DODATEK TV
DBAMY O ŚRODOWISKO

EKOROBERT
SKUP

Surowców wtórnych

MAKULATURA - 0,15 zł/kg
FOLIA BEZBARWNA - 0,60 zł/kg
Pieścirogi Nowe
ul. Sikorskiego 14

TEL. 502 788 333
23 693 19 45
Z MIASTA

O bezpieczeństwie

Nazwy ulic
i numery
posesji

str. 4

Wiele się ostatnio mówi o umieszczaniu w widocznych miejscach tabliczki
z numerem porządkowym nieruchomości – wszystko w związku z funkcjonowaniem ustawy śmieciowej. Na
razie władze gminy apelują do mieszkańców i przypominają o tej kwestii
w kontekście przygotowania wykazów odbioru śmieci przez firmę Błysk,
co utrudnia właśnie brak stosownych
oznaczeń. Numery posesji to ważna
sprawa, ale mieszkańcy zaczęli sygnalizować brak w wielu miejscach
tabliczek z nazwami ulic i nazwami
miejscowości. – Jeśli wymagane jest
od nas, mieszkańców, umieszczanie
tabliczek z numerem porządkowym
nieruchomości, to logiczna powinna
być konieczność oznakowania ulic
w mieście – mówi pani Elżbieta.
O problemie braku oznakowania wielu ulic pisaliśmy obszernie w „ŻN”
w ubiegłym roku. Wtedy też radny
Maciej Suwiński starał się, skutecznie
zresztą, o oznakowanie części ulic
w Nasielsku – m.in. ulic Gajowej, Modrzewiowej, Cisowej.
Jednak wiele w tym temacie zostało jeszcze do zrobienia, ponieważ
nie tylko brakuje tabliczek z nazwami ulic, ale i znaczna część wymaga
już wymiany na nowe. Tym bardziej
że mieszkańcy naszego miasta nie
znają przecież nazw wszystkich ulic.
Tabliczki z ich nazwami ułatwią więc
życie mieszkańcom oraz pracę kurierom i służbom ratowniczym. A wtedy
z pewnością dodanie numeru na prywatnej posesji pójdzie dużo sprawniej
i wszędzie będzie łatwiej trafić.
Michał B. (i)

Awaria i jej skutki

str. 5
Sztuka tatuażu

OBRADOWAŁA RADA
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Wzloty i upadki Żbika

W czwartek, 26 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLII sesja nasielskiej Rady Miejskiej. Obrady prowadziła Przewodnicząca RM Katarzyna Świderska. Rada przyjęła porządek obrad, po uprzednim
wycofaniu projektu uchwały dotyczącej skargi na działalność dyrektora ZGKiM.
Następnie Przewodnicząca RM w skrócie przedstawiła swoje działania pomiędzy sesjami Rady, informując
obecnych, że wśród zgłaszanych
jej przez mieszkańców problemów najwięcej dotyczy braku
miejsc pracy i mieszkań. Natomiast
Bogdan Ruszkowski, burmistrz
pragnę podziękować Nauczycielom
Nasielska, omawiając sprawozdai pracownikom oświaty za pasję i entuzjazm
nie z podejmowanych przez sieoraz trud włożony w wychowywanie
bie działań od ostatniej sesji Rady,
wskazał m.in.: uczestnictwo w wielu
naszych najmłodszych mieszkańców,
uroczystościach, spotkaniu z sołtykształtowanie postaw patriotycznych, społecznych sami i sympozjum agroturystycznym w Krzyczkach. Przedstawił
oraz wskazywanie ponadczasowych wartości.
przebieg inwestycji oraz zasady
To dzięki Wam szkoła jest przyjazna i otwarta.
współpracy naszej gminy z PowiaProszę przyjąć także najlepsze życzenia zdrowia, towym Urzędem Pracy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
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zadowolenia, optymizmu oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
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Z wyrazami szacunku
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
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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

Wybory uzupełniające
Niedzielę, 8 grudnia br., wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski zarządził dniem przeprowadzenia uzupełniających wyborów do nasielskiej Rady Miejskiej. Związane są one z wygaśnięciem mandatu radnego, śp. Grzegorza Duchnowskiego. Wybory uzupełniające jednego radnego odbędą się w dwumandatowym okręgu nr 3.
Komitety wyborcze zgłaszające kandydatów na radnego do 19 października br. mają czas na powiadomienie
o tym Komisarza Wyborczego w Warszawie, a do 8 listopada br. na zgłoszenie kandydata do Miejskiej Komisji
Wyborczej w Nasielsku.

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

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

Do poniedziałku, 30 września br.,
do nasielskiego Urzędu Miejskiego można było zgłaszać kandydatów do przyznawanej od 2003
r. nagrody „Lwa Nasielska”. Przypomnijmy, że są nią „honorowane
osoby, instytucje i inne podmioty szczególnie zaangażowane we
wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej na terenie Gminy
Nasielsk”.

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

Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
Pani Katarzyna Świderska
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
( I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

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

Urząd Stanu Cywilnego Urzędu
Miejskiego w Nasielsku informuje, że pary małżeńskie, które będą
obchodził y Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego i są stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk,
mogą zostać odznaczone przyznawanym przez Prezydenta RP
„Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie”, jeżeli zgłoszą taką
wolę. Zgłoszenia można dokonywać do dnia 31 grudnia 2013r.
w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój
nr 213 (informacja pod numerem
telefonu: 23 69-33-112).

Znamy
kandydatów
do „Lwa
Nasielska”

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05

Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52

Z UM
Informacja dotycząca
Jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego

Z UM

Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43

11–24 października 2013

BURMISTRZ NASIELSKA

Bogdan Ruszkowski
Przyjmuje interesantów
w sprawach różnych
we wtorki w godz. od 8.00 do 13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

W tym roku wpłynęły dwa wnioski z kandydaturami do tej nagrody.
Pierwszy z nich, złożony przez radnych Rady Miejskiej w Nasielsku,
dotyczy przyznania Nagrody „Lew
Nasielska” pośmiertnie Panu Grzegorzowi Duchnowskiemu. W drugim wniosku Dorota Kalinowaska,
prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” w Nasielsku,
w imieniu członków Klubu zgłosiła
kandydaturę Pana Mariana Wasierzyńskiego.
Ze zgłoszonymi kandydaturami
oraz uzasadnieniami do nich zapoznają się członkowie Kapituły
Nagrody „Lew Nasielska”. Mogą
oni również zgłaszać kandydatów
do tej nagrody ustnie do protokołu podczas posiedzenia, na którym
następuje wyłonienie laureata „Lwa
Nasielska” (§ 10 ust. 2 Regulaminu
Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”).
Wrę c ze n i e N ag ro d y „ L ew
Nasielska” 2013 laureatowi wyłonionemu przez Kapitułę odbędzie
się w 10 listopada br. podczas uroczystości w kinie Niwa w Nasielsku.
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OBRADOWAŁA RADA

Z UM

W czwartek, 26 września br. w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLII sesja nasielskiej
Rady Miejskiej. Obrady prowadziła Przewodnicząca RM Katarzyna
Świderska. Rada przyjęła porządek
obrad, po uprzednim wycofaniu
projektu uchwały dotyczącej skargi na działalność dyrektora ZGKiM.
Następnie Przewodnicząca RM
w skrócie przedstawiła swoje działania pomiędzy sesjami Rady, informując obecnych, że wśród
zgłaszanych jej przez mieszkańców problemów najwięcej dotyczy braku miejsc pracy i mieszkań.
Natomiast Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska, omawiając
sprawozdanie z podejmowanych
przez siebie działań od ostatniej
sesji Rady, wskazał m.in.: uczestnictwo w wielu uroczystościach,
spotkaniu z sołtysami i sympozjum
agroturystycznym w Krzyczkach.
Przedstawił przebieg inwestycji oraz
zasady współpracy naszej gminy
z Powiatowym Urzędem Pracy
w Nowym Dworze Mazowieckim
w celu przyjmowania osób na staż,
prace interwencyjne, roboty pub-

aktywizacyjno-szkoleniowe

liczne. Podkreślił jednocześnie, że
gmina nie ma środków na zatrudnianie nowych pracowników.
Wśród interpelacji radni zgłaszali następujące problemy: prośba
o sprawdzenie jakości podbudowy dwóch ulic na osiedlu Krupka (radny Henryk Antosik), z kolei
o katastrofalnym stanie dróg powiatowych w Siennicy i Budach
Siennickich mówił radny Krzysztof
Fronczak, zaś radny Mirosław Świderski przypomniał o konieczności wymiany chodników w ulicy
Rynek oraz w ulicy Warszawskiej.
Ponadto Jerzy Lubieniecki, wiceprzewodniczący RM, pytał o budowę targowiska miejskiego przy
ulicy Lipowej, dalsze losy składowiska odpadów w Jaskółowie,
zwrócił także uwagę na konieczność poprawy dróg pomiędzy
Miękoszynem a Studziankami. Natomiast radny Radosław Skrzynecki zwrócił uwagę na konieczność
podczyszczenia rowów w drodze
wojewódzkiej w Pieścirogach (ulice Makowa–Leszczynowa). Radni
przyjęli „Informację o przebiegu
wykonania budżetu gminy Nasielsk
za pierwsze półrocze 2013 r.”, po
czym rozpoczęto procedowanie uchwał. Rada podjęła uchwały
w sprawie m.in.: zmiany do uchwały budżetowej gminy na rok 2013;

realizacji przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej projektu systemowego „Uwierz w siebie – aktywizacja społeczno-zawodowa
dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nasielsk”; wymagań dla
przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; zasad wynajmowania
lokali mieszkalnych i powołania
komisji inwentaryzacyjnej mienia
komunalnego.
Następnie na
wniosek burmistrza radni większością głosów
przyjęli uchwał ę o o d wo ł a niu Ludwiny
Turek ze stanowiska skarbnika
Nasielska. Burmistrz Ruszkowski podziękował
dotychczasowej
pani skarbnik za
jej pracę na rzecz
naszego samorządu. Ludwina
Turek w swoim
wystąpieniu podziękowała wszystkim, z którymi przez ostatnie 10 lat
współpracowała.
Jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą powołania nowego skarbnika, którym został Rafał Adamski.
Rekomendując Rafała Adamskiego
na to stanowisko, burmistrz zapewniał, że miał okazję współpracować
z nim przy rozliczaniu środków
unijnych i uważa, że
doskonale sobie poradzi na tym stanowisku.
W odpowiedzi na
interpelacje radny Antosik otrzymał zapewnienie,
że prace w osiedlu
Krupka są prowadzone p o ok iem
inspektora nadzoru
i nasielskich urzędR

E

Spotkanie

W czwartek, 3 października br. Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty
Narwi przeprowadziła w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Nasielsku spotkanie aktywizacyjno-szkoleniowe na temat: „Możliwość
pozyskania środków finansowych z osi 4 Leader PROW 2007–2013 w
ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju” dla mieszkańców obszaru
LGD. Celem spotkania było poinformowanie naszych mieszkańców o
możliwości pozyskania środków w ramach następujących działań:
– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
– „Odnowa i rozwój wsi”.
Nabór wniosków na te działania odbędzie się w terminie od 8 do 22 października br. Wnioski należy składać w Biurze LGD w Pokrzywnicy, Aleja
Jana Pawła II 1.
Więcej informacji: www.zielonemostynarwi.pl. Osoby zainteresowane złożeniem wniosków mogą uzyskać bezpłatną pomoc w ich wypełnieniu
osobiście w Biurze LGD lub telefonicznie: (502-240-357).

ników. W kwestii targowiska przy
ulicy Lipowej burmistrz wyjaśnił,
że planowana inwestycja będzie
tam realizowana, ale w mniejszym
zakresie. O skomplikowanej obecnie sytuacji składowiska odpadów w Jaskółowie mówiła Jadwiga
Szymańska, kierownik Wydziału
Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich nasielskiego UM, tłumacząc, że nie ma ono pozwolenia zintegrowanego i jest problem
z jego uzyskaniem przy takiej
formie prawnej funkcjonowania
ZGKiM, jaka jest obecnie (zakład
komunalny, a powinna być spółka).
Wśród szeregu pism skierowanych
do Rady, które zostały odczytane
na sesji, na uwagę zasługuje pismo od PUH „Szuwarek”, w którym
właściciel firmy domaga się zapłaty za wykonane prace odwadniające w sierpniu 2011 r. na prośbę
ówczesnego burmistrza Nasielska.
Usługa wyceniona została na ponad 100 tys. zł i do tej pory nie
została zapłacona przez gminę.
Burmistrz Ruszkowski potwierdził,
że taka faktura wpłynęła do Urzędu Miejskiego, ale została odesłana, ponieważ nie było zlecenia, ani
żadnych dokumentów potwierdzających zamówienie takich prac.
Radca prawny UM Jacek Nieścior
dodał, że wykonawca tej usługi
może swoich należności dochodzić jedynie na drodze sądowej,
ponieważ nie ma podstaw do wypłaty środków za nieudokumentowaną usługę.
Na tym obrady zakończono.
(red.)

K

Z POWIATU

Jest nowy radny powiatu
Na sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, która odbyła się w czwartek,
26 września br., ślubowanie złożył Marek Tyc, nowy radny powiatowy z naszej gminy. Wszedł on do Rady Powiatu na miejsce Bogdana
Ruszkowskiego, który został burmistrzem Nasielska. Obaj startowali w wyborach do Rady Powiatu
w 2010 r. z listy „KWW Centrum
Samorządowe 2010”.
Nowy radny po swoim poprzedniku będzie członkiem komisji
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
oraz wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Podczas tej sesji radni podjęli
wiele uchwał dotyczących funkcjonowania samorządu i jego
jednostek. Odbyło się także głosowanie nad odwołaniem starosty nowodworskiego Krzysztofa
Kapusty. W głosowaniu tajnym,
w którym wzięło udział 18 radnych (jeden radny był nieobecny), 10 zagłosowało za odwołaniem,
3 wstrzymało się od głosu, a 5 osób było przeciw. Starosta nie został odwołany. W głosowaniu zabrakło bowiem ustawowej większości
głosów (3/5, tj. 12 głosów), by odwołanie starosty było skuteczne.
(red.)
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KRONIKA
POLICYJNA

O bezpieczeństwie w gminie
W poniedziałek, 30 września br. w kinie Niwa w Nasielsku odbyła się
debata społeczna poświęcona sprawom bezpieczeństwa na terenie
gminy Nasielsk. Organizatorami debaty byli: nadkomisarz Marek Ujazda, komendant Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, oraz Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.

