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REFERENDUM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

5,53% głosujących w gminie Nasielsk

W niedzielę, 6 września br., odbyło się ogólnokrajowe referendum zaproponowane w maju br. przez byłego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Na kartach do głosowania znalazły się trzy pytania, na które głosujący mogli odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Brzmiały one
następująco:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
Tym razem lokale wyborcze otwarte były w godz. 6.00–22.00. Jednak mimo to głosujących nie pojawiło się wielu. Największą frekwencję, na 16 komisji referendalnych, odnotowano w Obwodowej Komisji nr 16 –
Dom Pomocy Społecznej (39,73%), gdzie na 73 uprawnionych, w referendum
uczestniczyło 29 osób, oraz w Obwodowej Komisji nr 2 z siedzibą w Zespole
Szkół Ogólnokształcących (7,52%), gdzie na 785 osób uprawnionych, kart ważnych odnotowano 59. Najmniej osób wzięło udział w referendum w okręgu nr
14, z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dębinkach (3,20%) – na 1064 uprawnionych, były 34 karty ważne.
Frekwencja w referendum w naszej gminie wyniosła zaledwie 5,53%. Natomiast
w powiecie nowodworskim 6,75%, w województwie mazowieckim 8,31, a w całej Polsce 7,80%. Referendum ogólnokrajowe nie jest wiążące, ponieważ aby takie było, musiałoby wziąć w nim udział ponad 50% uprawnionych do głosowania.
(red.)

Z UM

Z MIASTA

Urząd Miejski w Nasielsku przypomina o terminie zgłaszania kandydatów
do tegorocznej Nagrody „Lew Nasielska”. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” do końca września br. mogą zgłaszać kandydatów: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne
z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk. Wniosek
ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać
dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody
„Lew Nasielska”.

Malowniczy teren nad rzeczką za cmentarzem jest od dłuższego czasu
„dekorowany” cmentarnymi śmieciami. Sztuczne kwiaty, wieńce, i dziesiątki kilogramów szkła po zniczach. Nie ulega wątpliwości, że może to
być miejsce szczególnie zagrożone ponownym pożarem. Kilka tygodni
temu właśnie od szkła zapłonęła tam wysuszona trawa. Wkrótce 1 listopada – tysiącom przyjezdnych gości na pewno zapadnie w pamięci widok
stert śmieci.
Michał B.

Zgłoszenia kandydatów
do Lwa Nasielska

INFORMACJA O WYKAZIE

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.782 ze
zm.) informuje, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych w części do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:
ZPN.6845.2.1.2015 - wykaz części nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, dot. części powierzchni
dachowej budynku zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 63 położonej w obrębie Krzyczki- Pieniążki,
ZPN.6845.3.1.2015 - wykaz części nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, dot. części powierzchni
dachowej budynku zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 63 położonej w obrębie Krzyczki- Pieniążki,
Niniejsze wykazy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 11.09.2015 r. do 02.10. 2015 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Spoczniemy obok
dzikiego wysypiska

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
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)

Dyżury aptek
Informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta
oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi
numerami telefonu:
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

wrzesień 2015 r.
14.09.-20.09.2015 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk;
21.09.-27.09.2015 r. - Apteka ,,NOVA”, ul. Warszawska 51/53 d,
Nasielsk;
28.09-04.10.2015 r. - Apteka HERBA, ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi.
(red.,
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)
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Modernizacje dróg
W czwartek, 3 września br. odbyła
się XIV sesja Rady Miasta. Obrady
prowadził Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady, i jak wyjaśnił
na wstępie, sesja została zwołana
na wniosek burmistrza Nasielska.
W porządku posiedzenia znalazło
się zaledwie pięć punktów, oraz
trzy projekty uchwał.
Rada większością głosów przyjęła proponowany plan posiedzenia
(wynik głosowania: 12 za, 1 przeciw,
2 osoby wstrzymały się od głosu).
Pierwszy projekt uchwały dotyczący utworzenia odrębnego obwodu
głosowania w wyborach do Sejmu
RP i Senatu RP, które zostały zarządzone na 25 października 2015 r.,
radni przyjęli jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały przedstawiony został przez Rafała Adamskiego,
skarbnika Nasielska, i dotyczył
zmian w budżecie naszej gminy
na rok 2015. Projekt ten wywołał
poruszenie wśród części radnych.
Radny Marek Ostaszewski dopytywał o zmiany w finansach i znaczenie zapisu „zgodnie z pismami
dyrektorów placówek oświatowych”. Skarbnik wyjaśniał, że wprowadzane są pewne przeniesienia
pomiędzy paragrafami na prośby
dyrektorów. Obiecał też udostępnić
radnemu wgląd do tej dokumentacji. Następnie radny Grzegorz Arciszewski zapytał burmistrza Bogdana
Ruszkowskiego o przyczyny zwołania sesji w trybie pilnym. Burmistrz odpowiedział, że powodem
było otrzymanie przez gminę środków finansowych (ponad 2 mln zł).
Wyjaśniał, że jeszcze w tym roku
z tej puli będą wykonywane m.in.
remonty dróg, na które trzeba jak
najszybciej ogłosić przetargi.
– Czy panu jest potrzebna cała
Rada, czy tylko część Rady? Chyba komisje są od tego, żeby decydować, co ma być zrobione z tych
pieniędzy? Po co jest w takim razie
komisja budżetu czy infrastruktury?
– pytał burmistrza radny Grzegorz
Arciszewski. W odpowiedzi burmistrz zapewniał, że potrzebna jest
cała Rada.
Radny Marek Ostaszewski pytał
także o wykonanie krytego rowu
w Budach Siennickich za 35 tys.
zł, wskazując, że nie zaplanowano
w tych nowych inwestycjach dróg
ani w Pieścirogach, ani w Nasielsku.
Burmistrz w odpowiedzi wyliczył
inwestycje, które zostały zaplanowane w tym projekcie uchwały do
realizacji w mieście: ok. 300 tys.
zł jest przeznaczone na wykonanie ul. Wiśniowej, będzie też wylana nakładka na ulicy Sportowej, są
środki przeznaczone na kino i na
wykonanie dokumentacji na kanalizację. A ponadto inwestycje drogowe powstaną w Psucinie, Budach
Siennickich i Toruniu Dworskim.
Radny Henryk Antosik podkreślił,
że środki finansowe są przeznaczane tylko na wybrane odcinki dróg.
Pytał o ulice osiedlowe, takie jak:
Klonowa, Jaśminowa, Jagiełły –
My nie jesteśmy brani pod uwagę
– komentował całą sytuację radny
Antosik, podkreślając, że ma o to
żal do przewodniczącego Rady.
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Oświata i kultura
dla wiceburmistrz
…Katarzyną Świderską, wiceburmistrzem
Nasielska, która we wtorek 8 września
br. zaczęła pracę na nowym stanowisku.

O modernizację ulicy Szmaragdowej upomniał się także radny Marek
Jaroszewski. Burmistrz Ruszkowski
wyjaśniał, że inwestycja w kanalizację w Pieścirogach czy Nowej Wsi
już tam pozostanie, a kiedy gmina
odzyska podatek VAT, to zostanie
on przeznaczony na kolejne inwestycje i nie są to środki przypisane
do danej miejscowości. W Pieścirogach drogi mogłyby być wykonane w ramach PROW.
Radny Grzegorz Arciszewski chciał
wiedzieć dokładanie, jakie odcinki dróg są brane pod uwagę przy
planowanej teraz modernizacji. –
Rozdzielono ponad 1 mln zł bez
żadnych komisji, nie wiem, nad
czym mam głosować. To zostało wrzucone bez objaśnień, jakaś
modernizacja, jakieś odcinki, a za
ile? Siedzę jak na tureckim kazaniu.
Chcę wiedzieć, nad czym głosujemy – denerwował się radny Arciszewski.
W tym temacie wyjaśnień udzielił
Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji nasielskiego magistratu,
wyliczając odcinki dróg, które zostały przeznaczone do modernizacji: Chrcynno (400 m), Andzin (600
m), Wągrodno (700 m), Mogowo (1
km), Jackowo Włościańskie (650 m),
ul. Sportowa w Nasielsku (330 m),
oraz w oddzielnym zadaniu ul. Wiśniowa (240 m).
Następnie dyskutowano nad możliwością pozyskiwania funduszy
zewnętrznych na drogi wiejskie
z FOGR i PROW. Radny Arciszewski
podsumował te rozważania krótko,
że to komisja infrastruktury powinna ocenić, które drogi można zrobić ze środków własnych, a które
mają szansę na PROW. Postulował,
by sporządzić plan wszystkich drogowych inwestycji w gminie. Jego
zdaniem dopiero wtedy powinna
być zwołana sesja. Radny Marek
Ostaszewski zaś określił całe to drogowe zamieszanie mianem „skoku na kasę” i zaprosił radnych do
obejrzenia ulicy Koziej. Burmistrz
Ruszkowski tłumaczył, że próbuje godzić interesy miasta i wsi. Do
miejscowości wiejskich trafiają fundusze sołeckie, a miasto powoli już
zmienia wygląd, chociaż nadal wymaga wielu działań. Radny Roman
Jaskulski przypomniał także o swoim okręgu wyborczym, który, jak
zauważył, został pominięty przy
podziale funduszy na inwestycje
drogowe.
Efektem dyskusji o funduszach
na inwestycje drogowe były dwa
wnioski zgłoszone przez radnych:
Marka Jaroszewskiego o przebu-

dowę ulicy Szmaragdowej (5 za, 8
przeciw, 2 osoby wstrzymały się od
głosu) i Grzegorza Arciszewskiego
o wycofanie projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie i przygotowanie jej od początku (5 za i 10
przeciw). Oba wnioski przepadły
w głosowaniu.
Radny Antosik poprosił, by obecna na sesji RM mecenas wydała
opinię na temat tego, czy uchwała
budżetowa, która nie była konsultowana w komisjach merytorycznych Rady, jest zgodna z prawem.
Pani mecenas uznała ją za zgodną
z prawem. Głosowanie nad uchwałą wprowadzającą zmiany w budżecie przebiegało następująco:
10 radnych głosowało za, 4 było
przeciw, a radny Marek Ostaszewski mimo że był obecny na sali obrad nie wziął udziału w głosowaniu.
Trzeci projekt uchwały dotyczył
wyrażenia zgody przez Radę na
podwyższenie kapitału zakładowego Nasielskiego Budownictwa
Mieszkaniowego o 300 tys. zł.
Uzasadniając konieczność podjęcia takiej uchwały, burmistrz wyjaśnił radnym, że środki te będą
przeznaczone na rekultywację
składowiska odpadów w Jaskółowie. Radni przyjęli tę uchwałę
większością głosów: 13 za, przy 2
osobach wstrzymujących się od
głosu.
Wśród pytań, które w ostatnim
punkcie obrad radni i mieszkańcy
kierowali pod adresem burmistrza,
znalazły się m.in. pakiet pytań o budowę nowego przedszkola, koszt
jego dokumentacji i wynagrodzenie
koordynatora, pytania o powstanie
klasy specjalnej w szkole podstawowej w Dębinkach oraz o powołanie
i pobory wiceburmistrza. W odpowiedziach burmistrz wyjaśnił, że
koszt dokumentacji przedszkola
wyniósł ok. 115 tys. zł brutto, wynagrodzenie koordynatora ok. 71
tys. zł brutto, przy czym zaznaczył,
że K. Kubiak nie otrzymał tej pracy
po znajomości. W kwestii klasy specjalnej w SP w Dębinkach burmistrz
powiedział, że powstała tam klasa integracyjna, w której będzie dwóch
uczniów z orzeczeniami. Będą oni
dowożeni do placówki busem zakupionym przez NBM. Burmistrz przyznał, że podjął decyzję o powołaniu
Katarzyny Świderskiej na stanowisko
wiceburmistrza Nasielska z uwagi na
dużą ilość obowiązków, jakie ma
do wykonania. Podkreślił, że jest to
osoba kompetentna i darzy ją dużym zaufaniem. Pobory wiceburmistrza będą wynosiły 8 tys. zł brutto.
(red.)

