośnika literatury epok wcześniejszych, śmiało
możesz rozpocząć poszukiwania tej książki w księgarni czy bibliotece. Nie
będziesz żałował czasu, który spędzisz na jej czytaniu. Szczególnie polecam wszystkim tym, którzy szukają perełek w światowej literaturze.
Izabela Kołodziejska

szczęścia w ramionach kolejnego
męża, gdyż bardzo jej odpowiada status niezależnej, samodzielnej kobiety. Ma czas dla swoich
bliskich i przyjaciół, a także dla
wszystkich, którzy potrzebują jej
pomocy. Szybko się jednak przekonuje, że ludzie – nie wyłączając
jej samej – są trochę jak modliszki.
Modliszka klubowiczom raczej
przypadła do gustu. Doceniono,
że jest to powieść napisana przez

doświadczoną życiowo osobę
dla czytelników posiadających
ten sam bagaż doświadczeń. Na
kartach powieści przebija się
wiele współczesnych problemów: zdrada, dorastanie dzieci, trudne wybory i dylematy
moralne. Ważną lekcją płynącą
z lektury było to, żeby uważać na
„modliszki”, czyli ludzi żyjących
kosztem innych.
Następne spotkanie odbędzie
się już w sobotę 15 czerwca. Tematem rozmów będzie pozycja
14:57 do Czyty, czyli intrygujące
reportaże ze współczesnej Rosji.
Zapraszamy!
(pk)

Tematy z życia wzięte
W sobotę, 18 maja br., odbyło się spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Omawiano na nim
książkę, która opowiada o tym,
że ludzie potrafią być interesowni i egoistyczni, tak jak modliszki.
Powieść Modliszka została napisana przez dziennikarkę Irenę
Matuszkiewicz. Głównymi bohaterami książki są Milena Płoszyńska i jej mąż Lucjan. Wszystko
wskaz y wało na to, że początek nowego tysiąclecia będzie
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ROZMAITOŚCI

Duchowe witaminy

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Szanowna Redakcjo!
W ostatnim numerze „Życia Nasielska” uwagę zwraca optymistyczny tytuł: Nasielsk coraz czyściejszy. Chodzi
tu o akcję „Czyste miasto”, w której uczestniczyła młodzież szkolna w ramach Dnia Ziemi. Jednak informacja
o tej szlachetnej akcji nie powinna przesłonić aktualnej rzeczywistości. A tym, którzy nie przechadzają się po
centrum Nasielska, przesłonić może, bo realia wskazują na tendencję odwrotną. Tak się składa, że mieszkam
właśnie w centrum – gdzieś między basztą a dawnym Urzędem Miasta. Na początku kwietna zauważyłem, że
poznikały kosze na śmieci, które stały tu latami. I tak, przy ulicy Kilińskiego (mowa o wspomnianym odcinku)
stały cztery – jeden obok sklepu „Vikt”, drugi przy dawnym UM oraz dwa przy skrzyżowaniu ulic Rynek z Kilińskiego. Obecnie został jeden – przy aptece pana Świgoniaka.
Na równoległym odcinku przy ulicy Warszawskiej znajdowały się trzy – jeden koło pizzerii, dwa przy skwerku
niedaleko baszty. Teraz pozostał jeden – przy skwerku. Nic dziwnego, że przechodnie, nie znajdując stosownego
miejsca, porzucają na chodniku niedopałki bądź opakowania po spożytych produktach. Co więcej, niektórzy
mieszkańcy podrzucają śmieci w reklamówkach w wejściu do dawnego UM, gdzie dodatkowo straszą brudne
i rozbite drzwi wejściowe. Po drugiej stronie (ulica Warszawska) śmieci porzucane są na schodkach prowadzących do pizzerii pani Iwony lub całymi torbami stawiane na chodniku. Pracownicy ZGKiM są tu aktywni, robią
co mogą, ale to nie wystarcza.
Warto tu nadmienić, że na skutek braku miejskiego szaletu z prawdziwego zdarzenia przechodnie często traktują WC pizzerii właśnie jako taki szalet. Na dodatek między sklepem „Aga” a kwiaciarnią uruchomiono ostatnio
punkt sprzedaży lodów. Zakup z okienka, bez wchodzenia do środka. Rzeczywiście – zanosi się na festiwal ładu
i estetyki. A teraz skręcając z ulicy Warszawskiej w kierunku gimnazjum, po przejściu paru metrów, patrzymy
w prawo i nareszcie oaza porządku – ładnie ogrodzone i zamykane na klucz miejsce z kontenerem na śmieci. Dodatkowo teren przyległy łanie zagrabiony. Żadnych much, robactwa, bo śmieci wrzucane są w workach.
Z tym, że tak było do niedawna. Od tygodnia obok wspomnianego miejsca piętrzy się sterta gruzu. Ktoś zatem
urządził sobie dzikie wysypisko.
Nie wiem, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Czyżby oszczędności Urzędu Gminy? Jeśli mają one iść tą
drogą, tj. kosztem estetyki miasta i higieny mieszkańców, to obawiam się, że następnym etapem może być np.
wycinka drzew na wszystkich skwerkach. W końcu drewno to towar i jeśli jakiś tartak je przyjmie do kasy urzędu
wpadnie trochę grosza, a miasto będzie oczyszczone. Chyba z nadmiaru zieleni i świeżego powietrza.
							
Z poważaniem
								
Mieszkaniec Nasielska
(Dane osobowe do wiadomości redakcji)

Z NOK

Nagrody wręczone

30 kwietnia w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyło się wręczenie
nagród laureatom pierwszego
miejsca w konkursie fotograficznym „Tropem Wiosny”. I miejsce
ex aequo zajęły: Ewa Ostrowska
z klasy III Publicznego Gimnazjum nr 3 Cieksynie i Sara Rudzińska z klasy IV z Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach.
Od 9 kwietnia na facebookowej
stronie NOK można było głosować na najlepsze wiosenne zdjęcie. Głosowanie zakończyło się
22 kwietnia. Najwięcej głosów
(377 „polubień”) otrzymała fotografia pt. „Biedroneczka” nadesłana przez Ewę Ostrowską. Ponadto
Jury w składzie: Janusz Zawadzki,
Katarzyna Tyc i Iwona Pęcherzewska, przyznało I miejsce ex
aequo Sarze Rudzińskiej za fotografię pt. „Nadchodzi wiosna”. Laureatkom serdecznie gratulujemy!
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Miłość i walka
Wiosna to czas wzrostu, ale również poszukiwania nowych rozwiązań,
wzorców. W tym kontekście cały czas pojawia się naczelny motyw
tych poszukiwań – miłość. Nie jako sielankowe uczucie, które ulatuje
jak dmuchawce na wietrze, ale nastawienie umysłu i woli, pragnienie
i poszukiwanie dobra. Sposobem uczenia się miłości jest przypatrywanie się innym, zwłaszcza tym, którzy mają nam coś do powiedzenia.
A jest ich naprawdę sporo. To oni pokazują, jak kształtować miłość, jak
zmagać się, by ona wzrastała, rozwijała się, wzbogacała innych jako dar.
Chodzi więc o konkret życia, o to, jak być chrześcijaninem bez agresji,
ale i bez uległości, jak radzić sobie z życiem, z przeciwnościami, z krytyką; jak wejść w świat i bycie w świecie, a nie dać się mu pochłonąć.
W kontekście tych i podobnych pytań sięgnąłem po debiutancką książkę Małgorzaty Bilskiej pt. „Kochaj i walcz. Święta Rita. Patronka spraw
trudnych i beznadziejnych” (WAM, 2013). Wspomnienie liturgiczne tej
Świętej przypada 22 maja.
W książce Autorka stara się przedstawić wzór świętości, która jest dostępna dla każdego. Rita (imię, pod którym została zapamiętana, jest
zdrobniałą formą od Margherita, tzn. „perła”) to kobieta z krwi i kości
– żona, matka, wdowa i wreszcie zakonnica – augustianka. Czytelny
drogowskaz, który wyznacza szlak. Jej słowa znalazły się również jedenaście lat temu na moim obrazku prymicyjnym. A książka pozwoliła mi
nie tylko wrócić do tamtego czasu, ale odświeżyć swoją „znajomość”
ze św. Ritą. Najbardziej znane sanktuarium, centrum kultu, znajduje się
w Cascii na ziemi umbryjskiej, w środowych Włoszech. Rita spoczywa
tam w szklanej trumnie, dzięki czemu widać jej zachowane od rozkładu
ciało. Miliony pielgrzymów modlą się o wstawiennictwo Świętej, której
prawdopodobnie Hiszpanie nadali tytuł: „od spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych”. Bywa również nazywana „możną wspomożycielką
w udzielaniu przebaczenia winowajcom”, gdyż niesie przebaczenie i pokój. Słynie ze skuteczności orędownictwa. W parafii pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Krakowie, który należy do augustianów, stoi piękna
figura św. Rity. Od kilku lat, dwudziestego drugiego dnia każdego miesiąca, na nabożeństwie ku czci Świętej gromadzi się tu nawet do dwóch
tysięcy osób. Jeszcze więcej przychodzi w dniu wspomnienia św. Rity.
Kościół nieformalnie pełni funkcję „polskiego sanktuarium” św. Rity. Nie
da natomiast się do końca wyjaśnić, dlaczego od kilkunastu lat obserwuje się prawdziwy boom zainteresowania jej osobą w Polsce.
Urodzona w 1381 r. w Roccaporena Rita, wyszła za Paolo Manciniego,
mając 14 lat. Urodziła mu dwóch synów, była sumienną żoną i matką.
Niełatwe małżeństwo skończyło się tragicznie – gdy Rita miała 32 lata,
Paolo zginął w walkach między Gibelinami i Gwelfami. W tej sytuacji
synowie musieli pomścić śmierć ojca. Zaniepokojona planami zemsty
kiełkującej w chłopcach, młoda wdowa prosiła Boga, by lepiej zmarli, niż narazili ich na wieczne potępienie. Chłopcy rzeczywiście zmarli
nagle, rok po śmierci ojca, a Rita pozostała zupełnie sama. Powróciło
dawne pragnienie by wstąpić do zakonu augustianek, które miały swój
klasztor w Cascii. Musiała o to długo prosić, w końcu została przyjęta. Tu
wiodła surowe życie. Rita stała się powszechnie znana po otrzymaniu
w 1442 r. stygmatu ciernia na czole – to jedyny taki przypadek znany
w świecie chrześcijańskim. Zmarła w opinii świętości 22 maja 1457 r.
Św. Rita nie była ofiarą przemocy ze strony męża, ale energicznie kształtowała jego charakter. Gdy była przekonana o słuszności, cierpliwie walczyła o realizację swoich zamierzeń. Wzorem swych rodziców cierpliwie
mediowała między zwaśnionymi rodami, wprowadzała pokój i wzajemny szacunek. Piękny jest też przekaz o różach, które na polecenie
świętej znalazła jedna z jej kuzynek w przyklasztornym ogrodzie w środku mroźnej zimy – stąd tradycja święcenia róż, które są też atrybutem
świętej w ikonografii. Małgorzata Bilska wylicza też miejscowości, w których rozwija się kult św. Rity – są to parafie w Polsce południowej, jedna
z nich znajduje się na Pomorzu. Odrębną częścią są świadectwa o cudach, dokonanych za wstawiennictwem świętej (są to przeważnie uzdrowienia) oraz ludzi, którzy mają szczególny kult dla augustianki z Cascii.
Właśnie ich historie sprawiają, że Święta, która „całym swoim życiem
uczy, jak piąć się do Boga”, staje się coraz bardziej znana.
ks. Leszek Smoliński
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UROCZYSTOŚCI

