Katyńska mogiła
w Nasielsku

str. 3

Polska w żałobie

Myślę, że ta katastrofa na
rosyjskiej ziemi jest jedną
z najstraszniejszych tragedii, jakie spotkały nasz
kraj od czasu wojny. Ja,
będąc harcerką Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, wiem, jak bliskie
memu sercu jest dobro
Ojczyzny. Mam nadzieję,
że zanikną teraz niepotrzebne spory polityczne
i będziemy się bardziej
wzajemnie szanować.
Wierzę, że Polska jest na
tyle silna, żeby otrząsnąć
się po tym, jakże tragicznym wypadku. Mam
też nadzieję, że nasze
harcerskie środowisko
weźmie czynny udział
w uroczystościach pogrzebowych.
– Natalia Łaszczewska
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Kiedy skręcić?

KRÓTKO

Przejazd zamknięty
Przejazd kolejowy w miejscowości Stare Pieścirogi (ulica Kolejowa) jest
zamknięty w związku z modernizacją linii kolejowej E-65, Warszawa–
–Gdynia, odcinek Nasielsk–Świercze. Zamknięcie obowiązuje całodobowo od godziny 9.00 dnia 8.04.2010 do godziny 18.00 dnia 21.04.2010
r. Objazdy zostały wyznaczone drogą wojewódzką nr 632 i powiatową
nr 3045 W na trasie Nasielsk – Mazewo Włościańskie – Latonice – Cieksyn Borkowo.
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Życie to wielki dar

(red.)
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Nasielskie tenisistki
zwyciężyły
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Do Ameryki po złoto
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KATYŃ WARSZAWA NASIELSK

Komisariat Policji w Nasielsku,
tel. (23) 691–23–77, (23) 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Straż Miejska, ul.Kościuszki 29
tel.: (23) 691 22 11
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub (24) 365 10 10

Polska w żałobie

– W sobotę oglądałam bezpośrednią relację z uroczystości w Katyniu
w telewizji regionalnej TVP info i tam
zauważyłam na dole ekranu informację o wypadku prezydenckiego
samolotu. Potem tych informacji
było coraz więcej, na wszystkich
kanałach telewizyjnych. To był szok
dla mnie i moich bliskich, zaraz też

i cenionych Polaków, oprócz pary
prezydenckiej i załogi, posłowie, senatorowie, przedstawiciele sił zbrojnych, duchowni, funkcjonariusze
BOR i kombatanci. Zginęło 96 osób.
Nasi rodacy lecieli tam, aby uczcić
ofiary zbrodni katyńskiej, niestety,
los chciał inaczej…

Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. (23) 691–23–46
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. (23) 691–23–64

zmarłym i wspominają ofiary
katastrofy.
Wielu nasielszczan na wieść
o sobotniej tragedii zastygło
przed telewizorami, również
w niedzielę, 11 kwietnia, ulice
naszego miasta były opustoszałe. Każdy kto mógł, oglądał
powrót Prezydenta RP do kraju. Wielu nasielszczan udało
się też do Warszawy, aby być
wśród tłumów opłakujących
ofiary wypadku.
Na ulicach i domach pojawiły się biało-czerwone flagi z
kirem, a flagi przed Urzędem Miejskim w Nasielsku zostały opuszczone do połowy masztu.

Przychodnia Miejska w Nasielsku,
ul. Sportowa 2
tel. (23) 691–25–03

W parafii św. Wojciecha w Nasielsku
tego dnia obchodziliśmy 5. roczni-

Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. (23) 691–23–98

bę bycia razem, we wspólnocie –
mówi druhna Natalia Łaszczewska
z 1. Nasielskiej Drużyny Harcerek
„Pratum” ZHR. – W Gimnazjum
przy Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, do którego uczęszczam,

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

rozdzwoniły się telefony od znajomych. Już dawno nie widziałam,
żeby mój mąż płakał, a nie mógł
się opanować, kiedy oglądaliśmy
relację z wypadku – wspomina pani
Agnieszka.
W sobotę 10 kwietnia br., dotarły
do nas informacje o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w której
zginęło wiele osobistości naszego
życia publicznego. W tym także

Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (23) 693–02–50

Jeszcze tego samego dnia przed
Pałacem Prezydenckim w Warszawie zaczęto składać kwiaty i zapalać
znicze. Przez siedem dni potrwa żałoba narodowa, chociaż żal i smutek
pozostanie z pewnością na dłużej.
W stolicy i dużych miastach ludzie
wychodzą na ulice, spotykają się,
aby uczcić ofiary katastrofy, modlą
się w świątyniach. Na znak solidarności wywieszają flagi narodowe
przepasane czarnym kirem. A stacę śmierci papieża Jana Pawła II, z
tej okazji odprawiona została msza
święta o godzinie 18.00.