Czy była Pani zaskoczona propozycją objęcia stanowiska wiceburmistrza Nasielska?
– Z Panem Burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim pracowałam w czasie poprzedniej kadencji, kiedy pełniłam funkcję przewodniczącej Rady
Miejskiej. Współpraca układała się pomyślnie, poznaliśmy się w konkretnym działaniu. Myślę więc, że stąd pomysł na powołanie mojej osoby
na stanowisko wiceburmistrza. Poczułam się wyróżniona i zaszczycona.
Oczywiście nie brakowało także zwykłych obaw, czy sobie poradzę, ale
to mogę sprawdzić tylko praktyce. Chcę spróbować.
Co będzie należało do Pani obowiązków?
– Priorytetem moich działań będzie gminna oświata. Jest to potężne zadanie (zajmujące w budżecie gminy ok. 40%), stale pojawiające się nowe
wyzwania i inwestycje. Oprócz oświaty w moim zakresie obowiązków
będą się znajdować sprawy związane z kulturą.
Pracowała Pani w samorządzie lokalnym jako radna, przewodnicząca
Rady Miejskiej, czy te doświadczenia pomogą Pani w pracy na stanowisku wiceburmistrza?
– Zapewne te doświadczenia będą przydatne. Miałam okazję przez dwie
ostatnie kadencje poznawać specyfikę funkcjonowania samorządu.
Znam problemy naszej gminy, jej słabe i mocne strony. Wiem, jak wiele
potrzeb jest jeszcze do zaspokojenia i jak zawsze są ograniczone środki
finansowe. Praca w samorządzie nauczyła mnie konstruktywnej dyskusji
oraz wypracowywania wspólnego stanowiska, jak najkorzystniejszego z
punktu widzenia całej gminy.
Zawodowo w ostatnich latach była Pani również związana z samorządem, jako pracownik oświaty, a wcześniej m.in. Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Proszę powiedzieć kilka słów na temat swojego
wykształcenia i pracy zawodowej.
– Skończyłam dwuletnie Studium Wychowania Przedszkolnego, jestem
absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału pedagogicznego.
Ukończyłam podyplomowe studia w zakresie oligofrenopedagogiki oraz
zarządzania oświatą. Pracowałam w przedszkolu, w szkole podstawowej
i gimnazjum, znam więc specyfikę funkcjonowania placówek wszystkich
szczebli, które prowadzi samorząd.
Jako Przewodnicząca Rady Miasta była Pani stanowcza i konsekwentna.
W jaki sposób widzi Pani swoją współpracę z burmistrzem Nasielska,
pracownikami magistratu i jednostek podległych gminie oraz radnymi
Rady Miejskiej?
– Każdemu człowiekowi jest potrzebna konsekwencja w działaniu jeśli
chce osiągnąć zamierzony cel. Niektóre sytuacje wymagają stanowczości, czasem nawet wielkiej, by przekonać innych do swoich pomysłów.
Jako wieloletni pedagog mam wiedzę, jak pracować z ludźmi, i doświadczenie w tym zakresie. Sądzę, że istotą współpracy z ludźmi jest poszanowanie drugiego człowieka.
Dziękuję za rozmowę.

Iwona Pęcherzewska
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Reklamówki przy koszach
Do naszych koszy ulicznych powinny trafiać drobne rzeczy, np. opakowania po lodach, cukierkach. W rzeczywistości jest różnie. Ciągle zdarza
się, że wyrzucane są tam także torby ze śmieciami domowymi, np. obierkami z ziemniaków. Jeśli się nie da ich upchnąć do kosza, to zostają obok.
– Jest kilka takich miejsc w mieście, gdzie kosze uliczne ciągle są zapełniane po brzegi i obstawiane reklamówkami, w których znajdują się odpady
z gospodarstw domowych – mówi Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego magistratu.
Być może niektórzy, nie chcąc gromadzić odpadów na swojej posesji
i oddawać raz lub dwa razy w miesiącu firmie Błysk-Bis, po prostu pozbywają się ich w ten sposób regularnie.
Szczególnie oblegane ostatnio przez mieszkańców są kosze uliczne przy
ulicy Kościelnej, Kościuszki i na Rynku. Jak zapewnia kierownik Szymańska, okoliczni mieszkańcy złożyli deklaracje, ponoszą opłaty, a śmieci
mimo to pojawiają się przy koszach.
To nie tylko nieestetycznie wygląda, ale także jest dla nas wszystkich kosztowne, ponieważ za takie śmieci płacimy podwójnie. Jedną opłatę ponoszą mieszkańcy, bezpośrednio płacąc za domowe lub firmowe odpady,
zaś drugą ponosi miasto na rzecz ZGKiM – za odbiór odpadów komunalnych z koszy.
Być może skutecznym sposobem na spryciarzy ustawiających reklamówki czy plastikowe worki przy ulicznych koszach okaże się miejski monitoring. Obecnie niektóre rejony miasta są już systematycznie monitorowane.
Niebawem przyjdzie też kolej na kosze uliczne. Dlatego apelujemy do
mieszkańców, by nie podrzucali tam śmieci.
(red.)
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Przedszkolny problem
Planując budowę nowego przedszkola, zapowiadano szybkie jego
powstanie i w ten sposób rozwiązanie narastającego od dwudziestu lat problemu z opieką

Podważano nawet celowość budowy nowego przedszkola.
Na skutek interpelacji radnych,
a zwłaszcza radnego Grzegorza Arciszewskiego, burmistrz,

w miarę zgodnie zadecydowali,
aby został ogłoszony przetarg,
który zweryfikuje, czy założona
cena nie była zbyt wysoka.
andrzej zawadzki

przedszkolną. Wzorem miał być
tu Pomiechówek. Słyszeliśmy, że
inwestycja ma być zrealizowana w ciągu jednego roku. Na ten
czas samorządowe przedszkole
miało funkcjonować w lokalu zastępczym.
Co udało się zrobić? Jest już gotowy projekt nowego przedszkola.
W trakcie wakacji przygotowano
zastępcze pomieszczenia w gimnazjum w Nasielsku i od 1 września samorządowe przedszkole
z nich korzysta. Warunki są dobre,
co w dużej mierze jest zasługą
całej załogi przedszkola i radnych,
którzy zdecydowanie domagali
się, aby dzieci miały odpowiednio
przygotowane pomieszczenia itd.
Trzeba jednak pamiętać, że jest to
tylko rozwiązanie zastępcze, bo
ta lokalizacja absolutnie nie nadaje się na stałe funkcjonowanie
tu przedszkola. I nie chodzi tu tylko o „słynną” szkolną pracownię
chemiczną. Przeciwwskazań jest
znacznie więcej.
Problemem jest sama budowa
przedszkola, a właściwie pieniądze potrzebne na tę inwestycję.
P i er wsze p rz ym iark i mówi ł y
o potrzebie zabezpieczenia 7–9
mln zł. Ostatnio podana suma 12
mln zł zbulwersowała radnych.

w trakcie XIII sesji Rady Miejskiej
obiecał zorganizowanie spotkania radnych z koordynatorem
budowy przedszkola Krzysztofem Kubiakiem w celu wyjaśnienia ich wątpliwości związanych
zwłaszcza z ceną inwestycji.
Takie spotkanie odbyło się 26
sierpnia podczas obrad Komisji
Oświaty, Sportu i Kultury. Jednym z a r g um e n tów ra dnyc h
dotyczącym kosztów budowy
był przykład z nasielskiego życia wzięty. Argumentowano, że
państwo Fijalscy w bardzo krótkim czasie wybudowali na ulicy
Ogrodowej okazał y budynek
szkolny za cenę dużo niższą niż
proponowana przez inwestora.
Przedmiotem dyskusji była też
stawka, jaką otrzymać ma koordynator (71 tys. zł.). Zarówno burmistrz, jak i koordynator
wyjaśniali, skąd wynikła różnica między ceną wcześniej braną
pod uwagę a ceną, która pojawiła się przy ogłaszaniu przetargu. Decydującą rolę odegrało tu
poszerzenie zakresu prac przy
realizacji tego przedsięwzięcia,
a zwłaszcza to, że w zakres ten
wejdzie też wyposażenie przedszkola.
Radni nie do końca byli przekonani co do podjętych działań, ale

KRONIKA
POLICYJNA
28 sierpnia w Budach Siennickich
Franciszek K. kierował rowerem
pomimo zakazu sądowego.
3 września w Starych Pieścirogach
na ul. Kolejowej Zbigniew Cz. kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.
5 września w Nasielsku na ul. Warszawskiej (przy sklepie MarcPol)
Sebastian Cz. dokonał kradzieży
motoroweru o wartości 600 zł na
szkodę mieszkanki gminy Nasielsk.
Motorower odzyskano.
5 września w Lelewie doszło do
pobicia właściciela tamtejszego
sklepu. Prowadzone jest śledztwo
w tej sprawie.

Pijani na drodze:

5 września w Starych Pieścirogach
na ul. Kolejowej Mateusz J. kierował rowerem w stanie nietrzeźwości (1,89‰) oraz pomimo zakazu
sądowego.

KRONIKA OSP
24 sierpnia w Jackowie Dworskim
doszło do pożaru trawy. W akcji
gaszenia ognia brały udział: OSP
Cieksyn, OSP Jackowo, OSP Psucin i OSP Nasielsk.
26 sierpnia w Dębinkach doszło
do pożaru trawy. Gaszeniem zajęli się strażacy z OSP z Psucina.
6 września w Wągrodnie doszło do wypadku. Samochód
osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Strażacy z OSP
z Nasielska zabezpieczyli miejsce
wypadku.
6 września w Siennicy doszło
do pożaru w nieużytkowanym
magazynie. Zapaliły się trociny
i śmieci. Zabezpieczeniem miejsca zdarzenia oraz gaszeniem
pożaru zajęli się strażacy z OSP
Psucin i OSP Nasielsk.
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Wielkie otwarcie nowego dworca Dariusz Kordowski
W piątek, 28 sierpnia odbyło się otwarcie nowego
dworca PKP Nasielsk. Jest
on pierwszym obiektem
z Innowacyjnego Projektu
Dworców Systemowych.
Na tej uroczystości pojawiła się minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak,
członkowie Zarządu PKP
S.A. Jarosław Bator i Piotr
Ciżkowicz, prezes PKP Intercity Jacek Leonkiewicz
oraz burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski. – Dzisiejsze otwarcie nowego dworca
w Nasielsku wpisuje się w wielki program modernizacji dworców, nie tylko finansowanego ze
środków unijnych. Od 2007 r. już
ponad 100 zmodernizowanych

i zrewitalizowanych dworców jest
udostępnionych pasażerom – mówiła minister Wasiak.
Przedstawiciele kolei opowiadali o szczegółach inwestycji i jej zaletach, a burmistrz przypomniał
o tym, że większość mieszkańców
wciąż czuje sentyment do starego budynku i że wiele osób bało
się, czy nowa inwestycja dojdzie
do skutku. – Mamy zaszczyt mieć
nowy piękny dworzec i teraz powinniśmy o niego dbać, by nam
służył i był czymś, czym możemy
się szczycić – mówił.
Poza dużą liczbą dziennikarzy
z ogólnopolskich mediów na
otwarciu pojawiło się wielu mieszkańców chcących zobaczyć, jak
prezentuje się nowy budynek
dworca. Organizatorzy przygotowali dużo zabaw, w szczególności
dla tych, którzy przyszli z dzieć-

mi. Pociechy mogły spróbować
swoich sił w budowaniu makiety
kolejki i infrastruktury kolejowej
z klocków Lego. Starsi za to mogli obejrzeć należący do PKP Intercity nowoczesny pociąg firmy
Stadler-Newag. Nowy dworzec
przyjechały odwiedzić również
osoby niekorzystające na co dzień

Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach
do Rady Miejskiej?
– Do kandydowania do
Rady Miejskiej skłoniła
mnie chęć sprawdzenia
się na nowej płaszczyźnie
działania, współdecydowania o rozwoju naszej
gminy, a także związane
z tym nowe doświadczenia.
z pociągów. – Przyjechaliśmy zobaczyć otwarcie. Póki co, podoba
nam się. Tamten dworzec był duży,
kolubryna niepotrzebna, a ten jest
mały i wygląda lepiej – mówiło
„Życiu Nasielska” starsze małżeń-

stwo z Nasielska.
Opinie osób korzystających regularnie ze stacji PKP również były
na ogół pozytywne.  –Dworzec
jest nowy, ładny,
zapewne funkcjonalny i potrzebny
– mówił mieszkaniec Mogowa i na
pytanie o to, czy
tęskni za starym
dworcem, odpowiedział: – Teraz
już nie. Inna z pytanych osób wyrażała jednak obawy,
czy kolej będzie
w stanie zadbać o odpowiedni stan
bezpieczeństwa budynku. – Dawny
dworzec był często demolowany,
były tam powybijane szyby. Teraz
widzę, że tutaj jest dużo szklanych
elementów. Mam nadzieję, że będzie odpowiednia ochrona tego
miejsca – mówiła.
Co zdecydowało
o postawieniu nowego dworca akurat na stacji PKP
Nasielsk? – Analizujemy lokalizacje,
które są n a trasie dojazdowej do
Warszawy i jednocześnie nie są pod
o p i e ką ko n s e r watora. To głównie stare dworce,
w których jest ruch głównie dojazdowy. Nowy dworzec musi inaczej wyglądać, trzeba przez niego
szybko przejść, a nie przekopywać
się przez duży gmach. – odpowiadał Piotr Ciżkowicz z Zarządu PKP
S.A. Dodał, że dworce systemowe
są budowane w ten sposób, żeby

Jak postrzega Pan funkcję
radnego? Radny to…

były mniejsze, tańsze w utrzymaniu i w razie potrzeby można było
je łatwo rozbudować. Są przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych i przyjazne środowisku dzięki
redukcji kosztów utrzymania. Uzyskiwanie części energii odbywa się
za sprawą paneli słonecznych na
dachu dworca, działa też system
odzyskiwania wody i specjalnej iluminacji, który uzależnia oświetlenie
budynku od tego, czy panuje tam
ruch związany z przyjazdem bądź
odjazdem pociągu.
Zaletą pilotażowego projektu jest
też szybkość, z jaką tworzy się
nowy dworzec. – Od momentu
koncepcji do powstania nowego
obiektu potrzebujemy około roku.
To bardzo szybkie tempo pozwala nam na elastyczność w dalszych
inwestycjach – informował Piotr
Ciżkowicz. Odpowiadał też na wyrażane przez mieszkańców obawy związane z bezpieczeństwem,

– Radny to przede wszystkim człowiek, który został
wybrany przez mieszkańców, aby godnie reprezentować społeczność
lokalną, kierować się interesem publicznym oraz dbać o rozwój okręgu,
miasta i jego obywateli.
Na jakich zagadnieniach zna się Pan najlepiej? Czym, przede wszystkim, będzie się Pan zajmował w Radzie Miejskiej?
– Przede wszystkim będę zajmował się zagadnieniami związanymi ze
sportem, rozwojem infrastruktury, jak np. ścieżki rowerowe, poprawa
jakości dróg.
Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania w tej
kadencji dla całej gminy i w Pana okręgu wyborczym?
– Za najważniejsze inwestycje uważam: budowę nowoczesnego przedszkola, ścieżki rowerowej (Nasielsk–Winnica–Pułtusk), budowę drogi na ulicy Klonowej, remont ulicy Sportowej oraz dróg osiedlowych
i chodników, budowę drogi na ulicy Prostej, poprawę wizerunku miasta,
aby przyciągnąć tu inwestorów i nowych mieszkańców
Czy gmina Nasielsk jest dobrym miejscem do życia?
– Gmina Nasielsk z każdym rokiem coraz bardziej się rozwija i stwarza nowe możliwości. Mam porównanie, bowiem mieszkam tu od urodzenia, i z całym przekonaniem stwierdzam, że jest dobrym miejscem
do życia, a przez wspólne działanie może być jeszcze lepszym.
Jak można się z Panem skontaktować?
– Skontaktować się ze mną można poprzez Biuro Rady Miejskiej, telefonicznie 609 442 165 lub e-mailowo: dariusz35@onet.eu.
Radny prywatnie…
– W związku z narzeczoną Anią, syn Jakub. Prywatnie lubię piłkę nożną,
bieganie, jazdę na rowerze, dobrą muzykę i dobre książki.
R

zapewniając, że budynek jest monitorowany przez prywatną firmę
ochroniarską, a do budowy zostały wykorzystane elementy odporne na działanie graffiti.
Dworzec PKP został zbudowany
przez Warmińskie Przedsiębiorstwo
Budowlane S.A., a koszt inwestycji wyniósł około 5,4 mln zł i został pokryty ze środków własnych
PKP S.A. Inne dworce systemowe
są obecnie w budowie na stacjach
Ciechanów, Mława i Strzelce Krajeńskie Wschód. W razie sukcesu
projektu będzie on kontynuowany,
a pod uwagę brane są takie lokalizacje jak: Pomiechówek, Poznań
Garbary czy Sędziszów Małopolski.
Najwięcej kontrowersji wśród
mieszkańców wywołało jednak to,
że choć dworzec ma wszelkie udogodnienia dla niepełnosprawnych
i matek z wózkami, to jednak przy
okazji budowy nowego obiektu nie
zmodernizowano przejścia podziemnego, które przy niedziałającej windzie wciąż stanowi poważną
barierę architektoniczną.
Paweł Kozłowski
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WARTO PRZECZYTAĆ

Serce z kamienia

Są książki, które przekonują nas,
że za każdym sukcesem jednego
człowieka stoi poświęcenie innej
osoby. I czasami jest ono prawie
nie do wytrzymania.
Miłość z kamienia to książka napisana przez Grażynę Jagielską, żonę
Wojciecha Jagielskiego, dziennikarza, reportażysty i pisarza,
specjalizującego się w tematyce
wojennej. Był obserwatorem konfliktów zbrojnych w Afganistanie,
Tadżykistanie, Czeczenii, Gruzji.
Jego odwaga, intelekt i poświęcenie dla opisania realiów wojennych
przysporzyły mu niemało nagród
i odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Napisał wiele książek, ale tym razem opowieść o nim zostaje nam przedstawiona oczami jego drugiej
połówki.
Dzisiaj mijają trzy miesiące, odkąd przyjęto mnie do kliniki psychiatrycznej z objawami stresu bojowego – czy to słowa samego Wojciecha Jagielskiego? Nie, to doświadczenia, które spotykają jego żonę. Dodaje
jeszcze: tak naprawdę jest to stres mojego męża, ale on zawsze oddawał
mi wszystkie swoje kłopoty. Choć państwo Jagielscy na wyprawę w rejony konfliktów zbrojnych wyruszyli wspólnie tylko dwa razy, to jednak
oczekiwanie na niepewny powrót swojego małżonka po jakimś czasie
wpędziło Grażynę Jagielską w poważną traumę, która swój finał miała
w klinice psychiatrycznej.
Przejmujące jest to, jak bohaterka książki, żyjąc życiem swojego męża,
z czasem popada w nerwowe oczekiwanie przeradzające się później
w totalne zobojętnienie. Moje życie podzieliło się na okresy oczekiwania
i powrotów, przy czym lepiej pamiętam oczekiwanie. Powroty się zlewają, zawsze wyglądają tak samo: Wojtek otwiera sobie drzwi kluczem,
który ze sobą zabiera, mówi: „No to jestem” – opisuje Grażyna Jagielska.
Niepokój jednak zaczyna stawać się podstawowym uczuciem w jej życiu, również wtedy, gdy ma męża przy sobie, a gdy odjeżdża, by wykonywać swoją pracę, jego żonie zostaje czekanie już nie na niego samego,
a na wiadomość, że gdzieś tam w końcu nie dopisało mu szczęście i został zabity. W pewnym momencie Jagielska wspomina, że niemożliwe
było wykonywanie zwykłych obowiązków domowych, nie była w stanie
skoncentrować się na niczym poza tym właśnie oczekiwaniem.
Znamienne jest, że zobojętnienie wywołane stresem ma odbicie w warstwie literackiej książki. Nie ma w niej wybuchów emocji, wszystko napisane jest w chłodny i opisowy sposób, co świetne pokazuje wewnętrzny
świat bohaterki.
Miłość z kamienia, choć opowiada o przeżyciach żony korespondenta
wojennego, może też być odczytywana szerzej jako stadium samotności
w związku, gdy jedna osoba poświęca pracy większość swojego życia,
a współmałżonek czuje się odrzucony i niechciany. Warto zajrzeć do
lektury, choćby po to, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i nasze
życie nie wpędza kogoś bliskiego w podobne utrapienia, jakie przeżyła
Grażyna Jagielska. Albo czy sami nie jesteśmy na jej miejscu.
Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Nowoczesna pracownia komputerowa

BIBLIOTEKA w NASIELSKU
zaprasza na

WYCIECZKĘ ROWEROWĄ Z CYKLU
„W KRAINIE NASIELSKIEGO PRAWDZICA”

„Od wschodu do zachodu” cz. 2
Udział bezpłatny

Data: 13 wrzesień 2015 r. (niedziela)
Zbiórka: Biblioteka, ul. Piłsudskiego 6,

godz.13.00

Szczegółowe informacje:
MGBP, tel. 23 69 12 552
Tempo przejazdu dostosowane
do najmłodszych uczestników.
Na zakończenie piknik.

Od pewnego czasu można odwiedzić Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku i jednocześnie skorzystać z nowoczesnej sali komputerowej.
Sala mieści się na parterze biblioteki, co stanowi ułatwienie dla osób starszych i niepełnosprawnych. Pracownia
komputerowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–13.00 i 14.00–16.00. Pracownicy
biblioteki zapewniają, że cieszy się ona powodzeniem również wśród seniorów.
Na wyposażenie pracowni składa się pięć stanowisk z nowymi komputerami, laptop i podłączony do niego
projektor wraz z ekranem projekcyjnym oraz aparat fotograficzny i wszelkie potrzebne meble. Oczywiście zapewniony jest również dostęp do internetu.
Pracownia komputerowa została sfinansowana w ramach projektu „M@zowszanie” prowadzonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza na rzecz Województwa Mazowieckiego. Projekt zakłada również bezpłatną wymianę
komputerów na nowe w dalszym czasie.
(pk)

ROZMAITOŚCI
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List do redakcji

Jak się pozbyć pacjenta NPL-u?