FOTOOBSERWATOR
Już jest asfaltowa nawierzchnia na ulicy Krańcowej. Mieszkańcy ulicy
w ostatnim tygodniu września doczekali się nawierzchni bitumicznej na
odcinku 445 metrów. Prace wykonali drogowcy z firmy PHU TOWEMO
z Otwocka – tej samej, która jest także odpowiedzialna obecnie za ulicę
POW. Koszt inwestycji wyniósł prawie 210 tys. zł.
Michał B.

W debacie licznie uczestniczyli nasielscy policjanci z podkomisarzem
Karolem Stojak, komendantem komisariatu na czele. Obecni byli także
przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej,
Służby Ochrony Kolei oraz dyrektorzy placówek oświatowych, gminnych
jednostek organizacyjnych i sołtysi. Debata rozpoczęła się od krótkich
wystąpień Komendanta Powiatowego Policji oraz burmistrza Nasielska.
Następnie podkomisarz Karol Stojak w swoim wystąpieniu przedstawił
podstawowe zadania realizowane przez policję na obszarze naszej gminy.
Wśród spraw poruszonych
przez mieszkańców znalazły się m.in.: przestępczość
nieletnich, przestępstwa
i wykroczenia w ruchu drogowym, ustawienie stałego
fotoradaru na terenie gminy, spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych
(skwer im. Jana Pawła II),
instalacja progów zwalniających, oznakowanie poziome dróg, bezpieczeństwo
w okolicach dworca PKP
Nasielsk, sprawa monitoringu miejskiego, ustawianie znaków drogowych, brak miejsc parkingowych
w Nasielsku i oznakowanie posesji.
Podsumowując spotkanie, w którym uczestniczyło tylko kilkanaście osób,
obaj organizatorzy podkreślali konieczność współpracy dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
(red.)
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Jest asfalt na Krupce

Pijani na drodze

Na razie tylko na
dwóch ulic ach,
ale osiedle Krupka doczekało się
asfaltu. Nawierzchnię bitumiczną położono na ulicach
Anny Jagiellonki
i Królowej Jadwigi
– obie prowadzą
bezpośrednio do
domu weselnego.
Pojawiają się tylko
wątpliwości co do
jakości podbudowy. Radny Henryk
Antosik na posiedzeniu komisji infrastruktury i na sesji Rady Miejskiej zaznaczał, że użyto tam zbyt dużo gliny, co może powodować pękanie i łamanie
się powierzchni bitumicznej. Mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi dotyczące
wykonania ulic do nasielskiego Urzędu Miejskiego.
Prace wykonała firma ORPA Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe z Wołomina za 420 300 zł.
Michał B.
L
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22.09. w Nowych Pieścirogach
Dariusz G., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
26.09. nieznani sprawcy włamali
się do sklepu jubilerskiego przy ulicy Rynek i skradli wyroby ze złota
o łącznej wartości 50 000 zł.
26–27.09. na ulicy Broninek nieznani sprawcy włamali się do
dwóch samochodów i skradli 1500
litrów oleju napędowego o łącznej
wartości 7300 zł.
29.09. w Mogowie Bogdan i Danuta W. zniszczyli telefon komórkowy o wartości 1200 zł na szkodę
mieszkanki gminy Nasielsk.
02.10. w Andzinie Kazimierz J.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.

A

22.09. na ulicy Rynek Paweł F.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,08 mg/l) i pomimo zakazu sądowego.
29.09. w Mogowie Marian J., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,28
mg/l).

INTERWENCJA

Zniszczony
słupek
drogowy
Kilka tygodni temu mogliśmy obserwować prace modernizacyjne na przechodzącej przez naszą
gminę drodze wojewódzkiej nr
571. Pomalowano na nowo pasy na
przejściu dla pieszych, wykoszono
trawę w rowach melioracyjnych
i ustawiono przydrożne słupki. Ten
ostatni element, stanowiący ważną
wskazówkę dla niektórych kierowców, komuś jednak przeszkadzał
i jeden z nich został w miejscowości
Mokrzyce Włościańskie zniszczony. Dlaczego i komu przeszkadzał
ten kawałek materii nieożywionej?
(pk)

AKTUALNOŚCI
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Parkować z głową
Awaria
i jej skutki
W czwartek, 3 października br.
niemal całe nasze miasto zostało
pozbawione bieżącej wody. Przyczyną tej sytuacji była awaria wodociągowa. Jak dowiedzieliśmy
się w Zarządzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, doszło
do niej w Jackowie, tuż za Stacją
Uzdatniania Wody na rurociągu
tłocznym wymieniano skorodowaną rurę stalową Ø300.
– Awaria nie była spowodowana
modernizacją SUW w Jackowie
– mówi Lidia Rutkowska pełniąca obowiązki dyrektora ZGKiM.
– Takie wyłączenia związane
z modernizacją planowane są
w pierwszym półroczu 2014 roku
– dodaje.
Według informacji, które podało
nam ZGKiM, brak wody odczuli
mieszkańcy Nasielska i sołectwa
gminy Nasielsk, które zasilane są
ze SUW Jackowo (nie dotyczyło to miejscowości zasilonych
ze Stacji Uzdatniania w Pieścirogach i Cieksynie). O awarii poinformowane zostały telefonicznie
główne instytucje, a uszkodzenie
usunięto w godzinach między
9.00 a 19:00. Jak nas zapewnił
ZGKiM, w przyszłości informacje o planowanych wyłączeniach
dostaw wody będą pojawiały się
na stronie zakładu. Z pewnością
umieszczać je należy także na
stronie internetowej nasielskiego
magistratu.
Długotrwały brak wody w kranach skomplikował życie mieszkańcom, a konsekwencją tej
awarii był incydent z nadmiarem
wody i zalaniem pomieszczeń,
do którego doszło w Szkole Podstawowej w Nasielsku następnego
dnia.
D yrekcja Szko ł y Podstawo wej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku poinformowała nas,
że 4 października 2013 r. (piątek)
doszło do awarii baterii kranu. –
Najprawdopodobniej było to następstwem długotrwałego braku
wody w dniu 3 października 2013
r. Zalana została jedna łazienka.
Woda, która przedostała się na
parter, nie wyrządziła żadnych
szkód. Pozostały jedynie drobne
zacieki na ścianach i suficie, które w najbliższym czasie zostaną
usunięte. Informujemy także, że
zajęcia lekcyjne nie zostały odwołane i rozpoczęły się zgodnie
z planem. Jedynie rodzice uczniów z oddziałów przedszkolnych
(ranne grupy) z własnej inicjatywy
zabrali dzieci do domu, ponieważ
te grupy zaczynają zajęcia po godzinie 7:00. W tym czasie trwały
prace porządkowe na parterze.
Michał B.

Nasielskie ulice do najszerszych nie należą, brakuje też
odpowiedniego uregulowania
kwestii parkowania wzdłuż ulic.
– Jazda ulicą Piłsudskiego,
zwłaszcza na odcinku od Warszawskiej do Elektronowej,
przypomina slalom od krawężnika do krawężnika. Nie
ma tu żadnych nakazów ani
zakazów parkowania – mówi
pan Stanisław z Nasielska. – Przykładem odpowiednio oznakowanej ulicy
jest niewątpliwie Kościelna, na której po prawej stronie w kierunku kościoła wyznaczono miejsca parkingowe wzdłuż ulicy – dodaje.
Takich ulic wymagających uporządkowania spraw parkingowych jest
w Nasielsku więcej. Nasuwa się przykład ulicy Warszawskiej, a szczególnie
jej odcinka przy poczcie, gdzie obecnie w związku z objazdem ulicy POW
jeździ naprawdę dużo pojazdów. Często więc pojawiają się problemy, takie
jak ograniczenie widoczności, brak miejsca na wykonanie bezpiecznego
manewru skrętu z ulicy Szkolnej w Warszawską i wiele innych.
Podobnie jest z ulicą św. Wojciecha, zwłaszcza w niedziele, gdy kierowcy
parkują po obu stronach jezdni, dla ruchu pozostaje tylko środkowa jej
część – wówczas na tej ulicy nie obowiązują praktycznie żadne przepisy
ruchu drogowego poza wymuszoną uprzejmością.
Kolejnym przykładem może być ulica Kościuszki na odcinku od sygnalizacji świetlnej do szkoły podstawowej, gdzie są zlokalizowane liczne punkty handlowo-usługowe.
Brakuje także wyznaczenia odcinka z możliwością legalnego zatrzymania
się na ulicy Kolejowej przy szkole w Starych Pieścirogach, gdzie rodzice
podjeżdżają samochodami po swoje dzieci.
Zaparkować i nie utrudniać ruchu innym pojazdom nie jest łatwo, a oznakowanie zarówno pionowe, jak i poziome potrzebne jest przy wskazanych
wyżej ulicach. To na pewno może poprawić bezpieczeństwo i uporządkować ruch na nasielskich ulicach.
Michał B.
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Opłaty za śmieci
– W czerwcu i lipcu br., kiedy wprowadzano zmiany w odbiorze śmieci i zbierane były deklaracje, to dużo mówiono i pisano na temat opłat za śmieci segregowane i zmieszane. Wtedy trzeba było zapłacić za trzy miesiące z góry.
One właśnie minęły. Co teraz? – pyta pan Janusz z Nasielska. – Czy mamy
płacić raz na miesiąc, czy też musimy zapłacić z góry za trzy miesiące?
Sprawdziliśmy w nasielskim magistracie, jak wygląda kwestia opłat za odpady.
Otóż, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 17 lipca br. każdy właściciel nieruchomości powinien bez wezwania uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nasielsku. W lipcu
br. płaciliśmy za trzy miesiące z góry, ale zgodnie z tą uchwałą już od października można wnieść tę opłatę niejako z dołu, „do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia
opłaty”, czyli za październik 2013 roku należy zapłacić do 15 listopada 2013
roku. Oczywiście można też płacić za trzy miesiące lub nawet cały rok z góry.
Przypominamy, że odpady zmieszane musimy zapłacić miesięcznie 13 zł
od osoby, a za odpady segregowane 7 zł od osoby. Ci mieszkańcy, którzy
zadeklarowali kwotę 7zł, mają zapewniony odbiór zarówno odpadów segregowanych, jak i zmieszanych. Muszą tylko przestrzegać harmonogramu
wystawienia i nie umieszczać w zmieszanych odpadach odpadów podlegających segregacji.
Minął już czas, w jakim powinniśmy się nauczyć zasad systemu, i będą prowadzone kontrole, czy segregacja jest prawidłowo prowadzona. Jej zasady znajdują się na stronie www.nasielsk.pl w zakładce System Gospodarki Odpadami
od 1 lipca 2013 roku.
(red.)
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SPOTKANIA

Podwieczorek u biskupa
Od pięciu już lat biskup p łocki P iotr
Libera zaprasza jesienią przedstawicieli mediów lokalnych
i regionalnych z terenu diecezji płockiej do
Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku na
spotkanie. Tam, w Sali
Biskupów Płockich
d z i e n n i k a r z e r o zmawiają z księdzem
biskupem na interesujące obydwie strony
tematy. Spotkania te
od początku zwykło
się nazywać Podwieczorkiem u Biskupa.
Nasz ksiądz biskup jest otwarty
na media. Dziennikarzy zaprasza
po to, aby poznać się wzajemnie
i w bezpośredniej rozmowie wymienić doświadczenia. Rozmowy
toczą się w przyjaznej atmosferze,
każdy zaproszony może swobodnie wypowiadać swe opinie i pytać,
nawet o sprawy trudne. Ksiądz biskup Piotr Libera zachęcał i zachęca
dziennikarzy do odważnego pisania o Kościele. I tu padło jeszcze
jedno ważne słowo: do rzetelnego
pisania o Kościele.