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (23) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (23) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (23) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (23) 691–25–52
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (23) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
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

Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z małżonką
Marią. W katastrofie prezydenckiego samolotu zginęło wielu znanych

cje radiowe i telewizyjne od soboty
na bieżąco relacjonują wydarzenia
spod Smoleńska, pokazują tłumy
ludzi oddających ostatnie honory

– Wszyscy, wstrząśnięci poranną
tragedią razem z kapłanem odmówiliśmy modlitwę różańcową za
ofiary tragedii pod Smoleńskiem.
Na twarzach naszych harcerek
i harcerzy wypisany był smutek, żal
i ogromne przygnębienie, były też
łzy. Nie musieliśmy się wcześniej
umawiać na wieczorną mszę św.
Wypłynęło to z potrzeby serca i
służby. Wiedzieliśmy, że tylko w taki
sposób możemy oddać hołd tym,
którzy odeszli tak niespodziewanie.
Kościół wypełniony był wiernymi,
którzy przyszli z taką samą intencją,
jak my. Wszyscy czuliśmy potrze-

podobnie, jak we wszystkich szkołach, w poniedziałek dla uczczenia
ofiar tragedii odbył się kilkuminutowy apel. Nasze spotkanie rozpoczęło się od dwuminutowej ciszy, następnie młodzież odmówiła
modlitwę różańcową. Dla każdego
z nas była to chwila zadumy i przemyśleń – dodaje.
W nasielskiej świątyni przez cały
okres żałoby narodowej o godz.
21.00 odbywają się apele w intencji ofiar katastrofy lotniczej. Każdy
z nas będzie ją przeżywał na swój
sposób. Najlepiej byłoby, gdyby
rozpacz przeszła w pełne godności
milczenie.
(red.)
fot. Tomasz Zawadzki,
Warszawa, 10 kwietnia 2010 r.

Z Urzędu

Księga kondolencyjna
W czwartek, 15 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku o godzinie 14.00 odbyła się nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej w związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce
10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.
Uczestnicy obrad złożyli wpisy do księgi kondolencyjnej. Jednocześnie
informujemy, iż księga kondolencyjna będzie wyłożona w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku od 15 do 22 kwietnia br.
Wszyscy chętni będą mogli wpisywać się do księgi od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
(u)
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna, Agata Wojtko, Katarzyna Tyc, Marek Stamirowski,
Marek Tyc
Współpracownicy: Dariusz Majewski, Andrzej Zawadzki, Tomasz Zawadzki, Adam Stamirowski, Łukasz Cejnóg, Monika Orłowska,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Ewa Komajda, Agnieszka Żurawska, Sylwia Jeż, Joanna Leszczyńska, Kamil Mazurkiewicz.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e–mail: zycie@nasielsk.pl, gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.
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i ogłoszeń.
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Józefa Jońca
Katyńska mogiła ...Ojca
Prezesa Stowarzyszenia Parafiada
na nasielskim cmentarzu
Katyń to wieś w Rosji położona
w niewielkiej odległości od Smoleńska, stolicy obwodu i rejonu.
Historia tego miasta od wieków
związana jest z historią Polski i Litwy. Wydarzenia z dawnych lat są
wspominane głównie na lekcjach
historii. O nowszych wydarzeniach
mówiło się do niedawna mało.
Teraz Smoleńsk jest na ustach całego świata. Stało się to głównie za
sprawą tragedii, jaka miała tam miejsce 10 kwietnia br. W katastrofie samolotowej zginął tu Prezydent RP
i Jego małżonka oraz wielu bardzo
ważnych dla Polski osobistości.

„On zawsze żył dla innych, całego siebie poświęcał drugiemu
człowiekowi”

oddział terenowy stowarzyszenia.
Dzięki jego pomocy i otwartemu sercu udało się przez tych
siedem lat zorganizować wiele
turnusów kolonii parafiadowych,
wycieczek dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z naszej gminy
oraz podjąć realizacji wielu projektów.

Wśród gości zaproszonych do
prezydenckiego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem
w sobotę 10 kwietnia 2010 r., był
śp. o. Józef Joniec, Prezes Stowarzyszenia Parafiada św. Józefa
Kalasancjusza w Warszawie.

G łęboko wierzył w przesłanie
parafiadowe – wychowania młodego pokolenia poprzez wiarę,
kulturę i sport. Wspierał nasz lokalny Festyn Rodzinny Parafiada,
poprzez fundowanie pucharów,
medali, nagród książkowych dla
zwycięzców różnych dyscyplin
sportowych.