W dniu 21.08.2015 r. przybyłem do placówki nocnej pomocy lekarskiej w Nasielsku, przy ul. Kościuszki w celu uzyskania porady i pomocy medycznej. Około godziny 19.00 przyjechałem do wspomnianej placówki z bólem pleców, który pojawił się w ciągu dnia. Niestety, pod koniec dnia ból nasilił się na tyle, że nie byłem w stanie normalnie
funkcjonować, dlatego podjąłem też decyzję o konieczności uzyskania porady lekarskiej. Jestem osobą pracującą
i przyjazd z pracy (Warszawa) uniemożliwił mi przybycie do lekarza rodzinnego w godzinach pracy Ośrodka Zdrowia
przy ul. Sportowej.
Po przyjeździe do nocnej pomocy lekarskiej usłyszałem od lekarza, że jestem kombinatorem, który chce wykorzystać NFZ. A ponadto chciałbym wspomnieć, że jestem osobą schorowaną i posiadam odpowiednią dokumentację
na temat mojej przypadłości. Poza brakiem uzyskania pomocy spotkałem się z bezczelnością Pana doktora, który
zaczął mnie przedrzeźniać. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż od młodych lat jąkam się, co jest dla mnie bardzo krępujące. Niestety podczas nerwowej „rozmowy” z nim zacząłem się jąkać, co zostało wykorzystane przeciwko mnie.
Pomimo obserwujących nas pacjentów Pan doktor w bezczelny sposób przedrzeźniał mnie – jąkając się. Poczułem
się poniżony i ośmieszony. Przyszedłem tylko po pomoc do specjalisty. Niestety jej nie uzyskałem, a w zamian za to
usłyszałem wiele obraźliwych słów, które padły pod moim adresem. Czy na to zasłużyłem? Jako uczciwy człowiek
pracujący i płacący wszystkie składki? Jakim prawem Pan doktor ośmieszył i upokorzył mnie? Gdzie wartości etyczne,
jakimi powinien kierować się każdy człowiek, a co dopiero lekarz?
Zwracam się z wielką prośbą, aby zostały wyciągnięte konsekwencje wobec Pana doktora i aby moja sprawa nie
została potraktowana jako kolejna „sprzątnięta pod dywan”.
Na koniec mam jeszcze jedną wątpliwość: co byłoby, gdyby mój stan zagrażał mojemu życiu? Przyszedłem po poradę do profesjonalisty, do osoby, którą powinno się darzyć zaufaniem. Zamiast recepty lub porady dostałem poniżenie.
Imię i nazwisko znane redakcji (tytuł pochodzi od redakcji)

Z BIBLIOTEKI

Z NOK-u

Wspólne czytanie Lalki

Na koniec
Nietykalni

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku włączyła się
do akcji Narodowego Czytania pod Honorowym Patronatem
Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy. Czytanie – powieści Lalka Bolesława Prusa odbędzie się
13 września br. podczas Rajdu Rowerowego „Od wschodu do
zachodu”. Jest możliwość pozyskania pamiątkowego stempla na
przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach książki.
Akcja ma na celu podniesienie czytelnictwa oraz stworzenie ponadpokoleniowej wspólnoty czytelników, pielęgnującej piękną
i pożyteczną aktywność. Chcemy w ten sposób przybliżyć największe dzieła polskiej literatury.
Lalka jako nowoczesna, europejska powieść z jednej strony ukazuje polską waleczność, nasz romantyczny patriotyzm,
z drugiej – codzienne pozytywistyczne budowanie własnej pozycji ekonomicznej czy intelektualnej, oparte na przedsiębiorczości i zaradności.
Mamy nadzieję, że jest to doskonała książka nie tylko na dzisiejsze czasy. Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, Izabela Łęcka, Julian Ochocki tworzą galerię niezapomnianych bohaterów,
pochodzących z tej samej polskiej opowieści, co Jacek Soplica,
Cześnik czy Andrzej Kmicic. Warto dostrzec ich wszystkich jako
żywych ludzi, którzy mają coś ważnego do powiedzenia o sobie, o czasach, w których przyszło im żyć, ale o nas samych –
współczesnych Polakach.
Stąd tez zachęcamy do udziału nie tylko w rajdzie, ale przede
wszystkim w naszym „Czytaniu”.
Pamiętajmy, 13 września 2015 r., wyjazd spod biblioteki
o godz.13.00.
(mb)

Ostatni seans kina plenerowego w tym sezonie odbył się w piątek, 28 sierpnia br., jak
zwykle na parkingu przy kościele św. Wojciecha. Tym razem również widzowie dopisali i film pt. Nietykalni w wyjątkowej scenerii
obejrzało ponad 100 osób. Historia sparaliżowanego milionera i jego młodego opiekuna
potrafiła wzruszyć, ale i rozbawić publiczność.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych
wieczornych spotkaniach z X Muzą, dziękujemy za wytrwałość. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w tym samy miejscu w naszym
kinie pod chmurką za rok.
Mecenasem spotkań była Gmina Nasielsk.
(red.)

Rozpoczynamy kolejny
rok zmagań i zabawy!
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Drodzy czytelnicy, serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku harcerskiego naszego Hufca, które odbędzie się w niedzielę 20 września 2015
r. w centralnym pierścieniu Twierdzy Modlin. Jesteśmy częścią większej
imprezy – Historycznego Pikniku Militarnego. Jeśli chcecie spędzić aktywnie ten niedzielny dzień, to serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
szef sztabu organizacyjnego
phm. Daniel Nowak

ZAPROSZENIE

Fundacja „BĄDŹMY RAZEM” w Nasielsku
zaprasza słuchaczy

UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU

oraz Sympatyków do zapisu i opłat semestralnych
na rok akademicki 2015/2016.
Inauguracja roku na UTW odbędzie się
2 października 2015r. o godz. 12:00
(piątek) w Nasielskim Ośrodku Kultury (kino NIWA)
Zapisów i opłat można dokonywać w naszym biurze
(Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 6)
w godz. 9:00-17:00
w każdy dzień tygodnia (oprócz sobót i niedziel)

Klub dyskusyjny
– rozmawiamy po angielsku
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” zaprasza mieszkańców Cieksyna i okolic na wesołą naukę języka angielskiego – poprzez
konwersacje. Spotkania w każdy wtorek o godz. 18.00 w Zakątku Rozmaitości w Cieksynie.
Poruszymy tematy dotyczące naszego życia, porozmawiamy o innych
kulturach i tradycjach, o tym, co nas interesuje, o naszych odkryciach kulinarnych i kulturalnych. Będzie to również doskonała okazja do tego, żeby
po prostu się spotkać i porozmawiać. Dzięki spotkaniom uwierzysz, że
każdy może rozmawiać w języku angielskim.
Zapraszamy osoby na każdym stopniu zaawansowania – zarówno tych,
którzy języka nie znają, ale chcą się go nauczyć, jak i tych, którzy chcą
poćwiczyć i ulepszyć swoje umiejętności, a także podzielić się nimi z resztą uczestników. Zajęcia będą opierały się na luźnych konwersacjach, bez
sztywnych ram dotyczących programu.
Przychodzimy i po prostu rozmawiamy :)
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UROCZYSTOŚCI

Z GMINY

Życzymy 200 lat!

Rodzinno-sąsiedzki
festyn w Miękoszynie

W czwartek, 3 września br. mieszkanka naszej gminy pani Helena Latkowska obchodziła swoje 103. urodziny. Z tej szczególnej
okazji w sobotnie popołudnie 5 września 2015 r. najlepsze życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu i pomyślności, serdecznej
opieki najbliższych oraz pogody ducha złożyli Szanownej Jubilatce przedstawiciele nasielskiego Urzędu: Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, i Ewa Mikulska, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego, oraz najbliższa rodzina.
W tej niecodziennej chwili nie zabrakło również pięknych kwiatów, symbolicznego prezentu i lampki szampana za zdrowie
Dostojnej Jubilatki. Pani Helena wraz z mężem Wacławem wychowała dwóch synów: Ireneusza i Kazimierza. Od wielu lat
mieszka w Studziankach z synem Kazimierzem i synową Danutą, którzy obdarzają ją miłością i troskliwością. To właśnie
najbliższe osoby: dzieci, wnuki i prawnuki, ich postawa i opiekuńczość, a przede wszystkim codzienna opieka Pani Danuty
oraz niezwykła więź łącząca całą rodzinę daje Jubilatce poczucie bezpieczeństwa, siły i witalności. Pani Helena jest bardzo miłą i ciepłą osobą, która podchodzi do życia z radością
i uśmiechem na twarzy.
Szanownej Jubilatce życzymy zdrowia i wielu pięknych chwil
w otoczeniu najbliższych.

UM

NA SPORTOWO

Turniej o Puchar Proboszcza

W niedzielę, 30 sierpnia w parafii Nuna odbyły się pierwsze zawody o Puchar Proboszcza.
– To była moja inicjatywa, zorganizowana
po to, by zintegrować środowisko z naszej
parafii – tłumaczy proboszcz ks. Tadeusz Jabłoński. Wsie należące do parafii: Chechówka, Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Popowo
Borowe i Żabiczyn, wystawiły po 6 przedstawicieli do zmagań w piłkę nożną. Każdy
mecz trwał po 20 minut i toczył się na boisku szkolnym w Nunie. Jak zapewnia proboszcz, turniej zebrał wielu widzów.
– Praktycznie każda drużyna miała swoich
kibiców, którzy przyszli z transparentami i
głośno dopingowali – mówi.
Zawodnicy grali o puchar ufundowany
przez proboszcza, dodatkowo trzy pierwsze
zespoły dostały medale, były też przewidziane i inne nagrody dla grających. Drużyny mężnie zmagały się na
murawie, w końcu w finale starło się Popowo z Chechnówką i wygrało całe zawody. W walce o trzecie miejsce
Nuna pokonała Lorcin, a tabelę zamknął Żabiczyn i Młodzianowo. Jak zapewnia proboszcz ks. Tadeusz Jabłoński,
zawody bardzo wszystkim przypadły do gustu i na pewno zostaną powtórzone za rok, choć nie jest ustalony
jeszcze dokładny termin.
(pk)

Ankieta do mieszkańców Nasielska
Nasielskie Towarzystwo Kultury
zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Nasielska
o odpowiedź na kilka pytań dotyczących skweru przy ul. T. Kościuszki i znajdującego się na nim
pomnika. Chcemy dowiedzieć
się, czego brakuje mieszkańcom
Nasielska w tym miejscu, aby wypracować pomysł na przyjazną
przestrzeń publiczną w naszym
mieście.
Badanie realizujemy w ramach
uczestnictwa w zadaniu Przestrzeń dla ludzi ogólnopolskiej
akcji Masz Głos, Masz Wybór. Na
realizację tego projektu Nasielskie Towarzystwo Kultury pozyskało minigrant. W ramach przyznanych nam środków finansowych możemy podjąć się pewnych działań, które wpłyną na poprawę estetyki wokół znajdującego
się w parku pomnika. Oprócz prac związanych z najbliższym otoczeniem pomnika ogłosimy dla uczniów szkół
podstawowych z terenu naszej gminy konkurs plastyczny „Miejsce Pamięci Narodowej w oczach dzieci”. Nasze
działania w ramach tego projektu koordynuje Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Nasielska do wypełnienia naszej ankiety. Jest ona anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Link do ankiety znajduje się na stronie nasielskiego urzędu. Z góry dziękujemy
wszystkim, którzy zdecydują się na wypełnienie ankiety.
Zarząd NTK