SPORT SZKOLNY

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Dzień Europy

Przysięga czwartoklasistów

W piątek, 26 kwietnia 2013 r. w nasielskiej podstawówce odbyły się gminne zawody w tenisa stołowego dla szkół
gimnazjalnych. Udział w zawodach wzięły następujące szkoły gimnazjalne: Gimnazjum z Cieksyna, Gimnazjum
ze Starych Pieścirogów oraz Gimnazjum nr 1 z Nasielska. Po losowaniu i ustaleniu kolejności spotkań przystąpiono do rywalizacji sportowej. Poniżej przedstawiono klasyfikację końcową:
Kategoria dziewcząt:
Kategoria chłopców:

W Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego 9 maja br. świętowano
Dzień Europy. Tak jest już od lat dziewięciu, czyli od tylu lat, od ilu Polska
jest członkiem Unii Europejskiej.
Przez ten czas w samym Nasielsku i gminie podejmowane były różne
działania mające na celu przybliżenie społeczeństwu tego święta, będącego oficjalnym świętem Unii Europejskiej. A ustanowione zostało ono dla
upamiętnienia pierwszych inicjatyw mających na celu stworzenie struktur
zjednoczonej Europy.
Przełomowym momentem w tym względzie było ogłoszenie przez Roberta Schumana 9 maja 1950 r. planu współpracy między państwami Europy. Od tego czasu plan ten jest wdrażany w życie, a Roberta Schumana
uważa się za ojca zjednoczonej Europy. Zapoczątkowany wtedy proces
jednoczenia Europy trwa nadal.

W kościele parafialnym
w Nasielsku 12 maja br.,
w samo południe, odbyła się urocz ystość
Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych, czyli
II Komunia Święta. Mszę
celebrował ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoński wspólnie z księdzem
Adamem Nersem. Przystępowały do niej dzieci-czwartoklasiści z całej
parafii. Nad przygotowaniami czuwał y panie katechetki – Teresa
Wrońska, która miała
pod opieką trzy klasy,
i Małgorzata Komorowska – jedną klasę.
Obie panie uczą w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego. We mszy uczestniczyły także
dzieci ze Świeszewa, Bud Siennickich oraz Dębinek. Pieczę nad
nimi sprawowały odpowiednio panie Ewa Kamińska i Ewa Majewska.

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA GMINY
W TENISA STOŁOWEGO

I miejsce ZS 3 Cieksyn (Waśniewska Oliwia, Kapczyńska Dagmara
i Krynicka Monika)
II miejsce PG 1 Nasielsk
III miejsce ZS 2 Stare Pieścirogi

I miejsce ZS 3 Cieksyn (Szot Kamil, Zembrzuski Paweł i Koźniewski
Cezary)
II miejsce ZS 2 Stare Pieścirogi
III miejsce PG 1 Nasielsk

M.K.

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

10 maja br. na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku i stadionu miejskiego odbyły
się gminne zawody w czwórboju lekkoatletycznym. W zawodach wzięły udział następujące szkoły podstawowe:
SP Pieścirogi, SP Budy Siennickie, SP Popowo Borowe i SP Nasielsk.
Zawody rozpoczęto konkursem skoku w dal. Następnymi konkurencjami były: rzut piłeczką palantową, bieg na
60 m oraz bieg długi 600 m dziewczęta i 1000 m chłopcy.
Po zsumowaniu pkt w kategorii dziewcząt mistrzyniami gminy Nasielsk zostały zawodniczki z nasielskiej podstawówki. Podobna sytuacja miała miejsce w grupie chłopców – zwycięzcami również zostali uczniowie nasielskiej
podstawówki. Będą oni reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się w Nasielsku
14 maja.
Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale.
Kategoria chłopców:
Kategoria dziewcząt
I miejsce SP Nasielsk		
– 750 pkt
I miejsce SP Nasielsk		
– 751 pkt
II miejsce SP Stare Pieścirogi
– 635 pkt
II miejsce SP Budy Siennickie
– 721 pkt
III miejsce SP Budy Siennickie
– 606 pkt
III miejsce SP Popowo Borowe
– 621 pkt
IV miejsce SP Popowo Borowe
– 391 pkt
IV miejsce SP Stare Pieścirogi
– 508 pkt
Najlepsze wyniki indywidualnie osiągnęli następujący zawodnicy:
Dziewczęta:
Chłopcy:
Natalia Grzymkowska –197 pkt (SP Popowo Borowe)
Krystian Pisarzewski – 210 pkt (SP Nasielsk)
Julita Sterbicka – 190 pkt (SP Budy Siennickie)
Wojciech Buszko – 206 pkt (SP Budy Siennickie)
Ewelina Cichewicz – 177 pkt (SP Nasielsk)
Mateusz Węglarski – 155 pkt (SP Stare Pieścirogi)
M.K.

NASIELSZCZANIE MISTRZAMI POWIATU
W
CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM
We wtorek, 14 maja br. w nasielskiej podstawówce odbyły się powiatowe zawody w czwórboju lekkoatletycznym. Udział w zawodach wzięły tylko dwie reprezentacje gmin, tj. Szkoła Podstawowa z Pomiechówka oraz
gospodarze ze Szkoły Podstawowej z Nasielska. Szkoda, że „Królowa Sportu” jest tak mało popularna na terenie
naszego powiatu.
W rywalizacji sportowej w kategorii dziewcząt lepsze okazały się dziewczęta z nasielskiej podstawówki, które
pokonały swoje przeciwniczki z Pomiechówka wynikiem 741 pkt do 693. Podobnie było w kategorii chłopców,
w której to zawodnicy z nasielskiej podstawówki zdecydowanie pokonali swoich rywali ze szkoły pomiechowskiej wynikiem 739 pkt do 629. Poniżej przedstawiamy składy zwycięskich zespołów:
Dziewczęta: Mórawska Maja, Górecka Weronika, Pasztak Aneta, Dębska Karolina, Górecka Ola i Skoroszewska Alicja.
Chłopcy: Oparczyk Daniel, Kwasiborski Rafał, Pisarzewski Krystian, Chyliński Aleksander, Ślepowroński Damian i Drwęcki Przemysław.

POWIATOWE ZAWODY
W LEKKIEJ ATLETYCE

17 maja w Nasielsku odbyły się powiatowe zawody w lekkiej atletyce
dla szkół gimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiło 61 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Starych Pieścirogach i 41 z Gimnazjum w Pomiechówku.
Rozegrano trzydzieści trzy konkurencje. W czternastu najlepsi okazali się
uczniowie z gimnazjum w Pieścirogach. Zwycięzcy będą reprezentować
powiat nowodworski na zawodach rejonowych: Patrycja Marszałek w biegu na 300 m., Kinga Karaś w biegu na 600 m., Kinga Bielecka w skoku w dal, Dominika Daniszewska w pchnięciu kulą, Karolina Strzelczak
w skoku wzwyż, Kacper Krajewski w biegu na 300 m., Mateusz Śliwiński
w pchnięciu kulą, Sylwia Górska w biegu na 800 m., Anna Rusin w skoku
w dal, Magdalena Kosewska w pchnięciu kulą, Daniel Bożkiewicz w biegu
na 800 m., Jakub Miłoszewski w pchnięciu kulą oraz sztafety olimpijskie
dziewcząt i chłopców.

SPORT SZKOLNY
W SKRÓCIE:

• 29 kwietnia 2013 r. w Zakroczymiu odbyły
się powiatowe zawody w tenisa stołowego.
Naszą gminę reprezentowali dziewczęta i chłopcy z cieksyńskiego gimnazjum.
Dziewczęta zostały mistrzyniami powiatu,
natomiast chłopcy zajęli III miejsce.
• 8 maja 2013 r. w Wieliszewie odbyły się
rejonowe zawody w tenisa stołowego.
Dziewczęta z cieksyńskiego gimnazjum,
reprezentujące powiat nowodworski,
ostatecznie zajęły IV miejsce.
• 16 maja 2013 r. w Nowym Dworze
Mazowieckim odbyły się powiatowe
zawody w piłkę siatkową dziewcząt.
Dziewczęta z Publicznego Gimnazjum nr
1 w Nasielsku zostały wicemistrzyniami
powiatu.