11–24 października 2013

Warto przeczytać
RECENZJA DKK

Niezwykłe przypadki
pewnego księdza
Księża ostatnimi czasy stali
się ważnym obiektem zainteresowań mediów i artystów. Regularnie w telewizji
jeden z nich rozwiązuje zagadki kryminalne, a na ekrany kin wchodzi kolejny
obraz poświęcony kapłanowi. Temat ten spotkamy
też w książce Adieu. Przypadki księdza Grosera Jana

Spotkania u księdza biskupa odbywają się jesienią, w okresie, kiedy
obchodzony jest Światowy Dzień
Środków Masowego Przekazu. Na
tę okoliczność papieże wydawali dokumenty. Głos zabrał również
papież Franciszek. Swoje przesłanie poświęcił w dużej mierze, co
podkreślił ksiądz biskup, portalom
społecznościowym, będącym nowymi przestrzeniami ewangelizacji.
Na spotkania te zapraszane są
jako goście specjalni, osoby zajmujące się naukowo problemami mediów. W t ym roku t ym
gościem była znana
publicystka, pracown ik naukow y Uniwersytety Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ewa
Czaczkowska. Przed
laty była dzienn i k a rk ą d z i e n n i k a
„ R ze c zp o sp ol i t a”.
J e s t a u to rk ą k i l ku
książek. Napisała też
b iograf ię pr ymasa kardynała Stefana Wysz yń sk ie go.
W swej wypowiedzi

zwróciła uwagę na zmiany, jakie
ostatnio następują w świecie mediów. Mówiła o tym, jak media,
szczególnie świeckie, przedstawiają Kościół. Jak powiedziała,
daje się zauważyć wyraźne obniżenie poziomu publikacji i to
nie tylko na tematy religijne. Nastąpiło to z chwilą pojawienia się
na rynku tabloidów. Groźna dla
mediów jest też komercjalizacja
i nastawienie się na newsowość.
Gospodarzem jesiennych spotkań jest od początku dr Elżbieta
Grzybowska – rzecznik prasowy diecezji płockiej. Przez cały
rok informuje na bieżąco dzienn ikarz y o t ym, c o d zi ej e się
w Kościele płockim. Informację
o najważniejszych wydarzeniach,
które w najbliższym czasie będą
miały miejsce w diecezji w bieżącym roku, przedstawił ks. dr
Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Płockiej
Kurii Diecezjalnej.
„Życie Nasielska” od początku
uczestniczy w jesiennych spotkaniach w Płocku.
andrzej zawadzki

U NAS

Koronka na ulicach miast
W sobotę, 28 września 2013 r., po raz pierwszy, odbyła się w naszym mieście międzynarodowa modlitwa – Koronka na ulicach
miasta, w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Michała Sopoćko.
Stanęliśmy z koronką w ręku przy obelisku bł. Jana Pawła II o godz. 15.00 i błagaliśmy Miłosiernego Pana za miasto, w którym
żyjemy, Nasielsk, oraz za Piotra naszych
czasów – papieża Franciszka. Jeździły samochody i przechodzili inni ludzie. Niektórzy byli zdziwieni tą sytuacją, inni starali się jej
nie zauważać, jeszcze inni ściszali rozmowy.
– W Roku Wiary, modląc się w przestrzeni
publicznej – otwartej, wychodzimy do świata, czyli do człowieka, który żyje w gwarze
i pędzie tego świata, i twierdzi, że nie ma czasu ma modlitwę. Ulica, skrzyżowanie, skwer staje się wtedy przestrzenią modlitwy. Ci, którzy nas obserwowali, mieli szansę wzbudzić w sobie refleksję o Panu Bogu – wyjaśnia
ks. Ostrowski.
Modlitwy rozpoczęliśmy programem o miłosierdziu Bożym w wykonaniu katechetów (w związku z pielgrzymką
katechetów na Jasną Górę oraz trwającym Międzynarodowym Kongresem Katechetycznym w Rzymie) pod
opieką ks. Grzegorza Ostrowskiego. Następnie modlitwę – koronkę – poprowadzili przedstawiciele Kół Żywego
Różańca i Akcji Katolickiej.
W tej akcji ewangelizacyjno-modlitewnej uczestniczyło około 80 mieszkańców Nasielska.
ks. Grzegorz Adam Ostrowski

Gregorczyka.
Ostudzę jednak zapał osób,
które mają nadzieję, że
Adieu to kontrowersyjna
i skandalizująca opowieść.
Z księdzem-detektywem łączy bohatera książki Gregorczyka tylko zamiłowanie do jazdy na rowerze. A grzeszne pożądanie? – ktoś spyta. Cóż,
ksiądz Groser (wspomniany główny bohater) jest parokrotnie wodzony
na pokuszenie, jednak w tych starciach zwycięża jego silna wola. Bo też
Adieu nie ma zamiaru szokować. Chce za to pokazać fragment życia
duszpasterzy bez krzykliwych akcentów, ale też bez zbytniego sentymentalizmu (choć z wyraźną sympatią dla opisywanych „obiektów”).
Co ciekawe, autor książki o przygodach księdza Grosera sam nie jest kapłanem. Jan Gregorczyk jednak zjadł zęby na tematyce religijnej. W 1982
r. rozpoczął pracę w redakcji miesięcznika „W drodze”. Debiutował książką Każda dusza to inny świat (1998) poświęconą „Bożemu miłosierdziu,
św. Faustynie, ks. Michałowi Sopoćce i dzieciom marnotrawnym”. Od tej
pory właściwie wszystkie książki Grzegorczyka są wariacjami jego opowieści o miłosierdziu. Według niego jest ono osią, wokół której kręcą się
dzieje człowieka. Nie inaczej jest też w Adieu, pozycji skądinąd bardzo
ciekawej.
Świąt przedstawiony w książce to Polska współczesna, przełom wieków
XX i XXI. Nasz kraj nęka wiele problemów, takich jak bieda, bezrobocie
czy podziały polityczne (nic się nie zmieniło w tej materii i teraz). Tytułowy ksiądz obraca się wśród ludzi z wielu środowisk: wiejskich, miejskich,
osób wierzących, niewierzących, liberałów i radykałów. W każdym z nich
stara się dojrzeć człowieka i pomóc w jego problemach. Nie zawsze się
to udaje i niezłomna (choć nie ostentacyjna, to ważne!) postawa księdza zjednuje mu tyluż przyjaciół, co wrogów. Co gorsza, tych drugich
znaleźć można wśród takich, którzy raczej powinni odczuwać do niego
sympatię. By nie psuć czytelnikowi zabawy z odkrywania fabuły książki,
mogę tylko napisać, że zdrada może paść ze strony osób najbliższych.
We wszystkim jednak ksiądz Groser stara się dojrzeć Boży plan, chociaż
czasami bywa naprawdę ciężko.
Adieu. Przypadki księdza Grosera to z pewnością bardzo ciekawa lektura.
Nawet jeśli ktoś nie lubi księży, to w powieści znajdzie ciekawie oddane
tło społeczne oraz dobre dialogi i wiele dramatycznych momentów, które go wzruszą lub chwycą za serce. Warto dać jej szansę.
Paweł Kozłowski

Zaproszenie DKK

W sobotę, 19 października br., odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy nasielskiej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Rozpoczynamy jak zwykle jak zwykle o godz. 11.30.
Na spotkaniu omawiać będziemy książkę pt. Zwycięzca jest tylko jeden
Paulo Coehlo. Czy autor Pielgrzyma zdoła zachwycić klubowiczów nasielskiego DKK? Zapraszamy na nasze spotkania wszystkich miłośników
dobrej literatury.
(red.)
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Co z papierem ksero?
Szanowna Redakcjo
Piszę w sprawie artykułu zamieszczonego w „Życiu Nasielska” nr 20 na stronie 12. Zamieszczono tam tabelkę
z zasadami selekcji odpadów, którą zredagował WŚiROW Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Dwukrotnie kontaktowałem się z UM i informowałem o błędzie występującym w tej tabeli. Urząd przyznał mi rację i ją poprawił.
Niestety, po pewnym czasie na kolejnej ze stron UM ten sam błąd pojawił się ponownie (zapewne ktoś zastosował metodę „kopiuj/wklej”). Po mojej interwencji błąd poprawiono.
Jednak do Państwa trafił plik „przed poprawką” i błąd razi po oczach. Zamiast lekcji ekologii czytelnicy nie
mogą się połapać, jak prawidłowo ma wyglądać segregacja odpadów. Z tabeli wynika, że do pojemników z
makulaturą należy wrzucać papier kserograficzny, natomiast nie należy wrzucać papieru ksero. Urząd nie potrafił wyjaśnić, czym różni się papier kserograficzny od papieru ksero. Dlatego też zdecydował o wykreśleniu
papieru ksero z tabeli. Obecnie na stronie UM trzecia kolumna tabeli na samym dole nie zawiera już papieru
ksero. Warto zamieścić sprostowanie również na łamach „Życia Nasielska”, skoro „gospodarowanie odpadami
zaczyna się od świadomości…”.
										
Rafał Smoliński
O wyjaśnienia w tej kwestii poprosiliśmy pracowników nasielskiego magistratu. – Rzeczywiście do przygotowanej
przez nas tabelki, która pojawiła się na stronie internetowej UM, wkradł się błąd. Oczywiście papier kserograficzny (ksero) można wrzucać do pojemników z makulaturą – przyznaje Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału
Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Po otrzymaniu e-maila od pana Smolińskiego natychmiast błąd
na stronie urzędu poprawiliśmy. Niestety, do gazety trafił plik z błędem. Za co przepraszamy czytelników ŻN i
dziękujemy za zwrócenie na niego uwagi. Cieszy nas, że gospodarka odpadami i prawidłowa segregacja odpadów jest ważna dla naszych mieszkańców – dodaje pani kierownik.
(tytuł pochodzi od redakcji ŻN)
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Znalezione zwierzaki
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Duchowe witaminy

Na drodze
zawierzenia

Wiarę w Boga obecnego w naszym życiu wyrażamy w nieustannym
dialogu z Nim. Jeśli staram się, próbuję wierzyć, że Bóg jest obecny
w każdym wydarzeniu, to taki sposób pojmowania wiary prowadzi mnie
do zawierzenia siebie i swojego życia, przedstawiania Bogu swoich wahań, wątpliwości czy aktów ufności w Jego moc. Prawdziwym owocem
zawierzenia będzie dostrzeganie siebie w coraz większej prawdzie. Nie
jest to dramat, ponieważ zawierzenie pokazuje mi, że nawet swoją największą nędzę mogę ofiarować Bogu i Bóg jej pragnie, aby mnie napełnić. Jeżeli próbuję w dialogu z Bogiem przeżywać moją teraźniejszość,
to mogę również w taki sposób zobaczyć swoją przeszłość. Jeśli już Bóg
stał się dla mnie wystarczająco rzeczywisty, to mogę z wiarą przyjąć,
że to, co wydawało się na pierwszy rzut oka trudne lub złe, nie musiało
być w końcu złe. Wszystko dzięki temu, że Bóg napełnił nową miłością
moje rany.
Drogę do zawierzenia Bogu ukazuje Maryja, która w momencie zwiastowania odpowiada Gabrielowi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi
się stanie według słowa Twego”. Mimo obiektywnych trudności Maryja
zadała się całkowicie na pełnienie woli Bożej, bo w takim pojmowaniu rzeczywistości odkrywała bezpieczną drogę. A ja? Często spowalnia mnie przekonanie, że moje działanie jest tak naprawdę tylko albo
psuciem, albo jest pozbawione sensu. Stąd kształtuje się „duchowość
wysokich lotów”, ale charakteryzująca się smutkiem, biernością, ciągłym zniechęceniem do jakiegokolwiek działania, a może nawet ciągłe porównywanie się w innymi. Taka droga donikąd. Patrząc natomiast
na świętych, mogę zauważyć, że mój wysiłek pełnienia woli Bożej ma
sens, mimo całej jego ułomności i niedoskonałości. Jeżeli ofiarowuję
Bogu, przez Maryję, swoją pracę, działanie, to Bóg może je przemieniać w coś dobrego.
Takie zawierzenie (ofiarowywanie) powoduje też, że zaczynam uczestniczyć w Bożym sposobie widzenia i potrafię spojrzeć na swój trud i jego
efekty z pewnego dystansu. Przestaje się na przykład irytować, że to, do
czego potrzebowałem ogromnej ilości czasu i wysiłku, przyniosło podobny efekt do tego, co kto inny zrobił szybko i jakby mimochodem.
Zaczynamy rzeczywiście wierzyć, że tylko sam Bóg może ocenić i docenić to, co jest rzeczywistym owocem mego szczerego wysiłku.

Witam, mam do oddania znalezione w rowie 4-tygodniowe 3 kotki:
– szaro-bura koteczka, która ledwie przeżyła, była w stanie agonalnym, często mruczy, gdy się ją głaszcze;
– szaro-bura koteczka z białą krawatką i białymi skarpetkami, pierwsza biegnie do ludzi;
– czarny kotek, szybki, bardzo lubi się bawić;
kotki są odrobaczone, same jedzą i korzystają z kuwety, oraz
podrzucone 2 śliczne 2-miesięczne suczki
– suczki to mieszańce szorstkowłose, umaszczenie białe w czarne i szare łatki,
wysokość w kłębie ok. 25 cm, będą to pieski średniego wzrostu, raczej małe,
są bardzo pogodne, zdrowe, odrobaczone.
Wszystkie zwierzaki czekają na LUDZI DOBREGO SERCA, którzy je pokochają.
Kontakt: Dorota Saracyn, tel. 506 900 504, Szkółka Roślin Ozdobnych Konary 38, 05-191 Nasielsk.

Zawierzenie określa więc szczególną, jaka pojawia się w wyniku odpowiedzi człowieka na miłość. Papież Franciszek 13 października br., wzorem swoich poprzedników, poświęci świat Niepokalanemu Sercu Maryi
przed oryginalną figurą Matki Bożej Różańcowej z Kaplicy Objawień
w Fatimie, specjalnie z tej okazji przywiezioną do Watykanu. Wtedy to
właśnie przypada 96. rocznica kulminacyjnego i ostatniego objawienia
Matki Bożej w Fatimie (towarzyszyło mu cudowne zjawisko, tzw. taniec
słońca). Będzie to powtórzenie aktu poświęcenia świata, o który prosiła w 1917 r. Maryja w Fatimie, aby ustąpiły „błędy Rosji”, aby zapobiec wybuchom kolejnej wojny. Ze strony papieża Franciszka będzie to
wskazanie na aktualność orędzia z Fatimy, o czym bł. Jan Paweł II mówił:
„Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany
z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi znakami czasu. Trzeba do
niego nieustannie powracać”.
Ojciec Święty Franciszek jest również papieżem maryjnym – świadczy
o tym całe jego życie kapłańskie, a obecnie papieskie słowa i gesty.
Bardzo często pielgrzymował do narodowego sanktuarium maryjnego
w Luján. Jeszcze jako prowincjał jezuitów w Argentynie, podczas jednego z pobytów naukowych w bawarskim Augsburgu, zachwycił się barokowym obrazem Matki Bożej Łaskawej w kościele św. Piotra. W 1980
r. wrócił tam, by zabrać do Argentyny kopię wizerunku. Po zrobieniu
kolejnych kopii kult rozszerzył się na Brazylię.
Papież Franciszek umieścił w swoim herbie gwiazdę – symbol Maryi.
Odmawia też codziennie, dzięki przykładowi bł. Jana Pawła II, cały różaniec. 14 marca 2013 r., następnego dnia po wyborze, opuścił Watykan
i udał się do rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, by się pomodlić
przed obrazem Matki Bożej Patronki Rzymu. Odwiedzał to miejsce zawsze, ilekroć jako kardynał przyjeżdżał do Rzymu. 4 maja 2013 r. papież
odbył ingres do tejże bazyliki, w czasie którego odmówił z wiernymi różaniec. Na wyraźną prośbę Franciszka jego pontyfikat został zawierzony
Matce Bożej w Fatimie 13 maja 2013 r., w obecności tysięcy wiernych
z całego świata. A zawierzenie to duchowa droga, na którą są wezwani
wszyscy uczniowie Boskiego Mistrza.
ks. Leszek Smoliński
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ROZMOWA Z...