W sobotę, 29 sierpnia w Miękoszynie odbył się po raz pierwszy Festyn Rodzinno-Sąsiedzki, będący pożegnaniem lata i okazją do integracji mieszkańców.
Festyn zorganizowała sołtys Iwona Wróblewska wraz z mieszkańcami Miękoszyna. – Taka impreza to fantastyczny sposób na integrację rodzinną
i sąsiedzką. Rodzina i sąsiedztwo to dwa podstawowe środowiska, w których żyjemy. W rodzinie dorastamy i uczymy się szacunku dla drugiego
człowieka, jakim może być właśnie sąsiad. Najlepiej takie relacje budować właśnie przez wspólną zabawę – mówiła sołtys Miękoszyna. Na rozpoczęciu była imprezy była Magdalena Biernacka, starosta nowodworski,
która zapewniła zebranych, że popiera tego typu inicjatywy społeczne
i ich główny cel, jakim jest integracja.
Jednym z ważnych punktów w programie imprezy
były liczne gry i konkursy.
Na początku rozegrano
mecz między drużynami
żonatych panów i kawalerów, a po nich piłkarskie
zmagania toczyli juniorzy.
Oprócz tego odbyły się
zawody wędkarskie, biegi
w workach czy budzący
wiele emocji bieg ze snopami siana. Było się w czym wykazać, a uczestnicy mieli szansę wygrać takie nagrody, jak rower, cyfrowy aparat, tablet
czy voucher na zakupy. Chętnych więc nie brakowało. Na zorganizowanej scenie wystąpiły dzieci z przedszkola Sakolandia, prezentując swoje
talenty artystyczne.
Interesujące były również pokazy, jakie się udało przygotować organizatorom. Najpierw strażacy z OSP Jackowo oraz z Wojskowej Straży Pożarnej w Pomiechówku zademonstrowali, jak fachowo wyciągnąć człowieka

z zatrzaśniętego samochodu. Aby pokaz był efektowny, z samochodu
usunięto najpierw przednie drzwi a potem cały dach! Następnie zademonstrowano gaszenie pożaru. Wiele emocji zapewnił również pokaz woltyżerki, czyli jazdy na
koniu połączonej
z wykonywaniem
efektownym figur
gimnastycznych.
N i e któ r e z n i c h
zapierał y dech
w piersiach.
Aby ochłonąć
z emocji po pokazach i odpocząć po
udziale w konkursach, udawano się do któregoś ze stanowisk. Można było kupić coś do
jedzenia, w tym ciasta przygotowane przez mieszkanki Miękoszyna. Dla
dzieci zorganizowano plac zabaw, nic nie stało na przeszkodzie, by zabrać
się na przejażdżkę bryczką ze stajni Zarembowo.
Wieczorem przyszedł czas na zabawę muzyczną i taneczną. Od 18.00 na
scenie grał DJ Lucas z Gryf Club w Legionowie, który porywał do tańca
składanką utworów dance i disco polo. Aby uatrakcyjnić zabawę, zorganizowano taneczne konkursy, można więc było przekonać wszystkich, że
jest się królem parkietu. Na zwycięzców czekały nagrody.
Jak zapewnia sołtys Iwona Wróblewska, nie na darmo impreza został nazwana „I Miękoszyńskim Pożegnaniem Lata”, jako że w przyszłym roku
prawdopodobnie znowu warto będzie odwiedzić Miękoszyn i razem
spędzić ostatnie wakacyjne chwile.
Paweł Kozłowski
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Biesiada w Budach Siennickich
29 sierpnia 2015 r. na placu przy
Szkole Podstawowej w Budach
Siennickich odbyła się Biesiada
Sierpniowa, która była świetną okazją do wspólnej zabawy i pożegnania wakacji.
Inicjatorami przedsięwzięcia były
Grupa Sołecka (przedstawiciele
wsi: Cegielnia Psucka, Studzianki,
Budy Siennickie) oraz Rada Pedagogiczna przy Szkole Podstawowej
w Budach Siennickich. – Naszym
założeniem było zorganizowanie imprezy kulturalnej integrującej naszą społeczność – mówi
dyrektor szkoły Ewa Strzelczak
i dodaje, że wszystkim zależało na
podkreśleniu faktu, że impreza ma
charakter kulturalny i pozwoli zaprezentować interesujących ludzi

z terenów naszej gminy.
Jakie atrakcje miała do zaoferowania Biesiada Sierpniowa? Dla
najmłodsz ych prz ygotowano
dmuchany plac zabaw, przejażdżkę kucykiem, zabawy animacyjne, malowanie twarzy i warsztaty
artystyczne, które były oblegane
przez dzieci chcące szlifować swoje talenty plastyczne. Mogły one
sprawdzić się w szydełkowaniu oraz
wykonywaniu ozdób z filcu i tworzeniu biżuterii. Mamy pociech

mogły z kolei podejść do stoiska,
które oferowało im darmowe porady kosmetyczne. Wszyscy za
to mogli skorzystać z oferty małego tournée po okolicy, którą
przygotowała Stajnia Zarembowo.
Był również kącik kawiarniany,
w którym oprócz kawy i innych
gorących napojów można było
degustować ciasta domowej roboty przygotowane
przez Radę Rodziców.
Kolejnymi miejs c a m i wa r t y m i
odwiedzenia były
stoiska przygotowane przez różnych lokalnych
p r o d u c e n t ó w.

Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kowalski z Winnik prezentował swój olej lniany
i rzepakowy; Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Wincenty Pawłow-

fot. A. Stasiak

ski zapraszało do degustacji swoich
płodów rolnych, a Pszczela Kraina
z Nasielska – do kupna kosmetyków i leków produkowanych na
bazie miodu. Oczywiście wszystkie oferowane produkty były w stu
procentach zdrowe i ekologiczne.
W t ra kc i e i m p r e z y B i e s i a d ę
Sierpniową odwiedził burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski, któ-

Prezentowane przez nich
covery znanych utworów
fot. P. Kozłowski
szybko porwały wszystkich
ry zachęcił obecnych do wspólnej zgromadzonych do
zabawy i sam dał przykład, bio- zabawy, co stanowiło
rąc udział w specyficznej odmia- świetne zwieńczenie
nie siatkówki, w której piłkę zastąpił imprezy.
balon wypełniony wodą, a odbijać
go należało za pomocą koca trzy- Biesiada Sierpniowa to
manego przez całą drużynę. Gra jedna z czterech iniwywoływała żywe reakcje wśród cjatyw, które zostały
widzów, szczególnie gdy balon wybrane do realizacji
spadał na ziemię i ochlapywał gra- w ramach ogłaszanego
w czerwcu przez NOK
czy pechowej drużyny!
Konkursu „Mam paWieczorem przyszła kolej na mu- tent na kulturę – inicjazykę i taniec. Na scenie wystąpi- tywy mieszkańców”,
ły znane w naszej gminie zespoły dofinansowanego ze
muzyczne, które od godziny 18 środków Narodowego
do 22 dzielnie starały się, by jak Centrum Kultury w ranajwięcej osób zachęcić do tańca.

mach programu Dom Kultury +
Inicjatywy lokalne 2015.
Paweł Kozłowski

WAKACYJNIE

Warsztaty muzyczne
Dzieci i młodzież z nasielskiej orkiestry dętej i scholi uczestniczyły wspólnie w
wyjazdowych wakacyjnych
warsztatach muzycznych
w Jastarni. Odbywały się one
w dniach 15–22 sierpnia br.
Pomysłodawczynią, organizatorem i instruktorem muzycznym warsztatów była
Joanna Ostaszewska. Pani
Joanna na co dzień jest organistą w parafii św. Wojciecha w Nasielsku, gdzie
prowadzi chór i scholę. To
pod jej batutą ćwiczą również kilka
razy w tygodniu członkowie nasielskiej orkiestry dętej działającej przy
Nasielskim Ośrodku Kultury. Młodych muzyków z orkiestry mieliśmy okazję wielokrotnie podziwiać
podczas uroczystości gminnych,
patriotycznych i kościelnych.
Wyjazd nad morze pozwolił nie
tylko na codzienne doskonalenie

umiejętności muzyków podczas
prób, ale był także świetną okazją
do integracji całej grupy, która spędzała czas wspólnie podczas pracy
i wypoczynku. Wspaniała pogoda
utrzymująca się przez cały pobyt
nad morzem sprawiła, że poza plażowaniem nie zabrakło też innych
atrakcji, np. zwiedzania Juraty, Helu
i Gdyni. Była także wycieczka statkiem.

W warsztatach uczestniczyło, pod
opieką dorosłych, 40 osób: 27
członków orkiestry i 13 osób ze
scholi. Wspólny wyjazd warsztatowo-rekreacyjny bardzo podobał
się młodym muzykom.
Pobyt młodzieży w Jastarni był
współfinansowany ze środków
gminy Nasielsk.
(red.)

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu 29 sierpnia br. „Biesiady Sierpniowej”:
– Pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich,
– Gospodarstwu pana Krzysztofa Kowalskiego z Winnik
oraz pani Dorocie Kaczyńskiej,
– Gospodarstwu Pawłowski i Synowie
oraz pani Krystynie Sobczyńskiej,
– „Salonowi Dotty”,
– Pani Annie Bogusz,
– Stajni „Zarembowo”,
– OSP Psucin oraz Kazimierzowi Drabikowi,
– Panu Andrzejowi Siemli, Mirosławowi Zastawnemu
i Małgorzacie Dąbrowskiej.
Dziękujemy również za współpracę Nasielskiemu
Ośrodkowi Kultury.
Grupa Sołecka
Renata Szpręgiel
Wiesław Suska
Tomasz Tomczyk
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ROZMAITOŚCI

Z GMINY. Ruszkowo

Przecięcie wstęgi
W poprzednim numerze „Życia Nasielska” (nr 18)
informowaliśmy o zakończeniu prac budowlanych na drodze powiatowej relacji Nuna–Ruszkowo na odcinku od Czajek do Ruszkowa długości
1160 metrów.
Był to ostatni fragment tej drogi, który nie miał nawierzchni asfaltowej. Było na nim wiele wybojów,
droga w niektórych miejscach była zawężona do
3 metrów. To sprawiało, że wielu kierowców szukało objazdów, nadkładając niekiedy nawet 10
kilometrów. Teraz odcinek ten wygląda okazale
i z pewnością przyczyni się do częstszego korzystania z tej drogi
Z okazji zakończenia prac i oficjalnego oddania
drogi do użytku w dniu 27 sierpnia odbyła się w Ruszkowie mała uroczystość połączona z przecięciem wstęgi.
W uroczystości wzięli udział m.in. starostowie: Magdalena Biernacka i Paweł Calak, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Grzegorz Paczewski, członek Zarządu Powiatu i jednocześnie przedstawiciel burmistrza Nasielska Radosław Kasiak, Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, przedstawiciele wykonawcy i nadzoru oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.
Koszt modernizacji odcinka wyniósł 309 628,71 zł. Pieniądze na pokrycie kosztów inwestycji powiat wygospodarował z własnych zasobów (nie były przewidziane w budżecie zaakceptowanym przez Radę poprzedniej kadencji) oraz pozyskał 150 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego (FOGR).
Prace budowlane wykonała firma Pa-Pi Sp. z o.o z Łajsk. Kierował nimi mgr inż. Przemysław Fanselau, a nadzór
inwestorski sprawował mgr inż. Włodzimierz Walerych.
Droga powiatowa Nuna–Studzianki–Ruszkowo pełni ważną funkcję w systemie dróg powiatowych powiatu nowodworskiego. Łączy dwie drogi wojewódzkie, a w środku swej długości przecina inną drogę powiatową – Nasielsk–Pomiechówek. Jest też ważna trasa w systemie drogowym naszej gminy. Jej lokalizacja sprawia,
że w pewnym stopniu pełni funkcję południowej obwodnicy Nasielska.
andrzej zawadzki
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Wycinka drzew i krzewów
– zmiany w przepisach
Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2013 r. poz. 627, z późn.
zm.).
Zgodnie z obecnie obowiązującym Art. 83b. 1. do składanego wniosku
o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu nie jest wymagany
tytuł własności, a jedynie oświadczenie o posiadanym tytule prawnym
władania nieruchomością (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).
Bez zezwolenia można obecnie wyciąć:
– krzewy, których wiek nie przekracza 10 lat;
– krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej,
na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach
zieleni;
– drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
– drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
– drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew i krzewów, na których usunięcie
osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Odnośnie do zabiegów pielęgnacyjnych:
Art. 87a. ust. 2 Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do
usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki
drzewa.
3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się
przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.
4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony
w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.
5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony
w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.
Burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie
korony drzewa.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt bezpośredni – Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (II piętro, pokój 203), telefoniczny:
/23/ 69 33 101 lub e-mailowy: srodowisko@nasielsk.pl.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Rok szkolny 2015/2016
rozpoczęty

Żegnamy wakacje, witamy szkołę!