Idea wspólnej Europy miała w naszym mieście wielu zwolenników. Jedną
z nich była i jest nauczycielka nasielskiej podstawówki Elżbieta Wróblewska, która od lat inspiruje różnego rodzaju akcje, aby lokalnej społeczności,
a zwłaszcza dzieciom, przybliżyć problematykę unijną. W tej sprawie miała
zawsze wsparcie Stowarzyszenia Europa i My, w którym aktywnie działa.
Wspólnie z Anną i Ewą Koryckimi przygotowała szkolną imprezę – apel,
który włączył uczniów w świętowanie Dnia Europy.
W ciekawej i bardzo kolorowej scenografii młodzi artyści dzielili się ze
swymi koleżankami i kolegami wiedzą na tematy unijne. Interesujące były
scenki zachęcające do poznawania języków obcych, a także do ich używania. W takim dniu nie mogło zabraknąć prób wyjaśnienia pochodzenia
nazwy „Europa”. Sięgnięto w tym celu do jednego z mitów greckich.
andrzej zawadzki

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Czarna jagoda,
niedojrzałe jabłko, czyli…
Do Pałacu Pod
Blachą udaliśmy
się 7 maja 2013 r.
pod opieką dyrektor Barbar y Markowi c z,
E. Tylińskiej, M.
O g r o d o ws k i e j
i B. Majewskiej.
Ów budynek to
n aj s ł y n n i e j s z e
mieszkanie bratanka króla Stanisława Augusta.
Wycieczka została zorganizowana z okazji 250. rocznicy urodzin księcia
Józefa Poniatowskiego.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wystawy kobierców wschodnich z kolekcji
Teresy Sahakian. Były to różnorodne dywany kaukaskie. Klatka schodowa
to najwyższe w pałacu dwukondygnacyjne wnętrze. Na podeście schodów znajdowały się drzwi prowadzące na zaplecze sypialni księcia oraz do
pomieszczenia, w którym palono w piecach. Zarówno Westybul Górny,
salon, jak i pokój sypialniany zafascynowały nas głębią kolorów. Szczególną uwagę zwróciły ich oryginalne nazwy, m.in.: „niedojrzałe jabłko”,
„czarna jagoda”, „kamienna, zielonkowata”, „lapis-lazuli”. Warto zobaczyć
te pięknie umeblowane pokoje.
Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, był Pałac Prezydencki. Obejrzeliśmy wystawę związaną z patronem szkoły – księciem Józefem Poniatowskim, oraz obrazy znanych malarzy. Zajrzeliśmy również do kaplicy
prezydenckiej oraz dawnej sali balowej, gdzie teraz odbywają się ważne
uroczystości państwowe. Niecodzienną wizytę podsumowała słodka niespodzianka – urodzinowy czekoladowy tort z marcepanowym portretem
księcia Józefa Poniatowskiego.
II a gim.

Z PCK

Zawody w udzielaniu
pierwszej pomocy
W sobotę, 18 maja, w Pomiechówku odbyły się zawody PCK w udzielaniu
pierwszej pomocy. Udział wzięła w nich drużyna z Nasielska pod przewodnictwem Ewy Żołnierzak.
Zawody przeznaczone są dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
Startują w nich pięcioosobowe zespoły, które w trakcie mistrzostw udzielają pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw stacjach. Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu
profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne
itd.) oraz rekwizytów. Mistrzostwa rozgrywane są w trzech etapach: etap
rejonowy/strefowy, etap okręgowy – startują zespoły, które wygrały
w etapie rejonowym/strefowym, etap centralny – startują zespoły, które
wygrały etapy okręgowe (najlepsze zespoły ze wszystkich województw).
W skład nasielskiej drużyny wchodzili uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jarosława Iwaszkiewicza: Agnieszka Brodzikowska, Marcin Olbryś, Marta Trzaskoma, Krystian Woźniewski i Anna Żbikowska. Ewa
Żołnierzak jest nauczycielem przysposobienia obronnego i wychowania
fizycznego, a także weteranem tego typu zawodów. Jak powiedział kapitan zespołu, Krystian, uczniowie wzięli udział w zawodach, ponieważ czują
potrzebę niesienia pomocy innym, chcą zdobywać wiedzę na ten temat,
a także, jak na przykład on sam, mają plany studiowania medycyny.
Drużyna z Nasielska zdobyła już pierwsze miejsce w etapie rejonowym,
natomiast w Pomiechówku zmagała się w etapie okręgowym. Jej członkowie mieli do „wykonania” pięć stacji praktycznych, w tym udzielenie pomocy osobie pogryzionej przez psa, porażonej przez prąd czy po zawale
serca, a także stację testową, czyli zestaw pytań do rozwiązania. Niestety.
pomimo zaciętej rywalizacji nie udało im się stanąć na podium. Niemniej
gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy przyszłych.
Paweł Kozłowski

Uczniowie klas czwartych przez
cał y rok przysposabiał y się do
tego ważnego wydarzenia poprzez
katechezy szkolne i parafialne oraz

CIEKSYN

Spławikowe Mistrzostwa

W piękny, niemal letni sobotni poranek, 18 maja, odbyła się I Tura
Spławikowych Mistrzostw Koła
w Cieksynie. Zawody odbyły się
niedaleko mostu kolejowego na
Wkrze na terenie Wiktoria Park.
Zawodnicy wystartowali w trzech
kategoriach: kadeci, juniorzy oraz
seniorzy. Łącznie do rywalizacji stanęło 27 zawodników, w tym
dwie reprezentantki płci pięknej.
Dopisały także i ryby, które w porównaniu z poprzednimi zawodami
chętniej dawały się złowić – zwłaszcza ukleje i w mniejszych ilościach
płocie oraz klenie.

Wśród kadetów najlepsi byli: Arkadiusz Kasiak, który złowił 3 okazałe ryby i kilka mniejszych o łącznej
wadze 1,2 kg, Michał Szpigiel, który złowił dwukrotnie mniej, a trzeci
w kolejności Piotr Pyrzyński osiągnął wynik 200 g.
W kategorii juniorów najlepszy został Paweł Daab, który złowił 1140 g
ryb, za nim na drugiej pozycji znalazł się Kamil Wójtowicz, a na trzeciej Piotr Białorudzki.
W kategorii seniorów miejsca na
podium opanowała rodzina państwa Brzozowskich. Rekordzistą

tych zawodów został pan
Krzysztof z wynikiem ponad 2 kg, za nim pan Ryszard z wynikiem prawie
1,9 kg, a honoru kobiet broniła pani Elżbieta z wynikiem
1,3 kg.
Warto podkreślić, iż pani Ela
zajmuje się wędkarstwem
z kilkuletnimi przerwami
od 20 lat, tak więc widać,
że wędkarstwo to pasja,
która może zainteresować
również kobiety. Ponadto państwo Brzozowscy to
również sędziowie dużych
imprez wędkarskich, np. na
zawodach dla aktorów, które odbywają się na Mazurach i w Białobrzegach nad Pilicą.
Ogłoszenie wyników odbyło się
po godzinie 13.00. Dla wszystkich
uczestników przygotowana była
pyszna grochówka, a po posiłku
odbyło się wręczenie dyplomów
i nagród, w postaci praktycznych
upominków wędkarskich, ufundowanych przez lokalnych przedsiębiorców.
Wkrótce w Cieksynie odbędą się
kolejne imprezy sportowo-rekreacyjne.
Michał B.

spotkania z księdzem. Próby były
tylko końcowym etapem.
(ik)
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PRAWO. Hipoteka odwrócona cz. I
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RUBRYKA HARCERSKA

Dożywotnia renta za mieszkanie Skazany na harcerkę?
Chcesz zamienić mieszkania na dożywotnią rentę? Chcesz mieć więcej pieniędzy na swoje wydatki i godne życie? Zanim podejmiesz taką decyzję, przeczytaj, o co w tym wszystkim chodzi!
Kilka lat temu na polskim rynku finansowym pojawił się nowy
produkt zwany odwróconą hip oteką. To usł uga f inan sowa
skierowana do osób w wieku
powyżej 65 lat, które są właścicielami nieruchomości, takich
jak lokal mieszkalny lub
dom jednorodzinny, albo
są właścicielami mieszkań spółdzielczych własn o ś c i ow yc h , a l b o s ą
lokatorami mieszkań spółdzielczych przeznaczonych do w ykupu, alb o
posiadają prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Obecnie w Polsce
hipoteka odwrócona jest
oferowana tylko i wyłącznie przez tzw. fundusze hipoteczne, będące firmami
prywatnymi. Są one przewa żnie zorgani zowane
w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, co w uproszczeniu
oznacza, że spółka za swoje m.in.
zobowiązania finansowe ponosi odpowiedzialność do wysokości swojego kapitału (majątku).
Fakt ten może w bardzo przykry
sposób przełożyć się na sytuację
osoby starszej w przypadku, gdy
zawarła ona z funduszem hipotecznym umowę renty w zamian
za przekazanie prawa własności
nieruchomości po swojej śmierci,
a nie pomyślała o prawnym zabezpieczeniu swojego prawa do renty.
Dlaczego? Wyjaśniam poniżej.
Propozycja otrzymywania dożywotnio świadczenia pieniężnego,
niezależnie od pobieranej emerytury lub renty, jest dla osób starszych niezwykle kusząca. Z ekranu
telewizora bardzo przekonująco
przemawiają do nas starsze osoby, które otrzymują świadczenie
finansowe za prawo własności do
lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego po ich śmierci.
Podkreślają swoją niezależność finansową, tryskają zadowoleniem,
że stać je na leki i różne przyjemności, sugerując w ten sposób, że
otrzymywane świadczenie jest
wysokie.
Szanowni Państwo, to tylko reklama pomijająca aspekty prawne inst ytucji zwanej hipoteką
odwróconą. Co więcej, wysokość
świadczeń, które może otrzymywać osoba starsza, jest uzależniona od wielu czynników: od wieku,
płci oraz wartości nieruchomości,
a także innych świadczeń dodatkowych zaproponowanych przez
fundusz (oczywiście nie za darmo) przy zawarciu „umowy hipoteki odwróconej”. Celowo w tym
miejscu używam pojęcia „umowa
hipoteki odwróconej”, aby uświadomić Szanownemu Czytelnikowi, że jest to jedynie uproszczona
nazwa obejmująca szereg czynności prawnych. W chwili obecnej
w Polsce podstawą prawną hipoteki odwróconej są przepisy Ko-

deksu cywilnego. Firmy oferujące
hipotekę odwróconą czynią to na
podstawie różnego rodzaju umów,
a mianowicie umowy renty (art.
903–907 Kc) lub umowy dożywocia (art. 908–916 Kc). Przede
wszystkim należy pamiętać, że

ne w księdze wieczystej tej nieruchomości. Umowa renty jest więc
zawierana pomiędzy dwoma prywatnymi podmiotami: osobą starszą i funduszem hipotecznym. Ten
ostatni, zobowiązuje się spełniać
świadczenie finansowe w ramach

Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
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nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współ weseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma [...]
1 List do Koryntian

posługiwanie się przez konkretną
firmę pojęciem „umowa odwróconej hipoteki” jest nadużyciem
prawnym, albowiem nie funkcjonuje ona jako samodzielna instytucja prawna w obrocie prawnym,
a co więcej – nie ma wzoru takiej umowy. W praktyce oznacza
to, że osoba starsza nie podpisuje
„umowy odwróconej hipoteki”,
lecz jedną z wyżej wymienionych
umów – renty lub dożywocia.
Konstrukcje prawne umowy renty i umowy dożywocia różnią
się. Nie wchodząc zbyt głęboko
w szczegóły prawne, podkreślmy,
że najistotniejszą różnicą pomiędzy umową dożywocia i umową renty przy przeniesieniu praw
własności do nieruchomości jest
to, że na podstawie umowy dożywocia to nieruchomość jest obciążona prawem dożywocia i każdy
kolejny jej nabywca odpowiada
za zobowiązania zbywcy wynikające z tej umowy. Dzieje się tak
nawet wówczas, gdyby nabywca
nie wiedział o obciążeniu nabytej
nieruchomości prawem dożywocia. Prawo dożywocia powstaje bowiem niezależnie od wpisu
w księdze wieczystej nieruchomości. Co więcej, nawet w razie
nieujawnienia prawa dożywocia
w księdze wieczystej nieruchomości nie działa przeciwko niemu tzw. rękojmia wiary publicznej
ksiąg wieczystych („stan prawny
ujawniony w księdze wieczystej
jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym”).
Przy umowie renty w zamian za
przeniesienie własności nieruchomości mamy sytuację odmienną
pod względem prawnym. Nieruchomość przekazana przez osobę starszą w zamian za rentę, jak
stanowi prawo, nie jest obciążona prawem renty, więc obowiązek spełniania świadczenia nie
rozciąga się na każdego kolejnego jej właściciela. Prawo do renty
nie może być bowiem ujawnio-

tej umowy, ale… zobowiązanie to
może pozostać tylko na papierze.
Prawnicy zalecają osobom starszym, aby rozważały dodatkową
prawną ochronę prawa do renty,
poprzez zastosowanie zabezpieczenia osobistego (poręczenie
– art. 876–887 Kc) albo rzeczowego (hipoteka). „Zabezpieczanie” prawa do renty bezwzględnie
wymaga konsultacji z prawnikiem
cywilistą (znawcą przepisów prawa cywilnego), specjalizującym się
m.in. w problematyce prawa własności i innych praw rzeczowych
czy też zawierania umów cywilnoprawnych.
Fundusze hipoteczne twierdzą,
że zarówno przy umowie dożywocia, jak i umowie renty osoba
starsza ma zapewnione prawo zamieszkiwania w swoim mieszkaniu
do końca życia. Jednakże nieznajomość prawa i zaufanie osoby
starszej do funduszu hipotecznego, „że jej nie oszuka”, mogą być
przyczyną tragedii.
Zawierając umowę renty i nie dokonując jej zabezpieczenia, osoba
starsza naraża się – w przypadku „bankructwa” funduszu hipotecznego – na utratę zarówno
mieszkania, jak i renty. W tym
miejscu jeszcze raz – aż do znudzenia – powtarzam, że związawszy się z funduszem hipotecznym
niezabezpieczoną umową renty – w przypadku rzeczonego
„bankructwa” – osobie starszej
będzie przysługiwało tylko roszczenie wobec funduszu o dożywotnią wypłatę comiesięcznego
świadczenia. Ale roszczenie to, jak
już pisałam powyżej, nie będzie
związane z losami nieruchomości przekazanej funduszowi przez
osobę starszą w zamian za rentę.
Anna Fronczak
(Artykuł nie jest poradą prawną,
lecz omawia w przystępny i niezwykle uproszczony sposób produkt, który niedawno zagościł na
polskim rynku finansowym).

Miłość jest najwspanialszym uczuciem, każdy z nas
jej potrzebuje niezależnie od wieku, statusu
społecznego czy wiary. Można znaleźć bardzo różne jej modele. Dwoma podstawowymi jest „miłość wypracowana” i „miłość od
pierwszego wejrzenia”. W pierwszym wypadku często mamy do czynienia z dłuższą znajomością, a następnie para dochodzi do wniosku,
że jednak to jest coś więcej, lub tworzy się na
zasadzie ciągłego poszukiwania do momentu,
w którym w końcu trafimy na tę osobę będącą
naszym najlepszym typem. W drugim wypadku
wyidealizowaną sytuacją jest, gdy strzała Kupidyna dopada nas na środku chociażby ulicy i stwierdzamy, że jakaś osoba
w zasięgu naszego wzroku jest tą przeznaczoną. Są zwolennicy i przeciwnicy poszczególnych opcji, ale zazwyczaj się zdarza tak, że miłość
jednak nas znajdzie.
Harcerstwo jest oparte w głównej mierze na przyjaźni, to kolejna grupa
społeczna, w której możemy realizować się uczuciowo. Powiększa nasze kręgi znajomości nieraz do zasięgu powiatu lub nawet całego kraju.
Szczególnie w wieku gimnazjalnym oraz szkoły średniej widoczne są
przejawy pierwszych uniesień uczuciowych lub nawet bardziej dojrzałych związków. Taka młodzież, często od dziecka, działa w harcerstwie
lub trafia do organizacji właśnie w tym wieku. Zdarza się, że dobrą zachętą, aby przyjść na zbiórkę, są atrakcyjne osoby płci przeciwnej, które są
członkami grupy lub nawet prowadzą drużyny harcerskie.
Spoglądając na różne środowiska, można dojść do wniosku, że pełno
jest harcerskich par. Spotkałem się także z opinią, że 90% harcerzy jest
skazanych na harcerki! Nasuwa się więc pytanie: czym to może być spowodowane? Harcerze są często zabiegani, nie ukrywam, że działalność
w organizacjach pozarządowych, a szczególnie tak dużych, jest czasochłonna. Dlatego więc czemu nie wybrać partnera, z którym możemy
być razem na zbiórce drużyny, rajdzie, biwaku, który zrozumie nasze
zaangażowanie w działalność społeczną?
Często także spotykamy te drugie połówki przy okazji różnorakich kursów i dużych imprez, jak np. obóz. No bo przecież jezioro, rozgwieżdżone niebo, blask ogniska, wartościowa dziewczyna lub chłopak siedzący
obok. No po prostu uczucia unoszą się w powietrzu, jak tu nie skorzystać
z takiej okazji! Przyczyn jest zapewne tyle, ilu ludzi, jednakże nie da się
ukryć, że harcerstwo daje dodatkowe możliwości przy poszukiwaniu tej
jedynej lub jedynego. W niektórych hufcach jak grzyby po deszczu rosną także harcerskie małżeństwa i rodziny.
Moim zdaniem jednak nie znaczy to, że harcerze są skazani na harcerki
i na odwrót. Wartościowe osoby można znaleźć wszędzie, tylko trzeba
dobrze szukać, niekoniecznie z klapkami na oczach skierowanymi na
organizacje harcerskie. Z jednej strony to normalne, że harcerze opuszczają w pewnym wieku harcerstwo(przecież chodzi o to, żeby z takiego
człowieka zrobić dobrego obywatela!) i realizują się osobiście. Z drugiej strony osoby pozostające na funkcji harcerskich wychowawców
też mogą szukać poza harcerskimi kręgami. Ważne, żeby znaleźć taką
osobę, która zrozumie nasze zaangażowanie w taką działalność, a my
będziemy umieli wypośrodkować czas poświecony na harcerstwo i życie osobiste.
Chociaż nie uważam zjawiska parowania się harcerzy za negatywne, to
nie jestem zwolennikiem teorii „skazanych na harcerkę”. Jak powiada
mądrość ludowa: szukajcie, a znajdziecie!
pwd. Daniel Nowak
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Wpisani w historię Nasielska