Chcę być częścią tej kultury, tego świata…
Pawłem Zwierzchowskim o tatuażu, możliwości spełniania się i uszczęśliwianiu ludzi rozmawia Katarzyna Tyc.
Tatuaż zostaje na całe życie. Jednych
to przeraża, inni chętnie ozdabiają nim
swoje ciało. Jest to forma wyrażenia
samego siebie i ozdoba. W Nasielsku
na ul. Warszawskiej 44 powstał Studio
Tatuażu Prowadzi je „Zwierzak”. Ma 31
lat i od 2010 r. całym sercem oddaje
się swojej pasji, jaką jest tatuowanie.
Rysunek na ścianie można zamalować, gdy się nie uda, kartkę papieru można wyrzucić, a tatuaż to coś
trwałego. Nigdy nie zadrżała Ci ręka?
– Na pewno zadrżała. Ciężko było na
początku. Mam świadomość, że tatuaż zostaje na całe życie. Wielokrotnie miałem obawy. Nie ukrywam, że
mam na swoim koncie kilka nieudanych albo nie do końca udanych tatuaży. Człowiek cały czas się uczy.
Ile tatuaży wykonałeś dotychczas?
Czy można to jakoś policzyć?
– No nie jestem w stanie.
Tak w przybliżeniu – ile?
– Myślę, że ponad pięćset. Można
by było policzyć zdjęcia moich prac
na Facebooku, ale nie wszystkie tam
umieszczam. Więc na pewno ponad
pięćset. Ale zaznaczam, że nie idę na
ilość, tylko na jakość.
To zacznijmy od początku… Jak to
się stało, że tatuujesz?
– Zawsze mi się to podobało. W wieku
17 lat zdecydowałem się na pierwszy
tatuaż. Wykonał go mój kolega. Potem
minęło trochę czasu, aż do chwili, kiedy pojechałem do salonu w Ciechanowie, aby zrobić kolejny tatuaż. To
chyba wtedy pojawiła się we mnie,
chęć żeby coś w tym kierunku robić. W 2010 r. pojechałem z tatuatorem z Ciechanowa na Tattoo Festiwal
w Łodzi, który trwał dwa dni. To był
przełomowy moment w moim życiu.
Zobaczyłem ludzi, którzy tym żyją.
Poczułem, że to właśnie mój świat.
To miejsce, w którym ja w przyszłości
chciałbym się znaleźć. Chcę być częścią tej kultury, tego świata.
A jakiego sprzętu do tatuowania
używasz obecnie?
– Zaczynałem od chińskiego zestawu z Allegro. Nigdy nie stosowałem
maszynek tzw. samoróbek. Obecnie
używam maszynek polskiego producenta firmy Workhouse z Olsztyna.
Jest to sprzęt profesjonalny. Wszystkie
igły, kubki na tusz czy gryfy do igieł są
jednorazowego użytku. Nie ma żadnego zagrożenia. W studiu tatuażu
z kilkunastoletnim stażem zdobyłem
certyfikat zasad tatuowania oraz higieny stanowiska pracy. Można przyjść
do mojego salonu, obejrzeć, zapytać.
Chętnie udzielę wszelkich informacji.
Powiedzmy, że przychodzę do Twojego salonu. Chciałabym mieć tatuaż,
ale się waham. Co byś mi doradził?
– Gdybyś się mocno wahała, to odesłałbym Cię do domu, ale gdybyś
jednak się zdecydowała, proponowałbym wykonanie tatuażu w miejscu
mniej widocznym. Na pewno byłby to
mały motyw w odcieniach szarości.
Myślę, że podobnie jak ja wiele osób
boi się bólu podczas wykonywania
tatuażu. Czy istnieją jakieś środku
uśmierzające ból?

– Tak, są. Mam spray znieczulający,
ale stosuję go niezwykle rzadko. Środek ten sprawia, że skóra się obkurcza
i czujemy niewielki ból. Ból jest jednak
nieodłącznym elementem tatuowania, ale to jest przyjemny ból. Dzięki
niemu jeszcze bardziej doceniasz każdy tatuaż, który nosisz na sobie.
Twoi klienci rzadko życzą sobie czegoś na uśmierzenie bólu?
– Tak, ja raczej tego nie stosuję. Każda osoba, która do mnie przychodzi
z zamiarem wykonania tatuażu, jest
świadoma tego, z czym się musi liczyć. Może wyobrażamy sobie, że to
bardzo boli, ale uwierz mi, nie jest takie
strasznie.
Ile czasu potrzebujesz na wykonanie
tatuażu?
– Najmniejszy tatuaż zajmuje mi
około jednej godziny. W tym jest już
przygotowanie sprzętu, zabezpieczanie folią, zakładanie igieł. Wszystko to
jest robione na oczach klienta. Ale na
przykład tatuaż całych pleców zajmuje mi 8 spotkań, a z nich trwa wiele
godzin. Z tym że mówię tu o tatuażu
w odcieniach szarości. Kolorowy wymaga jeszcze więcej pracy.
Czy można przyjść do ciebie z własnym pomysłem na tatuaż?
– Jak najbardziej. Korzystam z programów komputerowych, które pozwalają mi na wykonanie każdego wzoru,
z którym przyjdzie klient.
Zatem można przyjść do Ciebie ze
zdjęciem?
– Tak. Przeniosę je na kalkę i wykonam tatuaż.
A co w przypadku, kiedy nosimy
tatuaż, który już nam się znudził,
i chcielibyśmy go zamaskować?
– Zapraszam. Dużo mam takich zleceń. Choćby dziś zakrywam koledze
stary tatuaż.
Czy w tatuażu, podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, można mówić o jakiś trendach?
– Oczywiście. Można mówić o wakacyjnych motywach. W tym roku na
przykład dominowały jaskółki i latawce. Ja osobiście nie polecam ulegania
modzie w tatuażu. Moda przemija,
a tatuaż zostaje na całe życie. Jednak
różnie ludzie traktują tatuaż. Jedni
chcą coś wyrazić, jakąś część swojej
osobowości, inni traktują to tylko jako
ozdobę.
W jakim wieku przychodzą do Ciebie ludzie zdecydowani na tatuaż?
– Najmłodszym moim klientem był
16-letni chłopak. Przyszedł do mnie
z mamą, która wyraziła zgodę na tatuaż na łydce syna. Tatuowałem też
17-latka, który miał blizny na ręce.
Przyjechał do mnie z mamą, która
chciała, aby jego ręka wyglądała nieco lepiej, żebym zamaskował trochę
blizny. A w zeszłym tygodniu tatuowałem Pana około siedemdziesiątki.
Mieszkańcy Nasielska są otwarci na
sztukę tatuażu?
– Myślę, że tak. Przychodzą do mnie
ludzie w różnym wieku, kobiety
i mężczyźni. Studio Tatuażu otworzyłem 24 sierpnia z własnych środków i jak wcześniej wspomniałem,

zajmuję się tym rodzajem
sztuki od 2010 r. Zainteresowanie jest spore. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża
z pobliskich miasteczek
i wsi. Ale przyjeżdżają
do mnie ludzie nawet ze
Szczecina czy Białej Podlaskiej.
Ile kosztuje wykonanie
tatuaż u w Twoim salonie?
– Ceny wahają się od 100
zł do kilku tysięcy złotych.
Mała jaskółeczkę robię za
100 zł, ale tatuaż na całe
plecy to już koszt 2000–
3000 zł.
Jak wygląda pielęgnacja
świeżo wykonanego tatuażu?
– Jest to bardzo proste. Smaruję tatuaż
wazeliną, zakrywam folią i przekazuję
klientowi instrukcje, jak należy o niego
dbać. Co kilka godzin należy myć tatuaż, smarować maścią, zmieniać folię
i go wietrzyć. Do smarowania stosujemy maści, takie jak bepanthen, alantan.
Pielęgnacja nie jest skomplikowana.
Jesteś wyjątkowo zadowolony z któregoś z tatuaży, jakie wykonałeś, lub
któryś z nich zapadł Ci szczególnie
w pamięci?
– Jest kilku moich faworytów. Szanuję
wolę klienta, ale nie każdy motyw do
mnie przemawia. Nie musi podobać
mi się to samo, co klientowi. W przypadku czegoś naprawdę brzydkiego
lub w ogóle nie pasującego do osoby będę odradzał. Miałem sytuację,
kiedy chłopak pokazał mi w telefonie
zdjęcie czaszki i powiedział, że chce
mieć taki tatuaż na karku. Poleciłem
mu, żeby ustawił sobie to zdjęcie na
tydzień jako tapetę w telefonie. Powiedziałem, że jak po upływie tego
czasu dalej będzie mu się to podobało, to mu zrobię ten tatuaż. Po jakimś
czasie spotkaliśmy się i okazało się, że
czaszka mu się opatrzyła i zrezygnował. Całe szczęście. Ja osobiście lubię
mroczne klimaty i abstrakcyjne wzory.
Czy jest prawdą, że jeżeli zrobisz sobie jeden tatuaż, to potem chcesz
następny i kolejny?
– Jest w tym jakaś prawda. Podczas
tatuowania mózg wydziela endorfiny, hormony szczęścia. Być może to
sprawia, że można się uzależnić.
Ile masz tatuaży?
– Przestałem liczyć. Mam zrobioną całą lewą nogę, obie ręce łącznie
z dłońmi i palcami. Mam na sobie dwa
portrety osób szczególnie dla mnie
ważnych, mojej mamy i córki, tatuaż na szyi, a obecnie zacząłem robić sobie plecy. Czyli jeszcze troszkę
miejsca zostało. Mam na sobie tatuaż,
który sam wykonałem. Małą żyletkę
na nadgarstku.
Twoja rodzina podziela twoją pasję?
– Nie przeszkadza im to. Akceptują mnie takim, jaki jestem. Moja córka ma 8 lat. Nie wiem, jak będzie
to widziała za kilka lat, ale jest z tym
oswojona. Moja żona też ma tatuaże
mojego wykonania.

Masz również kolczyki w wardze
i uszach. To kolejna pasja? Może
planujesz poszerzenie działalności
o body piercing?
– Podobają mi się kolczyki. Traktuje je
jako ozdobę. Obecnie zaczynam robić sobie tunele w uszach. Jeśli chodzi o poszerzenie działalności o body
piercing, to kto wie. Jeśli znajdzie się
osoba z odpowiednim doświadczeniem, to całkiem możliwe, że i taka
usługa pojawi się w moim studiu.
Tatuowanie dla Ciebie to pasja czy
praca?
– Jedno i drugie. Z mojej pracy czerpię ogromną satysfakcję. Cieszy mnie

również fakt, iż dzięki takim studiom
jak moje ludzie przestają kojarzyć tatuaż z więzieniem czy wojskiem. Należę
do grona ludzi, którzy mają szczęście,
robiąc to, co najbardziej lubią, i jeszcze
zarabiają na tym pieniądze. Cieszę się,
że w małym mieście udało mi się otworzyć własne Studio Tatuażu.
Życzę Ci w takim razie nieustannej radości tworzenia i spełniania się
w tym, co najbardziej lubisz. Dziękuję
za rozmowę.
– Pozdrawiam wszystkich czytelników
„Życia Nasielska”, a Tobie dziękuję za
rozmowę.

UNIWERSYTET III WIEKU

Rok akademicki rozpoczęty
Inauguracja nowego roku
akademickiego w nasielskiej Filii Legionowskiego
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku miała miejsce 7
października 2013 r.
Radosne Vivat zabrzmiało
na cześć akademii i profesorów, a także tych,
którzy stworzyli nasielską akademię. Są to w
pierwszym rzędzie Teresa Skrzynecka, inicjatorka
całego projektu, i dyrektor Roman Biskupski stojący na czele LUTW. Są to też członkowie Zarządu Fundacji „Bądźmy
Razem”. Były więc podziękowania, gratulacje i życzenia.
Składały je też władze samorządowe naszej gminy, zapewniając jednocześnie o wsparciu dla tego przedsięwzięcia, oraz Elżbieta Wróblewska
ze stowarzyszenia Europa i My. Po części oficjalnej, tuż przed inauguracyjnym wykładem, na scenę wbiegły dzieci z przedszkola Sakolandia.
Maluchy odtańczyły taniec piratów i zaśpiewały swoim starszym koleżankom i kolegom, będącym już w trzecim wieku, wdzięczną piosenkę. Wreszcie przyszedł czas na inauguracyjny wykład. Wygłosiła go dr
Magdalena Tarnowska. Temat wykładu to: Romantyzm – wielkie sprawy,
wielkie emocje – najsłynniejsze dzieła i twórcy.
Uniwersytety Trzeciego Wieku nie ograniczają swej działalności do samych wykładów. Zajmują się również turystyką, działalnością kulturalną,
nauką języków. Na przykład wizytówką Legionowskiego UTW jest akademicki chór „Belcanto” prowadzony przez śpiewaka operowego Marka
Pawłowicza. Ten właśnie zespół był atrakcją nasielskiej inauguracji UTW. Na
zakończenie spotkania wystąpił duet taneczny Marta Grzegorczyk i Bartosz
Domański. Zaprezentowali tańce latynoamerykańskie. Ich trenerem jest
Dariusz Legiński. W czasie tego październikowego popołudnia nasielscy
seniorzy, którzy chcą zwiększać swoją wiedzę i nadążać za młodym pokoleniem, otrzymali sporą porcję wiedzy i kulturalnej rozrywki.
andrzej zawadzki