O. Józef związany był z Nasielskiem od 2003 r., kiedy to powołał do istnienia w naszym mieście

W p o n i e d z i a ł e k , 1 2 k w i e tnia o god z . 9.0 0
w Sanktuarium Matki Bożej Naucz ycielki Młodzieży na
Siekierkach odprawiona została msza
św. w intencji o. Józefa Jońca, w której
uczestniczyli równ i e ż c z ł o n ko w i e
oddziału z naszego

Delegacja państwa polskiego leciała do Smoleńska, aby w pobliskim
Lesie Katyńskim na polskim cmentarzu wojennym oddać hołd zamordowanym w 1940 r. przez stalinowski reżim polskim oficerom
Wojska Polskiego oraz oficerom i podoficerom Policji i Korpusu
Ochrony Pogranicza oraz cywilnym więźniom. Śmierć od strzału
w głowę poniosło ponad 20 000 osób.
Większość zamordowanych, najlepszych synów naszego narodu,
spoczywa właśnie w Lesie Katyńskim. Katyń jest jednak tylko symbolem tych wszystkich miejsc, gdzie funkcjonariusze NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych) mordowali polskich oficerów
i podoficerów oraz osoby cywilne – ludzi kultury i nauki.
Zbrodnia została dokonana w wielkiej tajemnicy. Paradoksem jest to,
że ze względów politycznych nie można było aż do ostatnich lat o niej
głośno mówić. Kazano nam wierzyć, że zbrodni dokonali Niemcy.
Zbytnia dociekliwość groziła więzieniem a nawet śmiercią. W ukrywaniu prawdy miało swój udział wielu Polaków, którzy uzurpowali
sobie prawo do władania swymi rodakami. A to prawo mieli z nadania
ZSRR. Nie wszystko jeszcze w sprawie Katynia zostało wyjaśnione. To
jeszcze wymaga czasu i wnikliwych badań.
Świat nie wiedział, a nawet jeśli wiedział, to nie chciał mówić, o tym, co
stało się w Katyniu i innych miejscach. To powodowało powszechną
niewiedzę i niezrozumienie, dlaczego Polacy ciągle wracają do tematu Katynia. To paradoks, ale dopiero śmierć elity naszego narodu
pod Smoleńskiem sprawiła, że słowo „Katyń” będzie na całym świecie
wymawiane z najwyższym szacunkiem dla całego naszego narodu.
Katyń rzuca swój złowrogi cień także na nasze miasto i gminę. Nasielszczanie także byli ofiarami Katynia. Nie mamy zapisanych nazwisk
wszystkich osób, które spoczęły na tej nieludzkiej ziemi. Wspomnijmy
więc chociaż oficera rezerwy Stefana Żbikowskiego, którego symboliczny grób znajduje się na nasielskim cmentarzu.
Przed wojną był nauczycielem w naszej szkole podstawowej. Ponadto
udzielał się w różnego rodzaju organizacjach. Działał w powiatowych
strukturach Związku Strzeleckiego. Jego żona Eleonora jeszcze po
wojnie uczyła fizyki w Szkole Podstawowej nr 1. Była to wyjątkowa
kobieta i nauczycielka. Dusza człowiek, jak mówi się o takich ludziach.
Wojna zabrała jej wszystkich najbliższych. W Katyniu zginął jej mąż,
17 stycznia 1945 r. jej starszy syn, a w kilka miesięcy później zmarł
jej młodszy, trzynastoletni syn. Ciężko doświadczona przez los pani
Lena nie zgorzkniała, ale całą swoją miłość do świata przelała na dzieci, które uczyła.
az
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miasta. Było to podziękowanie za
niezliczoną liczbę spotkań, wiele
inicjatyw, kursów i obozów parafiadowych dla dzieci i młodzieży
z naszego terenu.
Wieczne odpoczywanie racz Mu
dać Panie!
Ewa Kamińska
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Uciekał,
bo był pijany
Kierowca opla uderzył swoim autem w volkswagena i nie zatrzymując się, pojechał dalej. Poszkodowany ruszył za nim w pościg,
dogonił go i wezwał policjantów.
Ci ustalili, któ był sprawcą kolizji,
i zatrzymali go. Jak się okazało, był
on pod wpływem alkoholu.
Całe zdarzenia miało początek ok.
godz. 20.00 na ul. Starzyńskiego
w Nasielsku, w niedzielę, 28 marca
br. Wówczas, jak ustalili policjanci,
kierowca opla vectry zjechał na
przeciwległy pas ruchu i uderzył
w bok nadjeżdżającego volkswagena. Sprawca kolizji nie zatrzymał
się. Poszkodowany dogonił go
dopiero na ul. POW i wezwał mundurowych. Gdy policjanci przybyli
na miejsce postoju obu pojazdów,
mieli problem z ustaleniem, kto
kierował oplem. Przy pojeździe
stało kilku mężczyzn i nikt nie
przyznawał się do kierowania nim.
W końcu jednak udało się ustalić
sprawcę kolizji. Szybko też wyszło
na jaw, dlaczego kierowca początkowo nie przyznawał się do tego.
Z badania alkomatem przeprowadzonego przez policjantów wynikało, że Jacek G. miał 1,9 promila
alkoholu w organizmie. 31–latek
został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Policjanci wyjaśniają
okoliczności sprawy.
Za: kppnowydwor.pl

Ze Straży Miejskiej
W miesiącu marcu Strażnicy Miejscy przepracowali 42 służby w
systemie dwuzmianowym. W tym
okresie interweniowali 158 razy
z czego wystawili 4 wnioski do
Sądu Grodzkiego, 45 mandatów
karnych i 109 pouczeń. Nieprawidłowo zaparkowane samochody,
bezpańskie psy i zakłócania porządku publicznego to największe
problemy w naszej gminie.