Edward Czajkowski (1920 – 1989) proboszcz i dziekan nasielski
W czer wcu mija 40 rocznic a ną. Remont ten trwał niemal trzy konfesjonałów. Również do tego S ł u że k , k a n c e l a r i ę, w i k a r i a t,
wyboru księdza Edwarda Czaj- lata. Z kolei w 1974 roku w y- czasu kościół nasielski wzbogacił mieszkanie organisty i grabakowskiego na proboszcza na- konano następujące prace: od- się o rzutnik i tymczasowy ołtarz rza. W kronice parafialnej zanos i e l s k i e g o o ra z 24 r o c z n i c a nowiono kaplicę Matki Bożej soborowy.
towano: „Wnikliwie analizował
jego śmierci. Wspominając te Trockiej wraz z ołtarzem, a ścia- W dn iac h o d 28 do 29 maj a wszystkie sprawy, w rozmowie
rocznice pragniemy przybliżyć ny kaplicy pokryto nową poli- 1974 roku miała miejsce wizy- wyczuwało się ogromną troskę
czytelnikom sylwetkę tego za- chromią, pomalowano kaplicę tacja kanonicza dekanatu nasiel- i niezwykłą życzliwość. Podczas
służonego duszpasterza nasiel- św. Franciszka, zakupiono nową skiego przeprowadzona przez wizytacji ks. biskup okazał się
skiej parafii.
chrzcielnicę, wybudowano ołtarz bpa Bogdana Sikorskiego. Ksiądz dobrym ojcem diecezji i parafii.
Ksiądz dziekan Edward Czajkow- św. Wojciecha, obłożono mar- biskup obejrzał wówczas: koś- Nie było sztucznego dystansu.
ski urodził się w 1920 roku w Bu- murem ołtarz główny. Nie za- ciół, cmentarz, całe beneficjum Wszyscy księża byli ujęci dobrodach Kozickich koło Gostynina. kupiono jednak jeszcze nowych proboszczowskie, dom Sióstr cią i wyrozumiałością wizytatora
Święcenia kap łańskie otrz ymał w 1950 roku. Pracował na
dwóch wikariatach: w Ciechanowie w latach 1950 – 1952
i w Pomiechowie w latach 1952
– 1957. Od 1957 roku do 1965
roku był proboszczem parafii
w Świętym Miejscu, w dekanacie przasnyskim. Kontynuował
tu prace swego poprzednika;
między innymi pomalowany
został kościół, a ołtarze bogato
wyzłocone. W 1963 roku sprawiono też artystycznie wykonane pancerne tabernakulum
do głównego ołtarza. Następnie
objął probostwo w Serocku od
1965 roku do 1973 roku.
W Zielone Święta, dnia
10.06.1973 roku ksiądz prałat Czajkowski objął obowiązki proboszczowskie w parafii
nasielskiej. Już w sierpniu rozp o c z y n a s i ę re m o n t d a c h u
kościoła. Polegał on na wymianie dachówki na blachę ocynkowaną miedziowaną. Na wieży
położono zaś blachę miedzia- Ksiądz Edward Czajkowski w gronie dzieci przystępujących do I komunii św. Nasielsk 1984 r.

dla ich trudnej
i c o d zi e n n ej
pracy.”
W 1975 roku
został dziekanem dekanatu
nasielskiego.
W t y m r o ku
także ks. Czajkowski obchodził srebrny jubileusz 25 – lecia kapłaństwa. Z tej
okazji odbyła się uroczysta msza
św. W dniach 11 – 12.03.1976
roku miała miejsce urocz ystość nawiedzenia parafii przez
obraz Matki Boskiej Częstoc h o ws k i e j . Ró w n o c z e ś n i e
z remontem dachu kościoła
rozpoczęły się prace przy budowie nowej plebanii, które zakończyły się w 1983 roku.
K siąd z E dward C z aj kowsk i
proboszczem w Nasielsku był
przez 13 lat, a 3 ostatnie lata
ż ycia przeby wał na emer yturze. Zmarł 11.06.1989 roku.
P o g r z e b o we n a b o ż e ń s t wo
w Nasielsku pod przewodnictwem biskupa Romana Marcinkowskiego miało miejsce
14 czer wca, a w G ost yninie
drug ie, p o któr ym nastąpiło wyprowadzenie zwłok na
cmentarz i złożenie do ro dzinnego grobowca. W kruchc i e ko ś c i o ł a p a r a f i a l n e g o
w Nasielsku została wmurowana tablica upamiętniająca pracę
dobrego duszpasterza.
Krzysztof Macias

Kościół w Nasielsku – część XV (ostatnia)

Drodzy Czytelnicy
Redakcja „Notatnika NTK”
zaprasza do lektury
kolejnych
numerów pisma
po wakacyjnej przerwie.
Zespół Redakcyjny

Historia wystroju
wnętrza kościoła

Do 1953 roku kościół upiększony
został nową lamperią, dokończono tynkowania wnętrz i zakupiono
mikrofony. W tym samym roku
wmurowano w ścianę kruchty
kościoła tablicę pamiątkową poświęconą pamięci zmarłego przed
rokiem ks. Witolda Grotowskiego.
Popiersie wykonał Bogusław Langmann, natomiast samą tablicę
– pan Walesiak z Nasielska. Brakowało jednak w kościele konfesjonałów i wyposażenia zakrystii,
kilka witraży było zniszczonych
a kościół wciąż borykał się z wilgocią. W dokumencie wizytacyjnym z 1953 roku zanotowano:

„Spodziewać się można, że i boczne ołtarze również zostaną zrealizowane. Trzeba także koniecznie
pomyśleć o sporządzeniu odpowiednich do architektury kościoła konfesjonałów i należytego
umeblowania zakrystii, by szaty
i naczynia liturgiczne miały godne
i pewne pomieszczenie. Pamiętać
należy i wreszcie konieczne jest
czuwanie nad malaturami w prezbiterium, aby przez pleśń nie został y zjedzone.(...) Gdy mowa
o kościele, godzi się i to tylko jeszcze nadmienić, że ławki stanowią
własność kościelną i dysponuje
nimi proboszcz miejscowy.”

W tym samym roku wybudowano
również ołtarz boczny z obrazem
św. Wojciecha, znajdujący się po
prawej stronie prezbiterium. „Przed
obrazem św. Wojciecha (...) – sprowadzonym z płockiego muzeum
i odnowionym w Warszawie miały
stać różne postacie z historii. Miał
tam być Bolesław Chrobry, królowa Jadwiga, Karol Hozjusz z jednej
a św. Andrzej Bobola i brat Albert
z drugiej strony.”
W roku 1958 kościół był określany jako „zradiofonizowany i dobrze oświetlony”. Malatura ścian
ciąg dalszy na stronie 12

Kościół w Nasielsku – część XV (ostatnia)

Historia wystroju wnętrza kościoła
dokończenie ze strony 11

ograniczała się w dalszym ciągu do prezbiterium. Kolejny ołtarz w skrzyżowaniu naw czekał
na wstawienie. O organach zapisano w wizytacji z tego roku:
„Organ dobry i chór kościelny
dobry, o zakrystii zaś zaopatrzenie w szafy i intensylia liturgiczne powiększono oraz sprawiono
sporo pomniejszych, choć często
cennych i artystycznych obiektów
sakralnych.” Wciąż nie było konfesjonałów w kościele i brakowało kilku witraży.
W sumie do 1974 roku wykonano następujące prace: odnowiono
kaplicę Matki Bożej Trockiej wraz
z ołtarzem a ściany kaplicy pokryto nową polichromią, pomalowano
kaplicę św. Franciszka, zakupiono
nową chrzcielnicę, wybudowano
ołtarz św. Wojciecha, obłożono marmurem ołtarz główny. Nie zakupiono
jednak jeszcze nowych konfesjonałów. Również do tego czasu kościół nasielski wzbogacił się o rzutnik
i tymczasowy ołtarz soborowy.
W dekrecie wizytacyjnym zanotowano: „W przyszłości trzeba całe
prezbiterium przebudować, dostosowując je do obowiązujących przepisów. (...) Z prac jakie w najbliższym
czasie trzeba wykonać przy kościele to (...) założenie artystycznej kraty
w kruchcie kościoła. (...) Trzeba także

Zabytkowy feretron z XVIII wieku

założyć zasuwę oraz zamki do drzwi
(...) wszystkie drzwi trzeba odnowić.
Potrzebne są nowe konfesjonały.”
Większość tych sugestii zrealizowano dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego
stulecia.
Ściany kościoła pokryte były zaciekami od wilgoci, co uniemożliwiało
dalsze malowanie kościoła. Również
namalowane obrazy w prezbiterium,
przy ołtarzu św. Wojciecha i kaplicy
chrzcielnej nie budziły zachwytu
i w czasie wizytacji zostały określone
jako nieestetyczne. „Wydaje się, że
do nasielskiego kościoła nie bardzo
pasuje malarstwo figuralne. Namalowana w 1972 roku obrona Częstochowy w kaplicy św. Wojciecha
przez pana Jezierskiego z Warszawy