Nowy rok szkolny 2015/2016 w publicznych placówkach oświatowych
na terenie naszej gminy rozpoczęło 1496 uczniów szkoły podstawowej,
561 gimnazjalistów oraz 364 uczniów szkół średnich.
Dokładna liczba uczniów w placówkach przedstawia się następująco:
SP Budy Siennickie – 105 uczniów szkoły podstawowej, 31 osób w klasie
I oraz 37 w oddziale przedszkolnym;
SP Dębinki – 80 uczniów szkoły podstawowej, 16 osób w klasie I oraz 21
w oddziale przedszkolnym;
SP Nasielsk – 837 uczniów szkoły podstawowej, 134 osoby w klasie I oraz
96 w oddziale przedszkolnym;
SP Popowo Borowe – 100 uczniów szkoły podstawowej, 14 osób w klasie
I oraz 25 w oddziale przedszkolnym;
SP Stare Pieścirogi – 217 uczniów szkoły podstawowej, 60 osób w klasie
I oraz 26 w oddziale przedszkolnym;
fot. P. Kozłowski

SP Cieksyn – 157 uczniów szkoły podstawowej, 34 osoby w klasie I oraz
32 w oddziale przedszkolnym;
PG nr 1 w Nasielsku – 288 uczniów, w tym 91 w klasach I;
Gimnazjum w Starych Pieścirogach – 91 uczniów, w tym 31 w klasach I;
Gimnazjum w Cieksynie – 92 uczniów, w tym 30 w klasach I;
Gimnazjum w ZSO w Nasielsku – 90 uczniów, w tym 27 w klasie I;
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku – 83 uczniów, w tym 21 w klasie I;
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku – 281 uczniów, w tym 91 w klasach I.
Na terenie gminy Nasielsk funkcjonują także placówki prywatne. W Niepublicznym Przedszkolu „SAKOLANDIA” w „zerówce” jest 10 dzieci. Jeżeli
chodzi o Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami”, informacji o liczbie
dzieci nie udostępniono. Od 1 września 2015 r. w Nasielsku otworzono
również prywatną szkołę podstawową.
K.T.
fot. A. Zawadzki
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Choć słońce chwilami świeci jeszcze gorąco, z rozrzewnieniem żegnamy powoli
lato. Po wielotygodniowym wypoczynku
pora wrócić do pracy, nauki, nowych wyzwań i obowiązków.
1 września w Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku powitaliśmy nowy rok szkolny
2015/2016 wyjątkowo uroczyście. Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się tradycyjnie na dziedzińcu wewnętrznym szkoły.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie mieli zaszczyt uczestniczyć w tej podniosłej chwili,
jaką jest wysłuchanie hymnu państwowego
oraz wprowadzenie pocztu sztandarowego
w towarzystwie znamienitego gościa – starosty powiatu nowodworskiego Magdaleny Biernackiej.
Cała społeczność szkolna w skupieniu wysłuchała słów, które skierowała do nas minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Dyrektor Agnieszka Rutkowska oraz Magdalena Biernacka życzyły wszystkim zgłębienia tajników
wiedzy, otwartych umysłów i zapału oraz wytrwałości w drodze do pokonywania kolejnych szczebli edukacji.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przywitali ten rok szkolny pełni optymizmu, z nowymi pokładami energii.
W bieżącym roku szkolnym nauczyciele i uczniowie będą mieli lepszy komfort pracy i nauki dzięki inwestycji,
jaka została zrealizowana w szkole z inicjatywy dyrektor Agnieszki Rutkowskiej. Starostwo Powiatu Nowodworskiego patronowało wymianie okien. Planowane są również inne inwestycje w ZSZ. Do najbardziej priorytetowych zalicza się montaż nowego kotła gazowego, ocieplenie i remont komina oraz montaż nowego wkładu
kominowego. Wszystkie te prace zwiększą efektywność ocieplenia kompleksu szkolnego.
Mamy nadzieję, że ten rok szkolny upłynie nam w przyjaznej i ciepłej atmosferze pracy i nauki oraz że znajdziemy czas na zabawę i chwile relaksu, a wakacyjne wspomnienia będą nam towarzyszyć aż do przyszłego lata.
A.Ł.
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Rowerowy Ultra Klasyk
do stolicy Pomorza
Łukasz Malinowski wraz z Arkiem Żyłą wyruszyli na niezwykłą wycieczkę
rowerową przez 3 województwa, z trasą liczącą ponad 300 km i trwającą
ponad 10 h jazdy na rowerze.
Pobudka o 3 nad ranem do miłych nie należy, ale dla kolejnych godzin
warto wstać po niespełna 4-godzinnym „przymrużeniu” oczu. Po spożyciu wartościowego śniadania, z myślą, że na obiad przyjdzie czas dopiero
późnym wieczorem, i spakowaniu kilku niezbędnych rzeczy do plecaka
wyruszyliśmy w drogę.

Na oficjalnym starcie pod Basztą przywitał nas i mile zaskoczył nasz lokalny fotograf Tomasz Zawadzki, który uwiecznił start o godzinie 4:10. Pierwsze 1,5 h jazdy to jazda w mroku, rozświetlanym pełnią księżyca. Długo
wyczekiwany wschód ułatwia dalszą drogę. Mijamy uśpione Mazowsze,
lokalne drogi i ich otoczenie, typowe wsie. Ruch jest niemal zerowy. Województwo warmińsko-mazurskie wita nas wielkimi obszarami leśnymi,
widzimy kilka jezior, teren jest pagórkowaty, co zaczynają też odczuwać
nasze nogi.
Po przejechaniu 108 km miał miejsce pierwszy postój regeneracyjny
pod zamkniętym jeszcze „Groszkiem”. Po kolejnych 133 km właściciel
osiedlowego sklepu w Lidzbarku ugaszcza nas, m.in. opisując dobre drogi na Malbork, i pozwala podładować telefon. Pierwsze uzupełnienie zapasów żywnościowych za nami. Okolice Lubawy przez Iławę, Dzierzgoń
po Malbork to niezwykle, malownicze i pagórkowate tereny, mało znane stałym cyklistom płaskiego jak stół Mazowsza. Po przejechaniu 200
km już dobrze czujemy w nogach dystans, a później już lepiej nie było.
Dotarliśmy do upragnionego województwa pomorskiego, skąd już niedaleko do dworca Gdańsk Główny. Wpadamy jeszcze po drodze do Malborka na zamek i ostatni dłuższy postój regeneracyjny. Pojezierze Iławskie
i Garb Lubawski zachwyciły nas swą naturalną rzeźbą. Zostały jeszcze dwie
ostatnie proste, jazda drogami krajowymi z większym ruchem. Postoje
i przeciskanie się przez Gdańsk trochę opóźniły naszą podróż. Niestety,
nie dotarliśmy na Westerplatte, bo mieliśmy ostatni pociąg Słoneczny znad
Wybrzeża.
Takie szaleństwa wzmacniają charakter, a zadowolenie jest nie do opisania.
I tak… następnego dnia wracasz do pracy i jakby nigdy nic nie odczuwasz
wcale skutków wczorajszego oderwania się od codzienności.
(IW)

ROZMAITOŚCI

Życie Nasielska nr 19 (431); 11–24 września 2015

WYWIAD Z…

Dlaczego zostałem ministrem

…Janem Grabcem, wiceministrem Administracji i Cyfryzacji, do niedawna
starostą legionowskim

Przyjął Pan propozycję pracy w ministerstwie, co spotkało się z zaskoczeniem zarówno mieszkańców, jak
i lokalnych polityków, także tych z naszych terenów.
Co Panem kierowało?
– Tak, zdecydowałem się na zmiany. Uważam, że doświadczenie, jakie zdobyłem przez 17 lat, które spędziłem w samorządzie, pozwoli mi na kontynuowanie pracy
dla społeczności lokalnych, ale na wyższym szczeblu. Liczę na to, że uda mi się pchnąć do przodu kilka spraw,
których nie da się rozwiązać z poziomu samorządowego. Powiaty okołowarszawskie powinny być traktowane
jako pełnoprawna część aglomeracji warszawskiej. Przebudowa drogi krajowej 61 wymaga decyzji na poziomie administracji rządowej. Podobnie wygląda sprawa
przywrócenia linii kolejowej do Zegrza. No i wreszcie janosikowe – zorganizowałem grupę samorządów, uczestniczyliśmy w pracach sejmu, wystąpiliśmy ze skargą do
Trybunału Konstytucyjnego, ale nadal musimy płacić janosikowe… Potrzebujemy mocnego wsparcia „na górze”.
Co Pański awans oznacza dla mieszkańców gminy Nasielsk?
– Nasielsk jest częścią powiatu nowodworskiego, należy do aglomeracji warszawskiej. Chcę walczyć o rozwiązanie kwestii, które podniosą jakość życia mieszkańców powiatów podwarszawskich, a których załatwienie nie było możliwe z poziomu samorządu. W przypadku mieszkańców gminy Nasielsk szczególnie istotne
sprawy to dobra komunikacja z Warszawą, zatem i dokończenie budowy drogi krajowej 61, a także kwestia
rozszerzenia strefy wspólnego biletu aglomeracyjnego tak, by docelowo obejmowała Nasielsk. Dobre skomunikowanie podwarszawskich miejscowości jest moim priorytetem.
Nie wszystkie gminy stać na dopłaty dla przewoźników.
– Kwestia rozwoju systemu połączeń autobusowych i kolejowych wymaga rozwiązań legislacyjnych, takich
jak ustawa metropolitalna. Powstanie metropolii pozwoliłoby ustalać trasy tam, gdzie jest duża liczba pasażerów, a nie tylko tam, gdzie gminy stać na dofinansowanie komunikacji. Jest szansa na uchwalenie tych
przepisów jeszcze w tej kadencji sejmu. Obecnie mieszkańcy płacą podwójnie – zarówno kupując bilet, jak
i poprzez dotacje gmin dla przewoźników.
Czym zajmuje się Pan w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji?
– Odpowiadam za współpracę z samorządami. Przygotowuję powołanie Narodowego Instytutu Samorządu
Terytorialnego, którego zadaniem będzie analiza stanu samorządu i poszukiwanie sposobów na jego lepsze
funkcjonowanie. Mój własny projekt to uruchomienie w urzędach gmin i starostwach Centrów Aktywności
Cyfrowej, które mają być punktami zachęcającymi mieszkańców do korzystania z e-administracji. Ruszyła
właśnie platforma e-PUAP 2, która oferuje nowe usługi do załatwienia przez internet np. dowodu osobistego
czy rejestracji samochodu. Ogłosiliśmy konkurs, w którym o dofinansowanie swoich działań mogą ubiegać
się samorządy. Wnioski konkursowe należy składać do 27 września 2015 r.
Centra zwiększą liczbę obywateli korzystających z e-administracji, co wpłynie na zmniejszenie kolejek w urzędach. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala każdemu, kto uzyska dostępny po zarejestrowaniu „profil zaufany”, na załatwianie przez internet wielu spraw wymagających dotychczas wizyty
w urzędzie gminy, starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim czy w administracji rządowej. Dlatego
zachęcam samorządy do tworzenia punktów CAC i wyposażania ich w niezbędne urządzenia ze środków
oferowanych w konkursie.
Czy Nasielsk skorzysta w jakiś sposób na cyfryzacji?
– Jestem w stałym kontakcie z burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim. Stale zabiega on o fundusze dla gminy.
Jestem przekonany, że wspólnie znajdziemy sposób by do mieszkańców gminy trafiły fundusze zewnętrzne.
MAiC odpowiada za konkursy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do Nasielska.
Jako samorządowiec często tu gościłem. Teraz również bardzo chętnie przyjadę.