POPOWO BOROWE

II Święto Ziemniaka
W niedzielę 29 września br. w Popowie Borowym odbyło się po raz drugi
„Święto Ziemniaka”.
– Września nadszedł szybko kres/więc
ziemniaki z pola zbierz./Praca na wsi
ciężka rzecz/więc odpocząć trzeba
też./Tańce, śpiewy i swawole,/będą
trwały dziś przy szkole,/bierz sąsiada,
babcię, dzieci,/atrakcyjnie czas wam
zleci./Po raz drugi was witamy/ do
zabawy zapraszamy – takimi słowami rozpoczęła imprezę Teresa Przybysz, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Popowie Borowym.
Głos zabrał również Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska – Dziękuję bar-
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Poza sceną również wiele się działo.
Można było kupić jedzenie, napoje
czy pamiątki z licznych stoisk umiejscowionych na terenie szkoły. Swoje konie do przejażdżki udostępniła
Stajnia Stangret z Lorcina. Jak przed
rokiem, nie zabrakło wesołego miasteczka ani ogniska, przy którym
można było sobie upiec ziemniaki.
Miłośnicy sprzętu rolniczego mogli
za to przyjrzeć się maszynom zaprezentowanym przez firmę „Rol-brat”
z Żabiczyna.
W czasie Święta Ziemniaka odbyło
się również kilka konkursów. Pierwszym z nich były zawody sporto-

dzo za zaproszenie, mam nadzieję, że
ta impreza jest już wpisana na stałe do
kalendarza i nie ma opcji, żeby za rok

we dla dzieci i ich opiekunów. Ich
uczestnicy musieli zmagać się w takich kategoriach, jak np. obieranie

jej nie było. Wśród zaproszonych gości była również Katarzyna Świderska,
przewodnicząca Rady Miejskiej, i Jerzy Lubieniecki, wiceprzewodniczący RM. Katarzyna Świderska w swoim
przemówieniu wyraziła swoje uznanie dla zdolności organizacyjnych lokalnej społeczności, której udało się
stworzyć taką imprezę.
Święto Ziemniaka mogło poszczycić
się dużą liczbą występów, a na scenie
pojawiło się wielu artystów z terenu
naszej gminy. Jako pierwsza wystąpiła czwórka dziewcząt z Ogniska Wokalnego działającego przy Nasielskim
Ośrodku Kultury. Później pokaz tanecznych umiejętności dały dzieci
z młodszych klas szkoły w Popowie
Borowym, przygotowane przez Jadwigę Krasińską i Katarzynę Pelkowską. Oprócz tego widzów zabawiały
pokazy cyrkowe, zumba w wykonaniu Małgorzaty Steckiej oraz muzyka
disco-polo zespołu Markos z Ciechanowa. Ale nie był to koniec występów
muzycznych tego dnia. Świetny koncert dał zespół k2b. Gwiazdą wieczoru była, znana z występów na różnych
imprezach plenerowych w Nasielsku,
grupa TheSperados.

ziemniaków na czas. Można było
również wziąć udział w Familiadzie. Po raz kolejny rozstrzygnięto
również konkurs na największego ziemniaka. Wygrał Kuba Wilski, którego ziemniak ważył prawie
R

E

kilogram. W tym roku specjalnie
z myślą o rolnikach zostało zorganizowane stoisko informacyjno
- promocyjne, w którym przekazywane były materiały przedstawiające działania programu PROW
2007-2013 m.in. dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz odnowy
i rozwoju wsi.
II edycja Święta Ziemniaka okazała się równie udana jak poprzednia.
Wiele występów i innych atrakcji
pozwoliło wszystkim przybyłym
miło spędzić czas i oczywiście posmakować pieczonych ziemniaków!
Paweł Kozłowski

U HARCERZY. XXII DNI CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ ZHP

Uroczystości w Sochaczewie

W dniach 20–22 września 2013
r. harcerze i harcerki z Nasielskiego Szczepu „Quercus” na czele
z komendantką druhną Ewą Żołnierzak brali udział w XXII Dniach
Chorągwi Mazowieckiej Związku
Harcerstwa Polskiego im. Władysława Broniewskiego, które odbywały się w Sochaczewie.
Uroczystości rozpoczęły się
w piątkowy wieczór wspólnym
świeczkowiskiem, podczas którego wszyscy uczestnicy mogli
lepiej się poznać, wspólnie popląsać i pośpiewać harcerskie
piosenki.
Sobotę zainaugurował uroczysty
apel, po którym odbyła się msza
święta. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było odsłonięcie pomnika Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, Harcmistrza Rzeczypospolitej,
Honorowego Obywatela Sochaczewa. Dla harcerzy prezydent Ryszard Kaczorowski był postacią wyjątkową. Mimo
różnicy lat i doświadczeń potrafił przekazać im swoje wartości w jasny i prosty sposób. Harcerstwo było jego pasją,
szkołą życia, służbą pełnioną do ostatnich dni. To tutaj Harcmistrz Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski ukształtował
swój charakter, zdobył wielki autorytet, który pomógł mu objąć godność Prezydenta RP na Uchodźstwie. Dla harcerzy
zawsze będzie Mistrzem – niedoścignionym wzorem do naśladowania.
Po głównych uroczystościach przyszedł czas na grę miejską, podczas której musieliśmy wykazać się swoją siłą, sprytem, szybkością, ale także umiejętnościami artystycznymi, takimi jak pisanie wierszy czy malowanie portretów pamięciowych. Gra odbywała się w Parku im. I.W. Garbolewskiego, Ogródku Jordanowskim, na Polach Czerwonkowskich
oraz na Zamku Książąt Mazowieckich. Podczas realizowania zadań mogliśmy m.in. przenieść się w czasy średniowieczne, a także wcielić się w żołnierzy walczących w bitwie nad Bzurą. Uczestnicy gry mieli do zaliczenia 34 zadania.
Wygrywał patrol, któremu udało się zaliczyć wszystkie zadania w określonym czasie. Pomiędzy poszczególnymi zadaniami mogliśmy skosztować żołnierskiej grochówki. Wieczorem w Hali Lodowiskowej odbył się koncert zespołu
NO PACK dla zuchów, harcerzy i wędrowników.
XXII Dni Chorągwi Mazowieckiej zakończyły się apelem na placu Kościuszkowskim, podczas którego zwycięzcy
otrzymali dyplomy i nagrody. 424. Drużyna Harcerska „Pogodna Ferajna” pod opieką druhen Kingi Żabik i Beaty Góreckiej zajęła II miejsce. Cieszymy się tym bardziej, iż w tej kategorii wiekowej rywalizowało kilkanaście drużyn. Udział
w tym święcie dostarczył nam wielu emocji, dobrych wrażeń i ciekawych przeżyć.
Czuwaj!
druhna Kinga
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ROZMAITOŚCI

Z GMINY. Kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Nagrody rozdane

W dniu 30 września 2013 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, wręczył nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2013”.
W ramach tegorocznej kampanii odbyło się pięć konkursów indywidualnych – dwa dla uczniów szkół podstawowych i trzy dla gimnazjalistów. W konkursach plastyczno-literackich uczniowie mieli za zadanie namalować lub
opisać piękne miejsce lub osobę, natomiast w konkursie ulotkowym odpowiedzieć na pięć pytań. Gimnazjaliści
zmagali się także z zadaniami przez internet, szukając odpowiedzi na pięć podchwytliwych pytań oraz prezentując swoje sylwetki w konkursie „Szukamy Młodych Mistrzów – Lokalni Liderzy”.
Kampania Ogólnopolska „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest organizowana przez Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu. Wśród osób wyróżnionych w etapie ogólnopolskim znalazło
się 7 osób z gminy Nasielsk.
Uczniowie nagrodzeni w Kampanii: Nikola Tyczyńska – SP w Popowie Borowym; Filip Margiel – SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku; Weronika Kucińska – SP w Popowie Borowym; Aleksandra Dąbrowska – SP im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku; Rafał Szpręgiel – SP im. Barona Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich;
Klaudia Wietecka – SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (obecnie gimnazjum) i Aleksander Chyliński – SP
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (obecnie gimnazjum).

11–24 października 2013

Pamięci małym
bohaterom

Mały chłopak, może siedmioletni, patrzyłby na nas z cokołu przy zbiegu ulic Podwale i Wąski Dunaj na warszawskiej Starówce. Patrzyłby, ale
niemiecki hełm z polskim orłem i flagą opadł mu na utkwione w dal,
smutne, niewinne oczy. Jakże lepiej byłoby mu na kolanach mamy albo
w ramionach taty. O ile szczęśliwsze byłyby te oczy, gdyby nie musiały
widzieć tego, co widzieć musiały. Wojna. Bezlitośnie i bez sentymentu
odebrała mu coś bardzo cennego. Coś, do czego dzisiaj my możemy
i lubimy powracać. Dzieciństwo, ze wszystkim, co w nim magiczne, beztroskie i kolorowe.
http://www.bohaterowiewarszawy.pl/
Mały Powstaniec to jeden z najbardziej popularnych postumentów Warszawy. Wzniesienie pomnika było inicjatywą harcerzy w piętnastolecie
nadania Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy. Komitet
organizacyjny, oprócz walki z minionym systemem o przeforsowanie
pomysłu, zebrał także milion ówczesnych złotych na sfinansowanie projektu. Ciekawostką jest to, że jedną z pomysłodawczyń była druhna Wanda Uszok – komendantka Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim,
także inicjatorka drużyny sztandarowej im. Małego Powstańca.
W pierwszy dzień października, w 30. rocznicę odsłonięcia Pomnika
Małego Powstańca, Chorągiew Stołeczna przeprowadziła projekt „Mali
Bohaterowie Warszawy” współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach niniejszego wydarzenia przeprowadzono konkurs plastyczny dla zuchów. Zorganizowano też 4 gry miejskie
typu impreza na orientację, podzielone ze względu na wiek uczestników,
które swoją trasą nawiązywały do działań batalionów AK podczas powstania warszawskiego. Pomimo niezbyt wysokiej temperatury wszyscy
z uśmiechem dotarli na metę, gdzie mogli po zdrowym współzawodnictwie napić się ciepłej herbaty. O godzinie 20 odbył się uroczysty apel
Chorągwi pod pomnikiem, a następnie występ Reprezentacyjnego Chóru Chorągwi Stołecznej ZHP.
pwd. Daniel Nowak

„To zuchy, to zuchy dobrze
zuchem być…”
fot. M. Maluchnik

Z UM

Odpady budowlane
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że nowym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi nie zostały objęte odpady budowlane i poremontowe.
Odpady te należy przekazywać za odpłatnością na podstawie indywidualnego zgłoszenia firmie posiadającej zezwolenie na odbieranie odpadów, np. Zarządowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
Jeżeli budowa czy remont wykonywany jest przez firmę budowlaną, to na firmie spoczywa obowiązek zagospodarowania odpadów. Sposób zagospodarowania tych odpadów (rachunki za odbiór) będą podlegały
kontroli tutejszego organu.

Odpady a instytucje

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przypomina, że systemem gospodarowania odpadami nie zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe (instytucje, szkoły, zakłady pracy itp.).
Właściciele tych nieruchomości powinni posiadać indywidualne umowy. Jeżeli działalność gospodarcza
prowadzona jest pod tym samym adresem, właściciel jest zobowiązany posiadać indywidualną umowę
oraz złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do gminy. Umowy te zostaną
objęte systemem kontroli i w przypadku nieokazania ww. dokumentów domniemywać się będzie, że nie
wywiązujecie się Państwo z ww. obowiązków i zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy: „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny”, sprawa zostanie skierowana do Komisariatu Policji w Nasielsku celem przeprowadzenia postępowania według przepisów Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.

Deklaracje o gospodarowaniu odpadami
Burmistrz Nasielska zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, o pilne dostarczenie przedmiotowej deklaracji do Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje, ale występują rozbieżności między liczbą osób zadeklarowanych a liczbą osób faktycznie zamieszkałych, proszeni są o złożenie stosownych korekt deklaracji.
Rozpoczęto prace polegające na weryfikowaniu złożonych deklaracji oraz danych w nich zawartych. Wobec osób, które nie dopełniły obowiązków, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne oraz działania
egzekucyjne przewidziane w ordynacji podatkowej.

Nasze środowisko harcerskie, które działa przy Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, rozwija się prężnie. Nie tylko chętnych dzieci jest coraz więcej i zaskakują nas swoim zapałem oraz motywacją, ale i powstała
kolejna jednostka, mianowicie z dniem 21 września 2013 r. został otworzony okres próbny Gromady Zuchowej. Na funkcję drużynowej została mianowana druhna Marta, była drużynowa 3. Drużyny Harcerskiej
„Przypadek” (teraz została nią druhna Eliza Czajkowska, której życzymy
dużo wytrwałości, cierpliwości oraz wielu nowych pomysłów).
Od dnia, w którym został otworzony okres próbny, zaczęliśmy myśleć
nad naborem, zależało nam wszystkim, aby zachęcić jak najwięcej dzieci.
Po rozdaniu ulotek dzieciom w klasach 1–3 szkoły podstawowej i rozwieszeniu plakatów zostało nam tylko czekać na pierwszą zbiórkę, aby
zobaczyć efekty. Dnia 3 października 2013 r. w końcu nadszedł ten dzień.
Cała nasza kadra z niecierpliwością i zdenerwowaniem przybyła do szkoły i czekała na zuchy. Ku naszemu ogromnemu zadowoleniu przybyło
bardzo dużo dzieci. Uradowana drużynowa zaprosiła wszystkich do sali,
gdzie wytłumaczyła najważniejsze rzeczy, a także zachęciła do wspólnej zabawy. Moje osobiste wrażenie jest nie do opisania, nic bardziej nie
cieszy od uśmiechów takich małych dzieci, ich radość udzielała się całej
naszej kadrze i nie sposób było się nie cieszyć w gronie naszych zuszków. Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy, tak właśnie było i ze
zbiórką. Szybko i bardzo miło nam upłynęło te czwartkowe popołudnie.
Nie możemy się doczekać kolejnej zbiórki w tym cudownym gronie
rozradowanych i pełnych pozytywnej energii dzieci.
Cieszymy się bardzo, że po tylu latach udało się w końcu powołać Gromadę Zuchową. Mamy nadzieję, że zamykając okres próbny, będziemy
mieli prężnie działającą gromadkę oraz że nasza współpraca z 3. Drużyną
Harcerską „Przypadek” i 32. Drużyną Starszoharcerską „Hakuna Matata” będzie się układała jak najlepiej. Przed nami wiele wieczorów spędzonych wspólnie przy ognisku, zbiórkach, biwakach i innych formach
aktywności. Liczymy na pomoc naszych starszych i bardziej doświadczonych druhen i druhów.
Z zuchowym pozdrowieniem CZUJ!
druhna Marta Wilk
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Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych przedwojennym dziejom Nasielska. Opisywać w nich będziemy codzienne życie, zajęcia, radości i troski jakie towarzyszyły jego mieszkańcom. Chcemy także przekazać
w nich niepowtarzalny klimat tamtych lat, tworzony przez przedwojenną społeczność naszego miasta.
Red.