wygląda groteskowo i niepoważnie.
Także gorzej niż
przeciętnie wypadł
obraz św. Wojciecha w akcie chrztu.
Chyba malarstwo
f ig uralne b ędące w prezbiterium
w przyszłości trzeba będzie usunąć”.
W 1986 roku, po
objęciu parafii przez
ks. Kazimierza
Śniegockiego, do
wnętrza dokupiono nowe ławki. Pod
koniec roku pan
Stawowy z Zakroczymia wykonał do
kościoła cztery dębowe konfesjonały
i katafalk. Po śmierci ks. Czajkowskie- Ołtarz przedsoborowy. Fot. „Kościół w Nasielsku".
go w 1989 roku,
• Archiwum Diecezjalne w Płow kruchcie wmurowano tablicę ku cku: Wizytacja Generalna z 1695
jego pamięci. We wnętrzu kościoła r.: Akta wizytacji generalnej dow 1992 roku wymieniono wszystkie konanej przez kanonika warszawławki na nowe. Wykonał je również skiego, włocławskiego, płockiego
pan Stawowy. W latach dziewięćdzie- Adama Rostkowskiego z roku 1695
siątych kościół wzbogacił się o nowy Dekanatów Łomżyńskiego, Wisoborowy ołtarz i dwie ambonki.
zeńskiego, Wąsowskiego, RadzyW latach 1993 – 1995 trwało malo- miońskiego, Nowomiejskiego,
wanie kościoła i odnawianie znisz- Dobrzyńskiego, Gorzeńskiego,
czonej polichromii. Koszt tego Lipnowskiego, Rypińskiego na pozadania wyniósł 145 000 zł. W 2000 lecenie bp Andrzeja Chryzostoma
roku w prezbiterium została poło- Załuskiego; k. 938.
żona marmurowa posadzka, wy- • Archiwum Diecezjalne w Płocku:
remontowano organy. Cztery lata Wizytacja z 1725 r.: Visitacio Ecclepóźniej wymieniono nagłośnienie siae Parachialis Nasielscensis Perilw kościele, co wiązało się z kosztem lustra Canonicorum Laterenensum
wysokości 12 000 zł. W obecnym Conventus Cierwienensis die 30 Maii
czasie trwają prace nad przygotowa- Anno Domini 1725 expedita.
niem kościoła do założenia ogrze- • Archiwum Diecezjalne w Płocku:
wania.
Wizytacja a 1739 r.: Visitatio Ecclesia
Małgorzata Pakuła Nasielscensis per Perillustrem ut supra
Sunogatum Iudicem die Quarat MenBIBLIOGRAFIA
sis Iuniis anno domini 1739 expedita;
k. 185.
Archiwalia:
• Codex diplomaticus et comme- • Archiwum Diecezjalne w Płocku:
rationum Masoviae generalis. Wyd. Wizytacja z 1781; k. 529.
Kochanowski J. K., Warszawa 1919. • Archiwum Diecezjalne w Pło• Diecezja Płocka. Struktura per- cku: Wizytacja Dziekańska z 1782 r.;
sonalno – administracyjna. Stan k. 150 – 248.
z dnia 1 października 1977 r., Płock • Archiwum Diecezjalne w Płocku:
1978.
Wizytacja Dekanalna z 1783 r.: Opisa• Hipoteka w Pułtusku, Księga hi- nie Kościoła y Probostwa nasielskiepoteczna m. Nasielska, 69.
go w Wizytę dekanalną medis debus
• „Kronika Parafialna 1950 – 2006”. semptembris w Roku Pańskim 1783
• Księga Wizytacji Kanonicznych uczynione; sygn. 4378.
• Archiwum Diecezjalne w Płocku:
1951 – 1979.
• Materiały do dziejów Ziemi Pło- Wizytacja Dekanalna z 1817 r.: Opis
ckiej. Z archiwaliów diecezjalnych Kościoła Parafialnego w Nasielsku,
płockich XVIII wieku., T. IV: Deka- w dekanacie Nowomiejskim, ponat ciechanowski i nowomiejski; wiecie Pułtuskiem, województwie
Oprac. Grzybowski M. M., Płock Płockim w czasie Wizyty Dekanalnej Dnia 3 Miesiąca Lipca Roku 1817;
1985.
sygn. 4395.
• Archiwum Diecezjalne w Płocku: Wizytacja Dekanalna z 1609 • Archiwum Diecezjalne w Płocku:
r.: Dekanat ciechanowski; Ecclesia Wizytacja z 1887 r. [w:] Akta dotyczące: parafii Nasielsk 1887 – 1893.
in Nosielsko; k. 272.
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Wyd. A. Pawiński; T. V: Mazowsze,
Warszawa 1892.
Publikacje drukowane
• „Encyklopedyja powszechna.” Wyd.
S. Olgebranda, T: XVII, Warszawa 1864.
• Jackowski A. ( Red.) „Miejsca święte
Rzeczypospolitej. Leksykon”, Kraków
1998.
• Kaczorowski B (Red.) „Encyklopedia
Multimedialna PWN – Sztuka”, Warszawa 1999.
• Krauze A. (Red.) Sztuka sakralna
w Polsce, Ars Chistiana, 1956.
• Kunkel R. M. Architektura gotycka
na Mazowszu, Warszawa 2006.
• Majdowski A. Budownictwo kościelne w twórczości Józefa Piusa
Dziekońskiego (1844 – 1927), Warszawa 1995.
• Miłozbędzki A. Zarys dziejów Architektury w Polsce, Warszawa 1963.
• Pasierb J. St. (Red.) Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce.
Nowy Testament. T.1: Maryja Matka
Chrystusa, Warszawa 1987.
• Pasierb J. St. (Red.) Ikonografia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce.
Nowy Testament. ks. T.2: Maryja
Orędowniczka Wiernych, Warszawa
1987.
• Pazyra S. Szkice z dziejów Nasielska
i dawnej Ziemi Zakroczymskiej, Warszawa 1970.
• Podkańska M. „Leksykon ucznia –
plastyka”, Wydawnictwo Naukowo –
Techniczne, Warszawa 1995.

Wszystkich
zainteresowanych
zakupem najnowszej
książki wydanej przez
Nasielskie Towarzystwo
Kultury – „Nasielsk.
Wpisani w dzieje
miasta i regionu”
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w Nasielsku.

• Sulimierski. F., Chlebowski B.
(Red.) „Słownik Geograficzny
Królestwa Polskiego i innych
krajów słowiańskich”, T: VI,
Warszawa 1885.
• „Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717 – 1996.”
Oprac. S. M. Grażyna od
Wszechpośrednictwa M.B., S.
M. Gizela od Niepokalanego
Serca Maryi, Romana Szymczak, Szymanów 1996.
• Obojska A. Dzieje parafii
św. Wojciecha w Nasielsku
do końca czasów rozbiorowych, Lublin 2004.
• Obojska A. Parafia św. Wojciecha w Nasielsku w świetle
wizytacji biskupa M. Poniatowskiego z 1775 roku, Lublin 2002.
• Omilanowska M., Sito J.
(Oprac.) „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce.” T. X: Dawne województwo warszawskie.,
Zeszyt 20: Pułtusk i okolice, Warszawa 1999.
• Stefański K. Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2000.
• Śniegocki K. (Red.): Kościół
w Nasielsku, Nasielsk 1997.
• Święcicki A. Topographia sive Masoviae descripto authore Święcicki
de Magna Świecice, notario teritorij Nurensis. Varsoviae 1634, Wyd.
i oprac. Pazyra S.
• Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja
Święcickiego. Przekł i objaśn. H. Pazyrzyna, Warszawa 1974.
• Wiśniowski E. Rozwój sieci parafialnej, w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno
– historyczne, Warszawa 1965.
• Zawadzki A. (Red.): Nasielsk, Bydgoszcz 2004.
• Żebrowski T. Zarys dziejów diecezji
płockiej, Płock 1976.
• Architektura i urbanistyka w krajobrazie Historycznym Królestwa Polskiego 1815 – 1914. Materiały Sesji
Naukowej, zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Radziejowicach w dniach
od 6 – 8 maja 1989, Warszawa 1992.
Czasopisma
• „Adalbertus”. Czasopismo religijno – społeczne parafii św. Wojciecha
w Nasielsku, 1997 nr 13.

PO GODZINACH

24 maja–6 czerwca 2013

U SĄSIADÓW

Sentymentalne spotkanie
Anna Czachorowska, dyrektor G minnej Biblioteki Publicznej
w Jabłonnie, od lat organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi – głównie
z pisarzami, poetami czy
artystami. Na te spotkania zaprasza też mieszkańców naszego miasta,
z którego pochodzi.
Wielu z nich przybyło 11 maja do Gminnego C entrum Kultur y
i Sztuki w Jabłonnie, aby
tym razem spotkać się
z Mariolą Pryzwan, autorką książek poświęconych Annie German,
i z Joanną Moro, grającą
w emitowanym ostatnio
serialu poświęconym tej piosenkarce rolę Anny German. Serial ten
cieszył się ogromna popularnością,
a to sprawiło, że obszerna sala widowiskowa okazała się za szczupła, aby wszyscy mogli wygodnie
uczestniczyć w spotkaniu. To jednak nie przeszkodziło w przeżyciu
wyjątkowych chwil podczas tego
sentymentalnego spotkania. Jego
wyjątkowość wzmacniały odtwarzane piosenki Anny German. Nie
mogło oczywiście zabraknąć jej
„sztandarowego” utworu pt. Człowieczy los.
Mariola Pryzwan ze swadą opowiadała o wielu ciekawych i często
mało znanych epizodach z życia
piosenkarki. I chociaż tego dnia
promowała swoją książkę Anna
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Kino NIWA ZAPRASZA
31 maja-2 czerwca godz. 13.30
fot. T. Zawadzki

Mambo, Lula i piraci
Animacja, familijny, komedia; Dania; czas: 1 godz. 20 min..