NA SPORTOWO

Kobiety też lubią kopać piłkę
To dla wielu osób niespodzianka. Żbik ma żeńską drużynę piłki nożnej. Co więcej,
nasze dziewczęta grają w III lidze. Rywalizują tam w okręgu mazowieckim z jedenastoma innymi drużynami. Zespół prowadzi trener Robert Bugalski.
Sezon piłkarski 2015/2016 już się rozpoczął. Nasze panie, a właściwie panienki,
rozegrały już dwa mecze. Najpierw spotkały się na nasielskim stadionie z doświadczoną drużyną z Piaseczna GOSRiK. Niestety, pojedynek ten zakończył się ich
porażką 0:8. Nic jednak w tym dziwnego. Nasze zawodniczki dopiero rozpoczęły
swą piłkarską karierę, a przeciwniczki grają już od dawna. W dodatku drużyna ta
stanowi rezerwę drużyny, która gra już w I lidze.
W ostatnią sobotę nasze reprezentantki były podejmowane w Garwolinie przez
miejscowy zespół Wilga. Niestety i tym razem poniosły porażkę. Wynik również
wysoki (7:1), ale jest to cena nabierania doświadczenia.
W najbliższą niedzielę będziemy mogli obejrzeć damski futbol na naszym stadionie. Nasze dziewczyny będą gościły swe koleżanki z Płońska. Liczą na głośny doping. Mile będą widziane nie tylko koleżanki, ale i koledzy.
andrzej zawadzki
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
9–13 września godz. 15.00

Mały książę 3D (dubbing)
Animacja, fantasy, przygodowy; Francja; Czas trwania:
1 godz. 48 min.

Mały Książę opowiada swoją historię pilotowi,
którego samolot rozbił się na Saharze.
9–13 września godz. 17.00

Żyć nie umierać

Komedia, dramat obyczajowy; Polska

Śmiertelnie chory były aktor chce wykorzystać
pozostały czas, by uporządkować sprawy, naprawić błędy życiowe i pogodzić się z córką.
9–13 września godz. 19.00

Sinister 2 (z napisami)
Horror; USA

Szeryf So&So kontynuuje śledztwo w sprawie
serii makabrycznych morderstw, która doprowadziła do śmierci jego przyjaciela. Dochodzenie
prowadzi go do położonego na odludziu domku zamieszkałego przez Courtney Collins, która
wraz z synami Zachiem i Dylanem, ukrywa się
tu przed agresywnym mężem. Courtney nie jest
świadoma mrocznej tajemnicy, którą skrywa jej
nowy dom.
16–20 września godz. 15.00

Bystry Bill (dubbing)

Animacja; Australia

Bystry Bill to uroczy i pomysłowy miś koala, który marzy o wielkiej przygodzie. Pragnie pójść
w ślady swego taty podróżnika, który dawno
temu zaginął podczas jednej z wypraw. Mały
koala wierzy, że może go odnaleźć. Pewnego
dnia porzuca więc swój zielony dom i wyrusza
w drogę. Ślady wiodą go hen w odległe i dzikie
australijskie ostępy.
16–20 września godz. 17.00 i 19.00
23–27 września godz. 17.00

KARBALA

Dramat wojenny; Polska

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
W nadchodzącym czasie ułożysz swoje
stosunki ze współpracownikami według
nowych zasad i znacznie poszerzysz
swoje kontakty. Będziesz musiał walczyć
z ludzką niechęcią i nieżyczliwością.
Byk 21.04–20.05
W Twoim życiu może dojść do ważnych
wydarzeń związanych z karierą zawodową. Przed Tobą okres intensywnej pracy.
W dalszej perspektywie na pewno to Ci się
opłaci. Zadbaj o swoją kondycję fizyczną.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nadchodzi dość interesujący i twórczy
czas w Twoim życiu. Z powodzeniem wywiązywać się będziesz z obowiązków służbowych. Wykorzystaj sprzyjający okres,
zanim pojawią się problemy.
Rak 22.06–22.07
Przed Tobą obfitość różnorodnych wydarzeń. Nie daj się wyprowadzić z równowagi współpracownikom. Pamiętaj, że
czasem trzeba odpuścić. Powinieneś traktować najbliższych w sposób taktowny.
Lew 23.07–23.08
Nadchodzący czas zapowiada się dla Ciebie
bardzo dynamicznie. Twoje pomysły i idee
znajdą uznanie wśród przyjaciół. Unikaj dalekich podróży, a także nie planuj poważnych przedsięwzięć.
Panna 24.08–22.09
Masz talent do robienia pieniędzy. Pamiętaj jednak, żeby je korzystnie ulokować, np.
w nieruchomości czy papiery wartościowe.
Musisz zabezpieczyć sobie przyszłość. Bez
oparcia w zespole zdziałasz niewiele.

Waga 23.09–23.10
Masz możliwość wykazania się teraz
mocnymi cechami charakteru, a siła woli
i determinacja pomogą Ci odnieść sukces.
Mogą pojawić się problemy, które przerodzą się w konflikty. Postępuj rozważnie.
Skorpion 24.10–22.11
Będziesz mieć okazję wykazać się odwagą, entuzjazmem i talentem przywódczym.
Nie przeholuj jednak ze zbytnią pewnością
siebie. Możesz wiele osiągnąć i cieszyć się
uczuciem satysfakcji.
Strzelec 23.11–21.12
Najbliższe dni nie będą dla Ciebie zbyt
pomyślne. Powinieneś zadbać o zdrowie
i zrobić badania kontrolne. Wycisz się i weź
kilka dni wolnego. Zacznij prowadzić spokojny tryb życia.
Koziorożec 22.12–20.01
Dużo satysfakcji przyniosą Ci spotkania
z przyjaciółmi. Podczas urlopu zdołasz
uporządkować swój związek i zażegnać
konflikt. Nie pozwól, by znowu doszło do
rodzinnych nieporozumień.
Wodnik 21.01–19.02
Mimo komplikacji w pracy sprawnie poradzisz sobie z większością problemów.
Nawiążesz nowe stosunki zawodowe,
a w zespole będziesz niekwestionowanym
przywódcą. Nie zmarnuj swojej szansy.
Ryby 20.02–20.03
Będziesz miał okazję wykazać się zdolnościami przywódczymi. Zaplanuj wszystko dokładnie. Możesz teraz wiele osiągnąć
i cieszyć się uczuciem satysfakcji. Nie zapominaj o życiu rodzinnym.

To były cztery dni piekła… Irackie miasto Karbala. 2004 rok, środek wojny w Zatoce Perskiej. Zaczyna się ważne muzułmańskie święto
Aszura. Bojówki Al-Kaidy i As-Sadry atakują
miejscowy ratusz City Hall – siedzibę lojalnych
władz i policji, w którym przetrzymywani są też
aresztowani terroryści. Ich kolejne wściekłe ataki
odpiera osiemdziesięciu polskich i bułgarskich
żołnierzy, którzy mają zapasy jedzenia oraz broni jedynie na 24 godziny walk. Tracą kontakt z
bazą, nie wiadomo, kiedy dotrze wsparcie. Wystrzelawszy niemal całą amunicję, na racjach
głodowych, zabijają ponad stu napastników, nie
tracąc ani jednego żołnierza. Wygrywają największą polską bitwę od czasów II wojny światowej.
23–27 września godz. 19.00

Love (od 18 lat!)

Dramat; Francja; Czas trwania: 2 godz. 10 min.

„Love” to pełna erotyzmu historia o trójkącie
miłosnym.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA DROBNE
Działki pod budowę w pobliżu
Nasielska o różnych parametrach już
od 25 tys. zł. Tel. 502 618 988.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519
529 925.
Sprzedam działkę budowlaną 1.400 m,
Nasielsk, ul. Krupki, tel. 506 997 717”
Sprzedam działki z warunkami zabudowy. Prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.
Sprzedam działkę budowlaną 1000
m2 – Nasielsk, ul. Topolowa. Tel. 697
222 108.
Wynajmę Ciągnik rolniczy New Holland
T4 75 oraz prasę McHale F5500 do
prac w rolnictwie. Tel. 514 309 812.
Sprzedam dom 90 m2 z działką 5800
m2 w Kosewie. Tel. 602 550 852.
Pielęgnacja ogrodów. Wycinka.
Tel. 667 569 562.
Sprzedam mieszkanie na parterze
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej
51/53C. Tel. 504 611 886.
Sprzedam dziłkę 910 m2, ul. Cisowa,
Nasielsk. Tel. 501 622 325.
Animator urodzinowy dla dzieci.
Tel. 512 779 550.
KAMA – usługi brukarskie. Tel. 507
024 590.
Sprzedam dziłkę budowlaną. Tel. 758
528 758.
Sprzedam laptopy, komputery, monitory poleasingowe Dell. Tel. 517 609 923.
Sprzedam Bornit Unibit – bitumiczną
powłokę izolacyjną w kubełkach po 25
kg. Okazyjna cena. Tel. 517 609 923.
Sprzedam działkę budowlaną 990 m2,
Nasielsk. Tel. 664 206 944.
Pilnie zatrudnię manicurzystkę/kosmetyczkę. Dobre warunki pracy.
Tel. 668 339 392.
Sprzedam PS3, 5 gier i 2 pady. Stan
bardzo dobry. Tel. 665 206 404.
Przyjme zlecenie na docieplenie poddaszy, dachów stropów, fundamentów,
budynków gospodarczych, domków
letniskowych pianą poliureatanową.
Konkurencyjne ceny! Tanio, szybko
i solidnie. Tel. 509 175 901.
Przyjme zlecenie na wykonanie docieplenia (elewację) budynków.
Konkurencyjne ceny, tanio, szybko
i solidnie. Tel. 509 175 901.
Sprzedam dom w Latonicach. Tel. 507
619 346; 506 137 850.