Dawnego Nasielska czar – część I
podmioty prawa handlowego funkcjonujące w Nasielsku – 141 należało do Żydów (77%). Poza takimi
sektorami handlu jak składy materiałów budowlanych, składy opału
czy handel ziemiopłodami, gdzie
występowali wyłącznie Żydzi, największą przewagą dysponowali oni
w handlu ubraniami, tekstyliami,
galanterią i obuwiem, gdzie na 20
sklepów do Polaków należały zaledwie dwa. Nieco większy odsetek
Polaków występował w handlu artykułami spożywczymi osiągając
wartość 30%.
Sklepy były czynne w dni powszednie od 7 do 19. Z przyczyn religijnych sklepy
żydowskie w soboty były
zamknięte, ulice więc pustoszały. Pracowała tylko
fabryka guzików braci Filarów zlokalizowana przy
ulicy Warszawskiej.
Na uwagę zasługuje duża
liczba funkcjonujących
w naszym mieście restauracji, herbaciarni, piwiarni i winiarni. Obiektów
tego typu doliczyłem się
czternastu, a prowadzone
one były zarówno przez
Żydów jak i Polaków. Ich
klientami byli głównie
chłopi z okolicznych wsi,
którzy szczególnie w dni
targowe chcieli się rozgrzać lub pożywić. Jedna
z żydowskich restauracji,
której właścicielem był
Lejb Owsianka w ofercie
handlowej miała również
noclegi.
Często dochodziło do
sporów pomiędzy rywalizującymi o klienta nasielskimi restauratorami. Jeden
z właścicieli restauracji Błażej Grochowski oskarżył innego restauratora Jankiela
Bergazyna, że ten nabywa
alkohol z nielegalnego źródła naruszając tym samym
przepisy monopolu spirytusowego. Sprawa znalazła finał
w sądzie, który nakazał pozwanemu kupować wódkę
tylko z Polskiego Zrzeszenia
Spirytusowego i nałożył nań
grzywnę w wysokości 500
Nasielsk. Zabudowa wschodniej części miasta zamieszkałej przez ludność żydowską. Fotografia z po- złotych.
czątku XX w. ze zbiorów Archive of Institute Jewish Researel Nashelsker Aid Society w Nowym Jorku.
Stanisław Tyc
Przedwojenny Nasielsk tętnił życiem, szczególnie gwarno i tłoczno
było we wschodniej części miasta
zamieszkałej przez Żydów. Przez
cały dzień trwał tam handel, ubijano
interesy, targowano się i wykłócano. Ulice wypełnione były tłumem
żywo gestykulujących ludzi, głośno rozprawiających o aktualnych
geszeftach. Handel rozpoczynał się
o piątej rano a kończył w późnych
godzinach nocnych.
– Wieciorowe grojse bajgiełe!! Fyft
a cwancijch groszy! – wołał uliczny
sprzedawca pieczywa.
– Stare szmaty, stare garderobe kupuje – zawodził handlarz
starzyzną.
W kilku sklepach z tanią
odzieżą można było być
świadkiem takiej rozmowy:
– Wiele tyn garnitur kośtuje?
– Jak dla pana to on poczebuje kosztować sześćdziesiąt złotych!
– Co pan mnie mówi takie
słowo? Sześćdziesiąt złoty
za takie tandete?
– A ile pan możesz dać?
– Dwadżeszcza piencz
złotych.
– Coś pan wariat?! Pan jesteś chory! Dwadzieścia
pięć złotych? Pan kupujesz całe ubranie czy tylko
nogawke?! A gdzie plecy,
gdzie rękawy, gdzie kołnierz się pytam?

Przed takimi sklepami stali naganiacze próbujący nakłonić przechodniów do kupna zwłaszcza w dni
targowe, kiedy mieszkańcy podnasielskich wsi masowo przyjeżdżali
do miasta. W sezonie letnim biedni
krawcy wystawiali swoje maszyny
do szycia na ulice przed sklepami,
gdzie za parę groszy wykonywali
wszelkie poprawki krawieckie od
ręki.
Najwięcej żydowskich sklepów
mieściło się wokół rynku, bo aż
68, następnie przy ulicy Warszawskiej – 29 sklepów, przy ulicy Kilińskiego – 18 sklepów. Na 183
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Wspomnienia Heleny
Przybyłowskiej z obozu
koncentracyjnego – część III
(dokończenie z nr 94, grudzień 2012 r.)
Wsz ystk ie części wsp omnień
Heleny P rz ybyłowsk iej wnoszą do naszej wiedzy wiele
szczegółów życia obozowego
w Ravensbrück. Autorka pisząc
je wydzieliła następujące części:
„Stary Lagier”, „Boże Narodzenie
w Nowym Lagrze 1944”, „Obozowe pranie”, „Wolność!” i „Rok
1970”. Oczywiście tę ostatnią
– „Rok 1970” należy traktować
jako odległą perspektywę czasową, z której autorka dokonała
przeglądu minionych wydarzeń.
Zupełnie inaczej określone został y płaszczyzny czasu i przestrzeni . P rze strzeń i c z a s dla
autorki wspomnień to przede
wszystkim ciąg zdarzeń w obozie. Nie trzeba długo poszukiwać
ich określenia. W pier wsz ych
wersach tekstu autorka pisze
tak: „W samotności przypomina
mi się ten etap życia – męki (...)
moje „cierpienia popołudniowe”
są pozostałością po przebytych
jedynie tam ośmiu miesiącach.”
Dodajmy, iż tekst powstał w 1957
roku, a więc dwanaście lat po
pobycie w obozie. Życie określone jest pojęciem męka. W tym
sensie chyba większość autorów
literatury lagrowej w yraża się
o pobycie w obozie.
Autorka pamiętnika tylko sygnalnie, dla porządku podaje, kiedy
była wzięta do niewoli i dokąd
ją skierowano. Podobnie krótko
i konkretnie opisuje swój powrót
do domu – do Warszawy. Zasadniczą uwagę czytelnika kieruje
na opis codzienności obozowej.
Tu odnajduje i opisuje istniejące
przestrzenie i miejsca, tu wreszcie ustala swoje własne kategorie czasu, wyróżniając choćby
jako miernik czasu obozowego, wieczorny posiłek składający się głównie z całodziennej
porcji chleba, cz y każdy dyżur nocny w szwalni obozowej.
Sporo elementów poś więconych charakter yst yce postaw
więźniów obozu, głównie kobiet, zawiera pamiętnik Heleny
Przybyłowskiej. Autorka odnosi
się w tekście do dziewięciu nacji europejskich, nie licząc grupy
Polek. Tylko sygnalnie informuje czytelnika o więźniach obozu
– mężczyznach oraz o męskiej
załodze niemieckiego ob ozu

w Ravensbrück. Uwzględniając
nasz trójpoziomowy podział, należy stwierdzić, iż, w odniesieni
do tekstu wspomnień, najpełniej prezentowany jest drugi poziom segmentacyjny. W jednym
przypadku Helena Przybyłowska charakteryzuje postać swojej przyjaciółki Czeszki. Sposób
widzenia innych narodów, albo
inaczej mówiąc zestaw wyobrażeń o ich cechach narodowych
istniał i istnieje w świadomości
Polaków od dawna. Relacje narodowościowe są w dalszym ciągu
związane z bardzo negatywnymi i bardzo dalekimi od prawdy w yob rażeniami szerok ich
warstw społecznych o innych
nacjach. W przypadku Polaków
duży wpływ na kształtowanie się
takich wyobrażeń o sąsiadach
miały dzieje Polski. Układały się
one tak, że na przestrzeni wieków dochodziło do konfliktów
ze wszystkimi narodami, które
z nami sąsiadowały.
Ale, należy zadać sobie pytanie,
czy szczególna sytuacja, w której
znalazła się autorka pamiętnika,
jak również przedstawiciele obcych nacji, mogł y mieć wpł yw
na kształtowanie się szczególnego typu relacji międzyludzkich,
uzależnionych od wielu czynników zewnętrznych, wśród których przewodnim była obawa
o utratę życia?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba prześledzić wszystkie
fragmenty wspomnień związane ze sposobem przedstawiania
oraz dokonywania oceny poszczególnych grup kobiet.
Najczęściej we „Wspomnieniach
z obozu w Ravensbrück” autorka charakteryzuje Francuski, robi
to aż siedmiokrotnie. Niekiedy
są to krótkie spostrzeżenia typu:
„te kobiety był y straszne, stare
Francuski” czy „Francuski zgłaszały się zawsze na ochotnika”.
Kilkakrotnie dłużej zatrzymuje
się przy opisie nacji. Na przykład pisze bardzo realistycznie:
„Tak Francuski są dość delikatne. Najwięcej wrzodów i różnego rodzaju wyprysków miały na
ciele Francuski, cerę tracił y po
kilku miesiącach ”; czy inaczej:
„Okropnie brudne, niezaradne
ciąg dalszy na stronie 12
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Wspomnienia Heleny Przybyłowskiej z obozu koncentracyjnego – część III
dokończenie ze strony 11

i bardzo brzydkie, tak dosłownie brzydkie, bardzo niezgrabne
o brzydkim ciele i skórze były te
„piękności francuskie”. Wylicza
inne negatywne cechy Francuzek: „Odnośnie usposobienia,
to był y strasznymi egoistkami
strzegącymi tajemnic zarówno
politycznych jak i organizacyjno – szabrowniczych. Trzymały
się osobno, były zawistne, niekiedy anormalne (…).” W przypadku, gdy (Francuzki) otrzymały
paczkę z Czerwonego Krzyża:
„Jak myśmy patrzyły na te, które
otrzymały paczki. Rzadko zdarzył się wypadek, żeby nas poczęstowały.”
Autorka w bardzo złym świetle
przedstawia również Polki z Francji: „Podłe był y Polki z Francji
i choć niby Polki, ich ojczyzną
była chyba Francja. Rozmawiały
jedynie po francusku, choć bardzo poprawnie umiały mówić po
polsku. Były egoistkami.” I dalej
dodaje: „Ta szumnie zwana polonia francuska, była za Francją,
nigdy nie wspomniały, że chciałyby wrócić do Polski i dla Polek
nie były koleżeńskie. Nie lubiłam
ich, stale rozmawiały po francusku, bardzo prędko, nigdy nie zapytały nas o Polskę, jak tam było
w powstaniu. Chyba nie uważały
Polski za ojczyznę.” Ostatecznie
konkluduje krótko: „Najbardziej
nie lubiłam Francuzek, później
Ukrainek.” Również w wypadku
pamiętnika Heleny Przybyłowskiej potwierdza się powszechn i e p r z y j ę te t w i e rd z e n i e , i ż
to, co „inne” jest postrzegane
z antypatią. W ocenie Heleny
Przybyłowskiej relacje między
„nimi” – Francuzkami a innymi

więźniarkami obozu układał y
się niekorzystnie. W podobnie
negat y wnym ś wietle autorka
przedstawia Rosjanki i Ukrainki:
„Rosjanki i Ukrainki – na równi złodziejki, zdolne były ukraść
ostatni kawałek chleba schowany przez więźniarki. Z przykrością muszę stwierdzić, iż stosunek
tak jednych jak i drugich do Polek był bardzo zł y. Same natomiast trzymał y się kupy, choć
biły się czasem.” W innym fragmencie pamiętnika cz ytamy:
„Jeżeli chodzi o zasady dobrego
wychowania, grzeczności to tych
prawie nikt w obozie nie przestrzegał. Gburowatość wzajemna była na porządku dziennym,
przodował y w niej Rosjanki.”
Negatywnie, ze względu na stan
higieny, ocenia Przybyłowska
Rumunki: „Dosłownie ohydne
i bardzo brudne były Rumunki.”
Inaczej natomiast ocenia Cyganki
rumuńskie: „Sprytne, dość ładne,
miały widomości z pierwszej ręki
(…) utrzymywały nawet kontakt
z ob ozem męsk im, któr y był
gdzieś w pobliżu Ravensbrück.
Tam była miłość, tam były tańce,
występy, przy których zbierały się kobiety z organizacji politycznej. Tę robotę wykonywały
rumuńskie i innej narodowości
Cyganki. Cyganki to sprytne szatany.” Krótko pisze o Żydówkach: „Było też kilka Żydówek,
ale potem gdzieś się podziały –
„ewakuowano je” na księżyc atomem (w krematorium).”
Bardzo pozytywne zdania zamieszcza w swoich zapiskach
na temat Jugosłowianek, a zdecydowanie najlepiej wyraża się
o Czeszkach. Warto przytoczyć

kilka zdań wspomnień: „Bardzo
mi łe i s ympat yczne Jugosłowianki, miałyśmy nawet blokową
Jugosłowiankę.(…) Bardzo kochane, miłe i uczynne Czeszki, chyba najbardziej kulturalne
i spokojne ze wszystkich narodowości, jakie poznałam w obozie.
Czeszki to wybitnie opanowane,
zrównoważone, spokojne kobiety.” W tym wypadku Czeszki
i Jugosłowianki były dla Heleny
Przybyłowskiej współtowarzyszkami niedoli, dzieliły ten sam los,
rozumiały się, wspierały, zatem
należały do tej jednej grupy, stąd
pozytywna ocena na ich temat.
Raczej pozytywne oceny wystawia autorka pamiętnika Niem ko m . O n e te ż p r z e by wa ł y
w Ravensbrück. Wprawdzie powody ich pobytu miały charakter przede wszystkim kryminalny
lub jak pisze Przybyłowska „siedział y za bardzo głupie i moim
zdaniem żadne przestępst wa,
wiele Niemek miało na przykład
tzw. „czarne łaty” oznaczające
kobiety socjalne, czyli źle prowadzące się.” Niemki jak inne
więźniarki bito.
Były traktowane na równi z innymi narodowościami. „Były Niemki, co siedziały już kilkakrotnie
w lagrze.” Pozytywne elementy
oceny odnajdujemy w zdaniach:
„Niemki jako współtowarzyszki niedoli nie był y złe. Płakał y
i czuły się bardzo pokrzywdzone tym, że ich własny rząd sprawił, że siedzą tu z nami i głodują.”
Stosunkowo skromnie wyraża się
Helena Przybyłowska o grupie
Polek. Możemy odnaleźć tylko
taką oto informacje: „Polki trzy-