Piosenkarka Lula i dzielny strażnik plaży Mambo próbują powstrzymać złoczyńcę Carlosa, który zamierza przejąć władzę na wyspie
prezydenta Małpiozo i nękać jej mieszkańców podrzędnym disco 24-godziny na dobę.
Mambo i Lula, wspierani przez załogę piratów-melomanów, rzucą wyzwanie Carlosowi
i udowodnią całym tropikom, że nie ma mocnego na człekokształtnego, a muzyka pochodzi od małpy!
31 maja-2 czerwca godz. 15.00

Thor ratuje przyjaciół

Animacja, familijny, komedia, przygodowy; Irlandia,
Islandia, Niemcy; czas: 1 godz. 40 min

German. Tańcząca Eurydyka we
wspomnieniach, to robiła to w tak
delikatny sposób, że nie wysuwała
się na pierwszy plan. Ten zarezerwowała dla wielkiej piosenkarki.
A także dla młodej aktorki Joanny
Moro, która stała się powszechnie
znana w Polsce i Rosji dzięki głównej roli w serialu o Annie German.
Pani Joanna czuła się nieco skrępowana przyjęciem, jakie zgotowano
jej w Jabłonnie. Powiedziała, że nie
czuje się gwiazdą, jest normalną
dziewczyną, lubi chodzić na grzyby, nie lubi chodzić w szpilkach.
Jak zauważono na tym spotkaniu,
wybór Joanny Moro do roli Anny
German był wyjątkowo trafny. Podobny wzrost, karnacja, podobny
sposób poruszania się. To wszystko

sprawiło, że ci, którzy mieli możność znać Annę German, dostrzegają ogromne podobieństwo tych
dwóch pań. I jeszcze jedno je łączy. Pani Joanna też pięknie śpiewa.
Próbkę swych możliwości zaprezentowała zgromadzonej publiczności, śpiewając a capella rosyjska
dumkę.
Podczas spotkania obie panie zostały obdarowane przez nasielszczan drobnymi upominkami.
Jeden z nich był związany z Nasielskiem i z bohaterką spotkania. Była
to książka o nasielskiej kolei wąskotorowej, a autorem tej pozycji
jest syn Anny German, Zbigniew
Tucholski. Obie panie nasielski
upominek przyjęły z nieskrywaną
radością.
andrzej zawadzki

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Odczujesz teraz rezultaty swojej dotychczasowej aktywności. Długofalowe plany wymagają zastanowienia się i podjęcia
określonych działań. Zapragniesz oderwać
się od stresu i skupisz się na wypoczynku.
Byk 21.04–21.05
Zmobilizujesz się do jeszcze większej wydajności w pracy, gdyż wiele na to wskazuje,
że początek tygodnia będzie dość aktywny zawodowo. Zapowiada się również czas
powoli zbliżających się dalekich wyjazdów.
Bliźnięta 22.05–20.06
Momentami możesz potrzebować chwili
skupienia i spokoju, gdyż zamieszanie z otoczenia będzie dla Ciebie czasem nie do z niesienia. Osoby szukające szczęścia w miłości
mają szansę poznać kogoś wyjątkowego.
Rak 21.06–22.07
W swoim życiu możesz zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia, wprowadzając trochę nowości. Będzie Cię rozpierać energia,
która nie pozwoli siedzieć Ci bezczynnie.
W połowie tygodnia dotrą do Ciebie zaskakujące, ale też ciekawe informacje.
Lew 23.07–22.08
Otworzą się przed Tobą zupełnie nowe perspektywy. Szybko poszerzysz dotychczasowe horyzonty myślowe. Zbliża się poprawa finansów.
W rodzinie powinna zapanować większa zgoda.
Panna 23.08–22.09
Podejmiesz jakieś ważne decyzje, które będą
mogły mieć wpływ na Twoje dalsze życie.
Ostrożnie dokonuj wyborów, dokładnie się
nad nimi zastanawiaj. Pomyśl, jak lepiej zadbać o swój dom i rodzinę, wykorzystując
nadarzające się możliwości.

Waga 23.09–2210
Dotychczasowa praca będzie wymagać od
Ciebie większego zaangażowania. Najbliższe tygodnie zaowocują lepszymi kontaktami towarzyskimi. Dobrze się zabawisz i mile
spędzisz swój wolny czas.
Skorpion 23.10–22.11
Niektóre osoby otrzymają interesujące zaproszenie, nad którym warto się zastanowić.
Możesz spędzić niezapomniane i bardzo miłe
chwile w dobrym towarzystwie. Czeka Cię
coś miłego i ważnego.
Strzelec 23.11–21.12
Długofalowe inwestycje momentami będą
wzbudzać wiele wątpliwości, dlatego warto
skonsultować je z bliską osobą. Spędzaj więcej czasu na słońcu, które napełni Cię optymizmem i ciepłem.
Koziorożec 22.12–19.01
Czeka Cię teraz trochę obowiązków w pracy, których lepiej nie odkładać na bok. Wytrwale angażując się w powierzone Ci
zadania, poczujesz szybko ulgę i wewnętrzną satysfakcję. Realizuj swoje marzenia, gdyż
mają one szanse na spełnienie.
Wodnik 20.01–18.02
Chwilami może Ci się zdawać, że brakuje Ci
odwagi i wiary w siebie, ale idąc w zaparte
w dążeniu do swoich celów, zdołasz przezwyciężyć wszelkie trudności i osiągnąć sukces.
Ryby 19.02–20.03
Twoje dotychczasowe zmagania w życiu nie
poszły na marne. Poczujesz w sobie teraz siłę
i determinację, aby odważnie ruszyć przed
siebie. Istnieje duża szansa, że wpadniesz na
interesujący pomysł zarobienia dużych pieniędzy.

Pewien siebie nastolatek, Thor mając jako oręż
magiczny młot i wsparcie niezbyt doskonałych
bogów, wyrusza na wielką wyprawę przeciw
złej królowej i jej armii gigantów, którzy zagrażają wiosce Thora. Czy uda mu się ich pokonać?
31 maja-2 czerwca godz. 17.00
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Iron Man 3

Akcja, sci-fi; Chiny, USA; czas: 2 godz. 10 min.

Tony Stark wyrusza w podróż, by zemścić się
na tych, przez których jego świat legł w gruzach.
31 maja-2 czerwca godz. 19.15

Imagine

Dramat, komedia; Francja, Polska, Portugalia, Wlk.
Brytania; czas: 1 godz. 45 min

Do prestiżowego ośrodka w Lizbonie przyjeżdża instruktor niewidomych, który za pomocą
kontrowersyjnych metod uczy młodych pacjentów sztuki orientacji w przestrzeni.
5-9 czerwca godz. 15.00

Mambo, Lula i piraci
Animacja, familijny, komedia; Dania; czas: 1 godz. 20 min..

5-9 czerwca godz. 17.00

Iron Man 3

Akcja, sci-fi; Chiny, USA; czas: 2 godz. 10 min.

Tony Stark wyrusza w podróż, by zemścić się
na tych, przez których jego świat legł w gruzach.
5-9 czerwca godz. 19.15

Po drugiej stronie snu

Dramat, Irlandia, Holandia, Węgry; czas: 88 min.

Nieśmiała i wycofana Arlene wiedzie nudne,
na pozór spokojne życie. Mieszka w sennym
irlandzkim miasteczku, w otoczeniu pól, lasów i ścieżek, wśród których można zniknąć
i nigdy nie wrócić. Za dnia pracuje w fabryce,
wieczorem... lunatykuje.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Instalacje elektryczne – kompleksowo – uprawnienia. Systemy
alarmowe, monitoring/kamery. Profesjonalnie z gwarancją.
Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.

Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 661 781 415; 694 294 294.

Sprzedam działkę budowlaną –
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.

Zatrudnię dorywczo do pracy
w ogrodzie. Tel. (22) 671 46 79.

REKLAMA
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Sprzedam działki budowlane. Tel.
(22) 671 46 79.

Lokal do wynajęcia na dzia- Sprzedam działkę budowlaną
łalność – centrum Nasielska. w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Tel. 694 743 297
Zatrudnię dyspozycyjną księgową
Usługi budowlane – małe remon- – fakturowanie, przyjmowanie
ty, docieplenia, struktura. Tel. 507 zamówień. Tel. 609 442 143.
720 444.
Sprzedam działki budowlane
Sprzedam działkę budowlaną, w Paulinowie. Tel. 604 179 447.
Nasielsk ul. Cisowa. Tel. 501 622
Sprzedam tanio pieczarę na no325.
wym cmentarzu. Siwek Krystyna,
Sprzedam działki budowlane
ul. Klonowa 22 – Nasielsk.
o pow. 1000 m2 w miejscowości
Popowo Borowe. Tel. 519 194 Usługi ogrodnicze kosą spalinową
902 lub 506 926 999. Cena do oraz koszenie trawników, wyciuzgodnienia.
nanie drzew i krzewów. Tel. 503
Sprzedaż działek – osiedle 042 099.
Krupka, Nasielsk. Tel. 692 196 139. Sprzedam dom+budynki gospoSprzedam działki. Tel. 500 138 darcze na działce o pow. 2170 m2
w Nasielsku. Tel. 662 460 223.
106.
Sprzedam działkę budowlaną
2100 m2. Tel. 518 445 613.

Sprzedam działki budowlane przy
ul. Piłsudskiego. Tel. 662 460 223.

Tynki maszynowe. Tel. 516 315
490.

Przyjmę kierowcę kat. C+E z okolic Nasielska. Tel. 604 142 990.

Praca dla kobiety w gospodarstwie ogrodniczym, możliwość
mieszkania. Tel. 782 064 931.

Sprzedam działki budowlane –
Miękoszynek. Tel. (22) 794 33 87.

Sprzedam plac z pomnikiem na
Sprzedam czarnoziem oraz
starym cmentarzu. Tel. 606 497
tłuczeń z nasypu kolejowego.
593.
Tel. 506 672 515.
Sprzedam 7000 m2 odrolnionych S p r z e d a m t u j e S z m a ra g d .
Tel. 500 138 106.
w Nasielsku. Tel. 692 687 401.
Sprzedam suchą słomę w belach. Praca w Niemczech. Kierowca
kat. C+E. Mile widziana znajoTel. 889 610 477.
mość jęz. niemieckiego lub angielPilnie sprzedam dom jednorodzinny blisko PKP Nasielsk, ewen- skiego. Tel. 0049 151 455 76 235.
tualnie w rozliczeniu 2 pokoje
(kawalerka) w Nasielsku. Tel. (23)
693 16 88.
Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618
250.
Wynajmę pokój, ul. Broniewskiego
16. Tel. 668 524 131.
Sprzedam słomę w kostkach suchą ze stodoły ok. 300 szt. oraz
żyto ok. 6 t. Tel. 606 423 338.
Sprzedam bardzo tanio garniturki: jasny 3-częsciowy rozm.
146 (dodatkowo buty rozm. 37)
i ciemny rozm. 128. Tel. 510 643
810.
Na działalność ,sprzedam ,wynajmę :hala 190 m rampa,mieszkanie
40 m,garaż,działka 1 h,okolice
Nasielska tel 502 221 470.

To miejsce czeka

na Twoją reklamę
tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
www.noknasielsk.pl

Zespół EVERYDAY. Wesela, imprezy okolicznościowe. Tel. 692
823 434.