11–24 września 2015; Życie Nasielska nr 19 (431)

OGŁOSZENIA
DROBNE
Firma KABA z Nasielska zatrudni kierowcę z doświadczeniem na samochody ciężarowe z uprawnieniami HDS.
Tel.692 427 426.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie po
remoncie – wyposażone. Nasielsk, os.
Piłsudskiego. Tel. 537 600 707.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam działkę budowlaną 2400
m2 przy drodze asfaltowej – Mazewo
Włościańskie. Tel. 606 409 569.
Wynajmę budynki gospodarcze 600
m2. Idealne pod małą firmę lub ma-
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ZAPROSZAMY
NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas!
Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki
z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają
się we wtorki i czwartki o godz. 19.00,
oraz w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy
kościele św. Wojciecha w Nasielsku,
tel. 697 577 804.

DDA, DDD

„Nigdy nie jest za późno, aby mieć
szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe
Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych;
Zapraszamy na miting grup DDA
i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy
kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon

Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania
grupy Al-Anon w każdy czwartek
w godz.19.00–21.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy
kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

gazyny. Tel. 730 700 488.
Sprzedam działkę budowlaną

To miejsce

w Nasielsku. tel. 785 444 094.
Do pracy w biurze zatrudnimy referenta do spraw administracyjno-księgowych. Kontakt: Tel. 797 397 323.
Sprzedam tanio działkę budowlaną ok.
1200 m2 – Chlebiotki. Tel. 600 310 446.
Bramy, balustrady, budowa ogrodzeń.
Tel. 607 687 306.
Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-

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

jowe 42 m ul. Elektronowa. Tel. 604
2

327 233.

N a u k a j ę z y k a a n g i e l s k i e g o.
Profesjonalnie. Tel. 697 339 708.
Sprzedam m 4 II piętro, ul.Warszawska.
Tel. 606 450 438.
Sprzedam mieszkanie 38 m 2 ,
ul. Sportowa. Tel. 501 832 903.

To miejsce

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

PRACA OD ZARAZ!
Agencja Zatrudnienia Adecco Poland Sp. z o.o. (nr cert. 364)
poszukuje aktualnie kandydatów do pracy na stanowiskach:

Pracownik produkcyjny
Operator maszyn
Magazynier- OWW
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Praca stała na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego,
umowa o pracę ,urlop , pełen pakiet ubezpieczeń. Z powiatu
nowodworskiego zagwarantowany transport.
KONTAKT: Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny (tel. kom. 723 193 118 , 695 068 456 )
lub przesyłanie CV na adres email ndm@adecco.com.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych
Osobowych)

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

PIŁKA NOŻNA

Żbik wciąż nie może się odnaleźć
W ostatnich dwóch tygodniach porażkę z drużyną z Kuczborka, ne bramki (47 i 55’). Strzelił
Żbik rozegrał aż cztery mecze. i to w stosunku 5:2. Zadziwiała ła- je Maciej Watkowski. WyGrano w środy i soboty. Nieste- twość, z jaką napastnicy z Kucz- nik 4:0 wyglądał porażaty, wieści z boisk nie są najlepsze. borka rozmontow y wali naszą jąco. I on chyba pobudził
Udało się nam wygrać tylko jed- obronę i zdobywali bramki. Nie naszą drużynę do lepszej
no spotkanie (z Iskrą Krasne). Jedno można wszystkiego tłumaczyć gry. Ostatnie pół godziny
spotkanie zakończyło się remisem brakiem doświadczenia młodego należało do Żbika.
(Korona Ostrołęka), a w dwóch po- bramkarza. Zaskakiwała też bez- Teraz nasi zawodnicy atanieśliśmy porażki (Boruta Kucz- radność naszej obrony.
kowali. Atak sunął za atabork i Wkra Sochocin) – obydwie Pierwszą bramkę nasza drużyna kiem i po jednym z nich
na własnym boisku. W dodatku po- straciła już w drugiej minucie. Dru- bramkarz gości przed
rażki te ponieśliśmy z drużynami gą strzelił ten sam zawodnik, Bartło- utratą bramki bronił się
przeciętnymi, żeby nie powiedzieć miej Wierzbicki, dwadzieścia minut faulem. Sędzia podyk– ze słabymi.
później. Wynik 2:0 utrzymał się do tował rzut karny, który
Po szóstej kolejce, z dorobkiem przerwy. Tuż po niej Żbik w ciągu pewnie wykorzystał Mapięciu punktów, nasza drużyna zaj- dziesięciu minut stracił dwie kolej- rek Osiński. Kilka minut
muje miejsce czternaste (14.), czyli jest w strefie spadkowej. Za nami
lokują się drużyny, które w obecnym sezonie weszły do ligi z klasy
A. Kryzys naszej piłki wciąż się pogłębia. To przykre, że po pięćdziesięciu latach istnienia Żbika, w tym
latach bardzo dobrej gry i wielu
sukcesach, zwłaszcza drużyn młodzieżowych, musimy przeżywać
tak trudne i przykre chwile.
Bywał y wprawdzie w ostatnim
czasie symptomy poprawy. Już
wydawało się, że nastąpiło „przełamanie”, że jest wreszcie poprawa, że teraz może być tylko lepiej.
Tę poprawę widać było w zwycięskim meczu z Iskrą Krasne (1:0). To
przecież solidna drużyna, dobrze Wyniki turnieju „piętnastego”, 14.08.2015 r.:
zorganizowana. W ligowej tabeli 1. Mariusz Figurski - Zbigniew Michalski		
84 pkt. (58,33%)
znajduje się w górnych jej rejonach 2. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski		
78 pkt. (54,17%)
i gdyby nie strata trzech punktów 3. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski
78 pkt. (54,17%)
z naszą drużyną, byłaby w pierw- 4. Janusz Muzal - Janusz Wydra			
75 pkt. (52,08%)
szej piątce.
5. Jacek Jeżółkowski - Jerzy Krzemiński		
75 pkt. (52,08%)
6.
Piotr
Kowalski
Grzegorz
Nowiński		
72 pkt. (50,00%)
G oście z Krasnego zagra7.
Józef
Dobrowolski
Krzysztof
Brzuzy		
67 pkt. (46,53%)
li w Nasielsku bardzo ambitnie
8.
Marek
Olbryś
Robert
Truszkowski		
65 pkt. (45,14%)
i zmusili naszych piłkarzy do naj9.
Kazimierz
Kowalski
Krzysztof
Morawiecki
54 pkt. (37,50%)
większego wysiłku i wykorzystania
wszystkich swych umiejętności. Dla
naszej drużyny bramkę zdobył Ra- Wyniki turnieju „szesnastego”, 28.08.2015 r.:
80 pkt. (63,49%)
fał Załoga. Była ona efektem ładnej 1. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński		
2.
Stanisław
Sotowicz
Robert
Truszkowski		
74 pkt. (58,73%)
akcji pomocy i ataku. Widać było,
3.
Waldemar
Gnatkowski
Krzysztof
Michnowski
69 pkt. (54,76%)
że w naszej drużynie tkwi duży po4.
Kazimierz
Kowalski
Krzysztof
Morawiecki
62 pkt. (49,21%)
tencjał, który trzeba tylko urucho5.
Mariusz
Figurski
Zbigniew
Michalski		
57 pkt. (45,24%)
mić.
6. Józef Dobrowolski - Krzysztof Brzuzy		
55 pkt. (43,65%)
Kibiców zaniepokoiło jednak to, 7. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński		
55 pkt. (43,65%)
że w ostatnich 20 minutach piłka- 8. Janusz Muzal - Janusz Wydra			
52 pkt. (41,27%)
rze naszej drużyny cofnęli się na
swoją połowę i grali zdecydowaCzołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
nie mniej ofensywnie. Wyglądało 1.
Robert Truszkowski
89 pkt.
to na zmęczenie lub chęć obrony 2. Mariusz Figurski		
86 pkt.
korzystnego wyniku. I nic dziwne- 3-4. Piotr Kowalski		
81 pkt.
go, że w tym okresie bardziej widoGrzegorz Nowiński		 81 pkt.
wiskowa była gra gości. Żbik bronił 5. Zbigniew Michalski
80 pkt.
się jednak umiejętnie, panował nad 6. Marek Olbryś			 77 pkt.
środkiem pola, a wynik nie był za- 7. Stanisław Sotowicz		 69 pkt.
grożony.
8. Waldemar Gnatkowski 68 pkt.
63 pkt.
Dobrą ocenę należy wystawić też 9. Paweł Wróblewski		
10-11.
Janusz
Muzal		
61
pkt.
naszym piłkarzom za remis wywalJanusz
Wydra			
61 pkt.
czony w Ostrołęce. Obydwie druUwaga!
Klasyfikacja
ustalona
po
odrzuceniu
trzech najgorszych wyników.
żyny stworzyły ładne widowisko.
Brakowało wprawdzie bramek, ale
ciekawe akcje, szybkość ich roz- R
E
K
grywania, walka na całej długości
boiska rekompensowały te niedostatki. Dla kibiców obydwu drużyn
nie ulegało jednak wątpliwości, że
bardziej dojrzała była drużyna
z Ostrołęki. Remis uzyskany przez
nasz zespół był jednak wynikiem
zasłużonym.
Porażkę w dwóch pozostał ych
meczach trzeba określić jako swego rodzaju katastrofę, zwłaszcza

fot. T. Zawadzki

później ładnym i celnym strzałem
popisał się Filip Adamski. Chociaż
czasu do zakończenia meczu było
niewiele, to wynik 4:2 dawał nadzieję na uzyskanie remisu. Żbik
jeszcze wzmógł tempo gry. Przy
okazji zapomniał jednak o obronę
własnej bramki. Goście to wykorzystali. Długie wybicie poza połowę boiska i dojście do piłki strzelca
dwóch ostatnich bramek dla Boruty sprawiło, że znalazł się on
w sytuacji sam na sam z naszym
bramkarzem. Ten musiał ratować
się faulem. Rzut karny pewnie wykorzystał strzelec dwóch ostatnich
bramek dla gości, Maciej Watkowski i on ustalił wynik meczu na 5:2
dla swojej drużyny.
W ostatnią sobotę Żbik rozegrał
mecz na własnym boisku z Wkrą
Sochocin. Po dwóch ostatnich
dobrych meczach (z Iskrą i Koroną) spodziewano się, że Żbik wychodzi z kryzysu i odniesie łatwe
zwycięstwo. Nasza drużyny zagrała jednak podobnie jak w me-

BRYDŻ

R

E

K

czu z Borutą, czyli słabo. Wolne
tempo i brak walki to to, co często
widzimy w grze Żbika. W pierwszej
połowie w 8. i 33. minucie padły
dwie bramki dla gości (Dawid Nawrocki 8’ i Tomasz Koniec 33’).
Po tym Żbik przyspieszył. Jeszcze bardziej zwiększył tempo gry
po przerwie. Bramkę kontaktową,
ale dopiero w 86. minucie meczu,
zdobył nasz stoper, Łukasz Wasiak.
Teraz Żbika czekają dwa bardzo
trudne mecze. W sobotę przeciwnikiem będzie Makowianka. Będzie
to mecz wyjazdowy. W następną
sobotę rywal będzie jeszcze trudniejszy. To zdecydowany faworyt
tegorocznych rozgrywek, Tęcza
Łyse. Z drużyną tą Żbik będzie walczył w Nasielsku. I tu należy dostrzec szansę dla naszej drużyny.
Ważne jest też to, że w ostatnią sobotę obydwie drużyny nie zachwyciły i niespodziewanie przegrały ze
słabymi przeciwnikami.
andrzej zawadzki
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