Śladami zabytkowych grobów
Grób rodziny Kurtzów – dawnych właścicieli Nasielska.
Grób przed i po remoncie.
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mały się dość zdrowo, podobnie
jak i Rosjanki tylko, że z tą różnicą, że nie kradły tak, chyba czasem.” W innym miejscu pisze:
„Polek było niewiele. Stopniowo
ich przybywało – głównie warszawianek (tj. kobiet z Powstania
Warszawskiego). W baraku 26,
w którym ja siedziałam, było zaledwie parę Polek.” Przybyłowska ponadto potwierdza fakt, iż:
„wśród „króliczek” były Polki, to
fakt, ile było Polek to nie wiem.”
W g warze ob ozowej p oj ę c ie
„króliczek” oznaczało kobietę,
na której przeprowadzano eksperymenty medyczne. Z braku
informacji o „naszych ” – Polkach, autorka nie dokonała charakterystyki tej grupy.
Jak zaznaczono wcześniej tylko
jeden raz Helena Przybyłowska
zdecydowała się przedstawić indywidualną osobowość towarzyszki niedoli – Czeszkę. Nie
podaje wprawdzie jej imienia,
lecz wskazuje dużo cech osobowości koleżanki. Tak ją przedstawia: „W ogóle Czeszka należała
do moich sympatii, jak cała narodowość czeska. Moja Czeszka
miała czterdzieści lat, była bez
cery, oczy miała zielone, włosy
czarne i bardzo ujmującą twarz.
Śpiewałyśmy i pieśni patriotyczne i pieśni kościelne. Spała obok
mnie, podtrzymywała mnie na
duchu. Rozumiała, co Niemcy
mówili, niekiedy informowała
mnie i dzięki niej zaczęłam rozumieć po niemiecku, szyłam
też koło niej. Była bardzo zaradna i żywotna.” To bardzo pochlebna ocena, tłumaczy ją fakt,
iż Czeszka stała się przyjaciółką
bohaterki. Same zwroty: „spała obok mnie”, „podtrzymywała mnie”, „informowała mnie”
świadczą o tym, że Czeszka należała do „jej” grupy, była taka,
jak ona, a co za tym idzie relacje
między nimi były bardzo zażyłe.
Ko ń c z ą c o m a w i a ć t ę c z ę ś ć
rozdziału, poświęconą przedstawieniu relacji między grupami narodowościowymi kobiet
w obozie w Ravensbrück, jeszcze raz należy odwołać się do
słów autorki pamiętnika, które
mogą stanowić jakby kanwę naszych uogólnień: „Grzeczność
narodowa była w obozie praw-

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

dziwa i tam w obozie najlepiej
można było poznać stosunek
narodowościowy. Wyraźnie tam
zarysowała się wzajemna narodowościom zażyłość i stosunek.
Kob iet y s wej „ prz yja źni ” nie
umieją tak taktycznie maskować
jak mężczyźni i właśnie u kobiet
w obozie wylazła ta wrogość narodowa. I tam w obozie, w obliczu śmierci, była i nienawiść
narodowa.” Kruche i niepewne
„my” stanęło naprzeciw brutalnego i groźnego „oni”.
Relacje grup narodowościowych
kobiet w obozie w Ravensbrück
opisane przez Helenę Przybyłowską był y różne. W zasadzie
wyróżnia ona dwie grupy o przeciwstawnych sobie cechach, tak
zewnętrznych, jak i psychicznych. Podział ten jest względnie
równy. Na ogólną liczbę dziewięciu wymienionych w pamiętniku
grup narodowościowych kobiet,
pięć ocenia zdecydowanie negatywnie, cztery pozytywnie.
Posługując się językiem malarstwa można powiedzieć, że jest
to obraz czarno – biały. Ale tych
barw było najwięcej w rzeczywistości obozowej. Nie odpowiemy c ałkowicie pewnie na
pytanie: czy tak przedstawione
przez autorkę pamiętnika relacje międz yludzkie są zbieżne
z innymi relacjami międzyludzkimi ówczesnej rzeczywistości
obozowej. Tak je widziała Helena Przybyłowska w obozie w Ravensbrück wśród grupy kobiet.
Wspominając swoją przeszłość
obozową, autorka przedstawiła nam również osobę szczególnie jej bliską, z pochodzenia
Czeszkę, która przez cał y pobyt autorki w obozie wspierała ją
psychicznie, pomagała przy pracach fizycznych, była jej przyjació łką. Ocena, zatem takiej
postaci, chyba niezależnie od narodowości, powinna wypaść pozytywnie, tak jak dokonała tego
Helena Przybyłowska.
Magdalena Suwińska –
Sokolnicka
Wszystkich zainteresowanych zakupem książki „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska” zapraszamy do czytelni biblioteki miejskiej
w Nasielsku.

PO GODZINACH

Z MIASTA

Huczne otwarcie „Kartofliska”
Z okazji otwarcia nowej restauracji
w Nasielsku w sobotę, 5 października
br., jej właściciele zorganizowali festyn
dla mieszkańców. Gwiazdą wieczoru
był zespół Wolna Grupa Bukowina.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 14
na placu przy sklepie „Guliwer”. Wtedy też miała miejsce pierwsza z atrakcji tego dnia, czyli zapisy do konkursu
na najładniejszy latawiec (oczywiście
musiał być w pełni zdatny do lotu!).
Inwencja twórcza nie opuszczała
mieszkańców miasta, wobec czego niektóre projekty mogły budzić
prawdziwy podziw. Trzy najlepsze
prace zostały nagrodzone m.in. rowerem górskim i smartfonem marki
Samsung.
Podczas festynu można było skorzystać z przygotowanych atrakcji.
Były stoiska z jedzeniem (np. firma
„Olewnik”) i napojami, a także z olejem lnianym „Kowalski”. Specjalnie
dla dzieci przygotowano też ścianę

fot. M. Stamirowski
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Animacja, familijny, komedia; RPA; czas: 1 godz. 23 min.

Bohaterem rozgrywającej się w tytułowej ptasiej metropolii animacji jest młody i ambitny
sokół. Gdy kraina znajdzie się w niebezpieczeństwie, tylko on będzie mógł ją uratować.
9-12 października godz. 17.00

MIŁOŚĆ PO FRANCUSKU
Komedia; Francja; czas: 1 godz. 32 min.

wspinaczkową i tarcze do strzelania
z pistoletów paintballowych. Później
na terenie festynu zapłonęły ogniska, przy których można się było rozgrzać, czekając na koncert zespołu.
O godzinie 17 nastąpiło otwarcie restauracji „Kartoflisko” i rzesza czekających ustawiła się w kolejce, aby
skosztować smakołyków z tego lo-

Baran 21.03–20.04
W najbliższym czasie wszystko będzie
przebiegać utartym szlakiem. Rozpoczęte
projekty zmierzać będą ku szczęśliwemu
końcowi. Nie poddawaj się jednak rutynie.
Otaczaj się wyłącznie optymistami.
Byk 21.04–20.05
Masz nadzieję, na wyższe stanowisko
w pracy, ale pamiętaj o konkurencji. Póki
jeszcze czas – szlifuj specjalistyczną wiedzę. Twoja gorliwość i osiągnięcia są sporą wartością. Nawet podczas deszczowej
aury spaceruj.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nie izoluj się od kolegów w biurze. Rozsądniej będzie aktywniej z nimi współpracować. Równocześnie warto zawierać nowe
przyjaźnie. Na twoim stole powinny zagościć buraki, marchew i jabłka.
Rak 22.06–22.07
Jeśli zaczniesz się zmieniać, wraz z Tobą
zmieni się świat. Jak w pracy, tak i w domu.
Zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić. Powiedz sobie, że wszystko jest OK.
Wówczas z entuzjazmem przeżyjesz każdy dzień.
Lew 23.07–23.08
Ostatnio za dużo myślisz, zwłaszcza negatywnie. Żyj chwilą obecną. Nie martw się
o wygraną i nie bój się krytyki innych. Wymuszanie czegoś na siłę nie daje dobrych rezultatów. Uprawiaj jakiś sport, on doda Ci siły.
Panna 24.08–22.09
Potrzebny Ci urlop, żeby naładować akumulatory. Ale zmiana klimatu może rozregulować Cię termicznie. Ubieraj się na
„cebulkę”. Podczas niepogody ciesz się
swoimi czterema kątami. Dla przyjemności
zrób drobny remont.

Waga 23.09–23.10
Już od poniedziałku może wyniknąć różnica
zdań między Tobą a wspólnikiem. Użyj delikatnej perswazji. Skakanie sobie do oczu tylko zaogni konflikt. Na razie nie mów bliskim
o swoich problemach. Zorganizuj wypad na
grzybobranie.
Skorpion 24.10–22.11
Zawziętość to jedna z Twoich podstawowych
cech. Przekształć ją w konsekwentne i celowe działanie. W najbliższym czasie Twoja impulsywność może Ci zaszkodzić w relacjach
partnerskich. Człowiek dojrzały wybacza doznane krzywdy.
Strzelec 23.11–21.12
Teraz Twoje interesy powinny rozwijać się
gładko. Dotychczasowe osiągnięcia to baza,
którą sam zbudowałeś. Możesz być z siebie
dumny. Uważaj jednak na pułapki finansowe. Nie lecz się na własną rękę. Najcenniejsza jest diagnoza lekarska.
Koziorożec 22.12–20.01
W najbliższym czasie będziesz mógł wykorzystać swój talent organizatorski. Zostanie Ci powierzone zadanie stworzenia
nowej komórki w firmie. Jeśli w siebie
zwątpisz, możesz mieć pod górkę.
Wodnik 21.01–19.02
W najbliższym czasie wiele Twoich planów
może ulec zmianie. Koniecznie wyjaśnij tę
sytuację. Na szczęście z tymi przeciwnościami losu sobie poradzisz. Bez trudu rozprawisz się z każdym zadaniem.
Ryby 20.02–20.03
Pamiętaj, że rzeczy mają tendencję, by podróżować w grupach. Nie prowokuj złych wydarzeń. Skutki mogą być lawinowe. W tym
tygodniu zgrzytać nieprzyjemnie będzie i w
pracy, i w domu. Popracuj nad samodyscypliną.

W IMIĘ...
Dramat obyczajowy; Polska; czas: 1 godz. 36 min.

Przyjaźń z miejscowym outsiderem stanie się
dla księdza Adama powodem do zmierzenia
się z własnymi problemami, przed którymi
uciekł w stan duchowny.
16-20 października godz. 15.00

KUMBA 3D
Animacja, familijny, przygodowy; RPA; czas: 1 godz. 30 min.

Wszystkie zwierzęta w Afryce wiedzą, że zebra bez pasów jest jak słoń bez trąby i lew bez
grzywy. Kiedy jesteś zebrą i rodzisz się pasiasty do połowy, życie potrafi być bardzo skomplikowane. Na własnej skórze przekonuje się
o tym Kumba – jedyny na świecie przedstawiciel pasiastych, któremu natura poskąpiła
pełnego umaszczenia.
16-20 października godz. 17.00

DIANA
Biograficzny, dramat; Szwecja, USA, Wielka Brytania;
czas: 1 godz. 53 min.

Ostatnie dwa lata życia księżnej Diany, która wdaje się w romans z chirurgiem Dr. Khanem i pomaga kampanii zwalczającej wykorzystywanie
min lądowych.
16-20 października godz. 19.00

LABIRYNT
Thriller; USA; czas: 2 godz. 26 min.