Zatrudnię kierowcę samochodu
ciężarowego, plandeka lub wywrotka, transport krajowy, dobre
wynagrodzenie. Tel. 792 013 783.
Usługi transportowe, wynajem
kontenerów, wywóz gruzu, odpady budowlane, transport piasku.
Tel. 792 013 783.
Wynajmę dom – Mogowo.
Tel. 668 302 813.
Remonty, wykończenia, glazura,
terakota – gres. Tel. 797 721 202.
Sprzedam całość lub wynajmę
część mieszkania na lokal użytkowy w centrum Nasielska, przy
ul. Kilińskiego. Tel. 609 566 850.
Wynajmę kawalerkę na os. przy
ul. Płońskiej. Tel. 609 566 850.
Sprzedam przyczepkę lekką,
rok prod. 2010, zarejestrowana.
Tel. 606 274 299.

Zbieramy olej przepracowany S p r z e d a m m i e s z k a n i e ,
z pojazdów i maszyn rolniczych, ul. Piłsudskiego, dobra cena.
odbiór własny. Tel. 537 411 996. Tel. 662 690 021.

Wycinanie drzew,
prace porządkowe
oczyszczanie rynien.
Tel. 606 705 640
GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCh”
w Nasielsku
INFORMUJE
że sklep gospodarstwa domowego
(przy postoju TAXI)

został przeniesiony do pawilonów
przy ul. Warszawskiej 15/17.
Jest połączony ze sklepem
odzieżowym.
Zapraszamy na zakupy.
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PIŁKA NOŻNA

Pożegnanie z Pucharem
To było godne pożegnanie Żbika
z Pucharem. Nie zmienia tego fakt,
że doszło do tego w wyniku przegranego (2:1) meczu z KS Ursus.
Nasza drużyna w rozgrywkach pucharowych zaszła bardzo wysoko.
Jako jedyny zespół z ligi okręgowej
znalazła się w jednej czwartej finału Pucharu Polski na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
Pozostałych siedem drużyn gra
w IV lub III lidze.
Przeciwnikiem naszego zespołu na
tym szczeblu rozgrywek był KS Ursus. To trzecia liga, czyli przeciwnik
grający o dwie klasy wyżej niż nasza drużyna. Przegrać z nim to żaden wstyd. A to, że przegraliśmy tę
rywalizację po wyrównanej walce,
wystawia dobre świadectwo naszemu zespołowi. Jest też miernikiem
wartości naszej drużyny. Widać,
że tkwi w niej olbrzymi potencjał.
Trzeba go tylko wyzwolić.
Pamiętać też warto, że we wcześniejszej fazie tych rozgrywek Żbik
zmierzył się już z innym trzecioligowcem, Startem Otwock.
W regulaminowym czasie gry zanotowano remis. Dogrywka wygrana 2:0 (w sumie więc 4:2 dla
naszego zespołu) dała awans Żbikowi. Zestawienie wyników tych
dwóch spotkań nie pozostawia
wątpliwości, że nasz zespół wstydu
Nasielskowi nie przyniósł i z Pucharem, o czym pisaliśmy wyżej, pożegnał się godnie.
Mecz Żbika z KS Ursus był bardzo ładnym widowiskiem. Były to
swoistego rodzaju piłkarskie szachy. Wszelkie atuty były po stronie piłkarzy z Ursusa. Oczywiste
było to, że Żbik nie mógł prowadzić otwartej walki, że musiał dużą
uwagę przykładać do zabezpieczenia własnej bramki. Trzeba było
też, możliwie najdalej od własnej
bramki, próbować przejąć piłkę
albo przynajmniej wybić przeciwnika z rytmu. I to się przez znakomitą większość spotkania udawało.
Zabrakło może trochę bardziej odważnych szarż na bramkę przeciwnika.
W pierwszej części, aż do 40. minuty, kiedy to po kilku błędach naszego zespołu Jakub Kabala skierował
piłkę do naszej bramki, utrzymywał się wynik remisowy. Bramkarz
wprawdzie piłkę wyłapał, ale sędziowie orzekli, że przekroczyła
ona całym obwodem linię bramkową. Nasi zawodnicy próbowali
delikatnie protestować przeciwko
decyzji sędziów. Wątpliwości co
do trafności decyzji sędziów mieli także niektórzy kibice. Wynik 1:0
w zasadzie był sprawiedliwy, drużyną lepszą byli goście.
Podobnie było w drugiej połowie – obraz gry nie uległ zmianie,
chociaż dało się zauważyć, że nasi
zawodnicy nieco częściej wyprowadzali kontry. Warte zapamiętania
są trzy. Wtedy to nasi piłkarze trzykrotnie poważnie zagrozili bramce gości. Efektem odważniejszych
ataków naszego zespołu i kolejnej kontry była efektowna bram-

ka strzelona w 78. minucie meczu
przez Daniela Szadkowskiego.
Do końca meczu pozostało niewiele czasu. Kibice odnieśli wrażenie, że nasza drużyna chce
utrzymać wynik remisowy do jego
końca, by później szukać swych
szans w dogrywce lub nawet w rzutach karnych. Goście chcieli losy
meczu rozstrzygnąć w regulaminowym czasu i dlatego wyraźnie
przyspieszyli. Moment nieuwagi na
pięć minut przed końcem meczu
sprawił, że napastnik gości, wprowadzony do gry w drugiej połowie
meczu, Sebastian Sikora pokonał
Dawida Kulpę. Wynik ten mimo
odważnych ataków naszej drużyny nie uległ zmianie. Oznaczało to,
że tegoroczna przygoda z Pucharem została zakończona. Jak zaznaczyłem wcześniej, nasi piłkarze
w meczach pucharowych spisali się
bardzo dobrze, na piątkę.

W lidze marazm

W omawianym okresie Żbik rozegrał też dwa mecze ligowe. Przeciwnikami były drużyny, które do
czołówki nie należą. To Iskra Krasne i Orzeł Sypniewo. Można było
się więc spodziewać kompletu
punktów.

Mecz w Krasnem
na sz a dru ż yna,
niestety, przegrała w stosunku 2:1,
natomiast „Orłów”
z Sypniewa wysoko ograła, bo aż
9:0. Ten wynik już
jednak nikogo nie
ucieszył, bo porażką w Krasnem
Żbik ostatecznie
zamknął sobie
drogę do awansu.
Chyba że zdarzy
się cud.
Co było przyczyną porażki w Krasnem, trudno powiedzieć. Można
ją wprawdzie tłumaczyć tym, że
mecz z tą drużyną odbył się zaledwie w trzy dni po spotkaniu pucharowym z KS Ursus i piłkarze
byli zmęczeni. Niektórzy zwracają
też uwagę na to, że do Krasnego
nie pojechali nasi czołowi piłkarze
– Przemysław Wysocki ani Marcin
Gumowski. Skarżono się też na zły
stan boiska.
To nie są jednak żadne usprawiedliwienia. Żbik po prostu zagrał źle.
Brak było zaangażowania w walkę. Naszych piłkarzy nieco chyba

fot. T. Zawadzki

uśpiło szybkie objęcie prowadzenia (M. Osiński). Nie wykorzystano
jednak przy tym kilku dogodnych
okazji do powiększenia zdobyczy.
Za to gospodarze robili, co mogli,
aby urwać gościom chociaż jeden
punkt. A że trafili na drużynę, która
daje się bezkarnie okładać, odpowiedzieli dwoma golami i zainkasowali wszystkie trzy punkty.
Powodem do radości nie są nawet
trzy punkty, jakie Żbik zdobył w kolejnym meczu. Tym razem u siebie
wysoko, i chyba nawet za wysoko, pokonał drużynę z Sypniewa.
W meczu tym także zabrakło kilku
naszych czołowych zawodników.
Braki w drużynie gości były jednak dużo większe. Efekt był taki, że
mecz kończyli w ośmiu. Nie mieli
bowiem kim zastąpić zawodników,

BRYDŻ

Wyniki turnieju „dziesiątego” 10.05.2013 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal
2. Waldemar Gnatkowski – Piotr Turek
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński
4. Krzysztof Brzuzy – Grzegorz Kosewski
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś
7. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński

R

77 pkt (61,11%)
69 pkt (54,76%)
66 pkt (52,38%)
64 pkt (50,79%)
64 pkt (50,79%)
63 pkt (50,00%)
53 pkt (42,06%)
48 pkt (38,10%)
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którym odnowił y się kontuzje,
a w dodatku bramkarz za nieprzepisowe zatrzymanie naszego napastnika musiał opuścić boisko.
Mecz, mimo że był jednostronny,
był jednak ładnym widowiskiem.
Goście pokazali naszej drużynie,
że nawet w beznadziejnej sytuacji
trzeba walczyć. I prowadzili otwarta grę, chociaż mogli się schować
za „podwójną gardą” i spokojnie
przeczekać regulaminowe 90 minut. Wtedy z pewnością, porażka
byłaby minimalna.
Bramkami w tym meczu podzielili się: Daniel Szadkowski (cztery),
Marek Osiński (dwie) i Daniel Skolimowski, Rafał Milewski oraz Dawid
Kulpa po jednej.
a. zaw
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Czołówka klasyfikacji Grand Prix’2013:
1. Janusz Wydra
59 pkt
2. Janusz Muzal
52 pkt
3–4. Piotr Kowalski
48 pkt
Grzegorz Nowiński
48 pkt
5. Kazimierz Kowalski
45 pkt
6. Krzysztof Morawiecki
36 pkt
7. Mariusz Figurski
33 pkt
8. Waldemar Gnatkowski
30 pkt
9. Krzysztof Michnowski
28 pkt
10. Paweł Wróblewski
27 pkt
Następny turniej odbędzie się w piątek, 24 maja o godz. 19.00 „U Kabana”. Zapraszamy!
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