Sześcioletnia córka Kellera Dovera zostaje uprowadzona wraz ze swoją koleżanką. Zirytowany
bezradnością policji ojciec postanawia wziąć
sprawy w swoje ręce.

www.noknasielsk.pl
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9-12 października godz. 19.00
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kalu. Zgodnie z nazwą restauracji
klienci mogli zamawiać różnorodne
potrawy z ziemniaków. Chętnych nie
brakowało i aż do późnych godzin
wieczornych „Kartoflisko” było zapełnione po brzegi. Natomiast tuż po
godzinie 19 przyszła kolej na gwiazdę wieczoru, czyli występ muzyków
z Wolnej Grupy Bukowina. Zespół,
który gra i tworzy muzykę z gatunki
poezji śpiewanej, powstał na początku lat 70. w Busku-Zdroju, a jednym z jego twórców był nieżyjący
już muzyk i poeta, Wojciech Belon.
Nasielska publiczność mogła posłuchać takich utworów, jak np.: Majster
Bieda, Bez słów, Sielanka o domu czy
Bukowina. Gratulujemy właścicielom
„Kartofliska” W. Estkowskiemu i A. Sawickiemu pomysłu na ciekawe menu
z ziemniaka i dziękujemy za prawdziwą ucztę muzyczną.
(pk)

Kiedy 38-letnia Alice poznaje czarującego
20-latka, otoczenie nagle zmienia o niej zdanie. Kobieta postanawia wykorzystać tę sytuację, by zrobić karierę.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 300 m2 zabudowaną w Janopolu, gm. Nowe
Miasto. Tel. 500 225 351.
Korepetycje z języka angielskiego. Tel. 693 299 405.
Sprzedam działkę 4100 m2,
blisko lotniska Chrcynno.
Tel. 696 906 014.
Wynajmę lub sprzedam dom
z Mogowie. Tel. 668 302 813.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku, pow.
811 m2, okolice ul. Ogrodowej,
niedaleko Urzędu Gminy.
Tel. 502 076 594.
Usługi hydrauliczne. Tel. 504
618 250.
Sprzedam działki os.
Pniewska Górka – TANIO!.
Tel. 693 861 544.
Sprzedam działki. Tel. 500
138 106.
Sprzedam tuje Szmaragd.
Tel. 500 138 106.
Sprzedam działki na os.
Krupka. Tel. 692 196 139.
Język angielski –
KOREPETYCJE – zakres szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tel. 501 137 264.
Korepetycje – język angielski
– Nasielsk. Tel. 667 246 407.
Sprzedam czarnoziem i piasek. Tel. 501 966 791.
Korepetycje z języka rosyjskiego. Tel. 511 146 203.
Sprzedam drzewo opałowe
suche 3-letnie, brzoza, dąb,
akacja, w kankach. Tel. 502
904 122.
Do wynajęcia w Nasielsku
3 pokoje, kuchnia, łazienka, C.O., oddzielne wejście.
Tel. 602 793 096; 784 672
567.
Instalacje elektryczne - wykonawstwo, naprawy, konserwacja. Domofony, alarmy,
TV, awarie 24 h. Tel. 505 283
311.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 519 840
059.

REKLAMA

11–24 października 2013
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie 50 m2
w Nasielsku. Tel. 500 728
908.
Sprzedam jałówki roczne.
Tel. 885 013 097.
Pożyczki pozabankowe.
Tel. 600 297 409.
Instalacje elektryczne – kompleksowo – uprawnienia.
Systemy alarmowe, monitoring/kamery. Profesjonalnie
z gwarancją. Atrakcyjne ceny.
Tel. 518 529 925.
Przyjmę kierowcę kat. C+E
– kursy na Litwę. Tel. 604
142 990.

Wycinanie drzew,
prace porządkowe
oczyszczanie rynien.
Tel. 517 675 932

Sprzedam siano suche
w kostkach. Tel. 886 139 528.
Wynajmę lokal użytkowy
o powierzchni 110 m 2 + magazyny, sanitariaty, zaplecze
socjalne z możliwością po-

Nasielsk, dnia 24.09.2013 r.

działu na mniejsze. Bardzo

ZPN.6840.13.7.2011.2013
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm./
oraz Uchwały Nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej podaję do publicznej wiadomości
wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

dobra lokalizacja, 100 m od
dworca PKP. Tel. 604931873.
Garaż do wynajęcia, Nasielsk
ul. Staszica. Tel. 503 626 426.
Likwiduję gospodarstwo rol-

Położenie

Nasielsk

ne i sprzedam sprzęty rol-

Numer działki

2199/2

nicze, w tym dwa ciągniki.

Powierzchnia
działki

257 m2

Numer Księgi
Wieczystej

OS1U/00006441/1

Tel. 503 626 426, 515 313
916.
Labradorka - biszkoptowa

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”

suczka szuka nowego domu.

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

Piesek jest zaszczepiony i odrobaczony, posiada książeczki zdrowia. Więcej informacji
pod numerem telefonu 609
440 340.
Korepetycje z języka angielskiego, wszystkie poziomy
nauczania. Tel. 697 339 708.
Wynajmę dom niedaleko
dworca PKP. Tel. 518 445
218 po 19.00

lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena netto
zł

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert (wkładkowanie) – 1 szt.

0,82
800,00
0,10

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

Nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielska.
Przeznaczenie Zgodnie z w/w planem nieruchomość leży na terenie zabudowy
nieruchomości mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji towarzyszących usług nieuciążliwych wraz z elementami infrastruktury
technicznej.

– 10%
– 25%
do 50%
+ 50%
+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży w drodze bezprzetargowej jest niezabudowana nieruchomość położona w mieście Nasielsku, przy
ul. Wiśniowej. Działka ze względu na swoje cechy nie może być
zagospodarowania samodzielnie i dlatego została przeznaczona
do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przyległej
działki od strony ul. Wiśniowej

19 500,- złotych
+ podatek VAT

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 ze zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2013 roku do dnia
16 października 2013 roku
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA

kilka bardziej składnych akcji. Jedna
z nich, zakończona strzałem Łukasza
Betlejewskiego, przyniosła gościom
bramkę kontaktową (38’). To spowodowało, że nasi zawodnicy zaczęli
grać bardziej zdecydowanie, aby nie
powtórzyła się sytuacja z Szydłowa,
gdzie mając dwubramkową przewagę, przegraliśmy mecz. Na kolejną
bramkę podenerwowani kibice musieli czekać aż 25 minut. W 65. minucie powtórnie na listę strzelców wpisał
się Rafał Milewski.
I gdy już wydawało się, że wynik
ten można spokojnie „dowieźć” do
końca, nasi przeciwnicy po raz drugi
uzyskali bramkę kontaktową. Strzelił
ją z wolnego zza 16 metrów Łukasz
Dzięgielewski (80’). Tym razem zawiódł zarówno bramkarz naszej drużyny, jak i obrońcy, którzy niezbyt
dokładnie ustawili mur. Obydwie drużyny poderwały się do walki. Do końca spotkania było niewiele ponad 10
minut. W ciągu tych minut padły trzy
bramki dla naszej drużyny.
O wszystkim zadecydowała pierwsza z tych bramek. Strzelił ją dla nas
zawodnik drużyny przeciwnej Marcin Reks. A była to kuriozalna bramka. Zawodnik gości przez nikogo
nieatakowany posłał piłkę wzdłuż linii
bramkowej własnej bramki. Dziwnym
trafem wolno tocząca się piłka lekko
zmieniła kierunek i wpadła do bramki (85’).
Gol ten ostatecznie podciął skrzydła
naszym gościom. Byli bezradni i wyraźnie załamani. Natomiast nasi zawodnicy jak lwy rzucili się do ataku.
W ciągu ostatnich pięciu minut zdobyli jeszcze dwie bramki (Rafał Milewski 89’ i Sebastian Chmielewski 90’).
Podbudowana tymi dwoma zwycięstwami nasza drużyna w ostatnią sobotę (5.10.2013) spotkała się
w Pułtusku z miejscową Nadnarwianką. To trudny przeciwnik, niedawny
czwartoligowiec. Kibice pamiętają,
że w ubiegłym sezonie sąsiedzi z Pułtuska dokonali swoistego „rozbioru”
naszej drużyny. Przekonali dwóch
naszych zawodników, Fabiana Kotarskiego i Łukasza Wolfa, do gry dla
Pułtuska. W tym roku przed sezonem
próbowali namówić kolejnego zaR
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TURNIEJ PIŁKARSKI
O PUCHAR PREMIERA

Wzloty i upadki Żbika
Żbik gra w kratkę. Raz gra tak, że same
ręce składają się do oklasków, a innym razem tak, że serce pęka, gdy się
patrzy na to, co dzieje się na boisku.
Wtedy można określić to nawet jako
piłkarskie przedszkole. Stąd i takie wyniki.
Aktualnie Żbik, z piętnastoma zdobytymi punktami, okupuje dalekie,
bo ósme miejsce w tabeli, a do lidera z Szydłowa traci aż 13 punktów. To
dużo i właściwie strata ta jest już nie do
odrobienia. Szanse na powalczenie
o awans jeszcze są, bo od drugiego
miejsca, które daje możliwość wzięcia udziału w barażach, naszą drużynę
dzieli tylko siedem punktów. I to jest
do odrobienia, dlatego walczyć trzeba. Żbik ma dobrych, obiecujących
piłkarzy, a w drużynie tkwi duży potencjał. Że tak jest, pokazały chociażby
ubiegłoroczne rozgrywki pucharowe,
kiedy jak równy z równym nasi grali
z drużynami trzeciej ligi. I w tym roku
w tych samych rozgrywkach mamy
już „na rozkładzie” drużynę z IV ligi –
MKS Ciechanów.
Mecz pucharowy Żbik – MKS Ciechanów odbył się w środę, 2 października
w Nasielsku. I chociaż żadnej z drużyn,
ze względów finansowych, za bardzo
nie zależało na zwycięstwie, to jednak
meczu nie wypadało przegrać. To
sprawiło, że pojedynek stał na bardzo
dobrym poziomie. Tego dnia nie grano o punkty – walczono o honor.
Obydwie drużyny, bez zbytniego napinania się i walki „na śmierć i życie”,
pokazały, na co je stać. Był to pojedynek dwóch równorzędnych zespołów. Dobrych drużyn, w których
jest zachowana równowaga między
doświadczeniem a młodością. Po
pierwszej wyrównanej i bezbramkowej połowie nasielscy piłkarze przystąpili do bardziej śmiałych ataków.
Efektem tego była bramka strzelona
w drugiej części spotkania przez Daniela Szadkowskiego.
Niestety, mniej dobrego można powiedzieć o grze Żbika w rozgrywkach
ligowych. W sobotę, przed meczem
z drużyną z Ciechanowa, Żbik spotkał się na własnym boisku z drużyną
z Bieżunia, Wkrą. To dobry i groźny
zespół, dlatego w Żbiku obawiano
się o wynik tego spotkania. Stąd duża
koncentracja i chęć zwycięstwa.
Wydaje się, że o końcowym wyniku meczu, wyniku bardzo korzystnym dla Żbika, zadecydowała już
jego pierwsza minuta. Żbik zaskoczył wszystkich: przeciwnika, kibiców
i chyba także siebie. Pierwszą bramka
padła już w 22. sekundzie tego meczu.
Zdobył ją Rafał Milewski.
Po tym ciosie goście długo nie mogli
się pozbierać. Bronili się nieco chaotycznie, ale Żbik, mając przewagę, też
nie potrafił tej sytuacji wykorzystać.
Znowu zabrakło umiejętności strzeleckich. Dopiero w 25. minucie meczu
bardziej zdecydowanie zaatakował
Marek Osiński. Jego rajd, efektowne
rozegranie piłki z kolegami przyniosło kolejną bramkę dla naszej drużyny (25’).
Po tej bramce znowu nastąpiło uspokojenie. W polu przeważali nasi zawodnicy, ale pozwolili gościom na
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W dniach 15–16 września br. zostały rozegrane zawody piłki nożnej będące
eliminacją IV Turnieju Orlika o puchar Premiera Donalda Tuska. Rozgrywki
prowadzone były dla dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach: 2002
i młodsi oraz 2000 i młodsi. Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
dziewczęta 2002 i młodsze – SP Nasielsk,
dziewczęta 2000 i młodsze – SP Nasielsk,
chłopcy 2002 i młodsi – SP Nasielsk,
chłopcy 2000 i młodsi – PG nr 1 Nasielsk.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki z logo sponsorów turnieju.

wodnika. Stąd szczególna waga spotkania Nadnarwianki ze Żbikiem.
Pierwsza połowa spotkania była bardzo korzystna dla naszej drużyny.
Przewyższaliśmy gospodarzy pod
każdym względem. Być może powodem tej optycznej przewagi była
taktyka pułtuszczan nastawiona na
wzmocnioną obronę i szybki atak
z kontry. Chociaż nie do końca wiadomo, czy taką taktykę zastosowali gospodarze. Przez pierwszych piętnaście
minut drugiej połowy przewaga naszej
drużyny jeszcze wzrosła. W dalszym
jednak ciągu nasi zawodnicy nie potrafili zakończyć akcji celnym strzałem.
Kiedy wydawało się, że uzyskanie
przez naszą drużyną prowadzenia jest
tylko kwestią czasu, nasi zawodnicy
zaczęli grać wolniej i wyraźnie oddali
inicjatywę gospodarzom.
Ostatnie trzydzieści minut toczyło się
pod dyktando gospodarzy. W 62. minucie, przy biernej postawie naszej
obrony, bramkę dla Nadnarwianki
zdobył Patryk Bartczak, a w dwadzieścia minut później wynik meczu ustalił
Edgar Dzawakian. Po tym spotkaniu
zwycięzcy odtańczyli na środku boiska taniec zwycięstwa. Jak powiedział
jeden z pułtuskich kibiców, zwycięstwo to – to najcenniejszy wynik
obecnej rundy rozgrywek.
Niestety, Żbik stracił kolejne trzy punkty. Stracił jednak jeszcze coś więcej.
Dwóch naszych zawodników otrzymało czerwone kartki (Osiński i Skolimowski). Ponadto zawodnicy Żbika
otrzymali aż siedem żółtych kartek.
Tylko jedną żółtą kartkę otrzymał zawodnik Nadnarwianki. Nasi zawodnicy
nie otrzymali tych kartek za brutalną
grę. Otrzymali je głównie za niezbyt
eleganckie krytykowanie orzeczeń
sędziów. I to jest niepokojące. Daje się
bowiem zauważyć, że sędziowie coraz mniej lubią naszą drużynę.
andrzej zawadzki
K

BRYDŻ

Wyniki turnieju „osiemnastego” 27.09.2013 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski 			
3. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
6. Piotr Turek – Paweł Wróblewski				

171 pkt (52,19%)
167 pkt (39,38%)
162 pkt (50,63%)
161 pkt (50,32%)
151 pkt (47,19%)
148 pkt (46,25%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:

1-2. Piotr Kowalski 				
96 pkt
Grzegorz Nowiński 			
96 pkt
3.
Janusz Wydra 				
92 pkt
4. Janusz Muzal				
89 pkt
5.
Kazimierz Kowalski			
70 pkt
6.
Krzysztof Morawiecki 			
61 pkt
7.
Mariusz Figurski				
59 pkt
8. Krzysztof Michnowski			
57 pkt
9.
Waldemar Gnatkowski			
54 pkt
10. Jerzy Krzemiński				
49 pkt
Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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