Kronika OSP
05.04.strażacy z OSP Nasielsk
wyjechali do palącego się kontenera na śmieci. Przyczyną pożaru było podpalenie.
06.04. ochotnicy gasili pożar
budynku gospodarczego na
opuszczonej posesji w Kątnych.
Przyczyną pożaru było podpalenie.
11.04. i 13.04. nasielscy strażacy
wyjeżdżali do pożaru opuszczonego budynku mieszkalnego
przy ulicy Kościuszki. Przyczyną
pożaru było podpalenie.
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Z MIASTA

KRONIKA
POLICYJNA

Kiedy skręcić?

01.04. w Krogulcach 2 nieznanych
sprawców ukradło Bogdanowi K.
portfel z pieniędzmi i dokumentami.

Ktoś, kto pierwszy raz udaje
się pod adres domu usytuowanego w Nasielsku na
ulicy Kwiatowej lub ulicy
Pniewska Górka, będącej jej
kontynuacją, ma problem,
żeby tam trafić.
– Jadąc ulicą Warszawską,
bardzo często mija się skręt
w ulicę Kwiatową, bo nie
dość, że jest wąski, to nie
ma tam żadnej tabliczki
z nazwą tej ulicy. Nie ma też
informacji, że tędy dojedzie
się do Pniewskiej Górki. Kierowcy, nawet ci, którzy wiedzą, że on tu jest, skarżą się,
że muszą go szukać, bo jest
niewidoczny. Ja też już kilka
razy minęłam go i musiałam zawracać – mówi pani Katarzyna.
Prawidłowy i bezkolizyjny wjazd
w ulicę Kwiatową jest bardzo trudny. Droga, która powinna służyć
mieszkańcom, jest wąskim paskiem
asfaltu odchodzącym od głównej
ulicy miasta, w tym rejonie, Warszawskiej. Biegnie ona wzdłuż betonowego parkanu, który załamuje się pod kątem prostym w ulicę
Kwiatową. Skręt ten jest bardzo
niebezpieczny, ponieważ kierowca
jadący z przeciwka musi „wyczuć”,
czy z przeciwnej strony nie wyjeż-

02.04. w Dębinkach Mirosław C.,
mieszkaniec Dębinek, znieważył
wulgarnymi słowami i naruszył nietykalność policjanta.
03.04. w Nowych Pieścirogach
Marcin M., mieszkaniec Nowego
Miasta, pobił Justynę C. i skradł jej
telefon o wartości 100 zł.

dża w tym samym momencie inny
samochód.

Barbara Kosewska, sołtys Pniewskiej
Górki, zna doskonale ten problem,
ponieważ do niej także dotarły skargi osób odwiedzających ten rejon
naszej gminy. Dlatego niedawno
odwiedziła Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z prośbą o odpowiednie oznakowanie
tych ulic.

Mieszkańcy Pniewskiej Górki mówią także o tym, że jest bardzo niebezpiecznie w momencie wyjazdu
z Kwiatowej na Warszawską.
– Betonowy płot zasłania widoczność na lewą stronę i nigdy nie
wiadomo, czy jakieś auto nagle nie
pojawi się przed nami. Ogrodzeń
zapewne nie da się zmienić. Są to
posesje prywatne, ale chyba oznakować solidnie można. Tak, aby ci,
którzy szukają, znaleźli wjazd do
Pniewskiej Górki – proponują.

P

Okradł pracodawcę
Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach marca br. Wówczas to sprawca skradł
piłę spalinową z wolno stojącej piwnicy. Gdy właściciel zorientował się, że utracił
sprzęt, spróbował wyjaśnić sprawę we własnym zakresie. Nie dało to oczekiwanych skutków, więc poprosił o pomoc policjantów. Ci po zebraniu informacji i
ustaleniu okoliczności zdarzenia zatrzymali Huberta T. Mężczyzna pracował u
poszkodowanego i miał ułatwiony dostęp do pomieszczeń gospodarczych.
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Pijani na drodze
31.03. w Starych Pieścirogach Grzegorz M., mieszkaniec Nasielska,
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,67 mg/l).
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śp. Antoniego Krośnickiego,

a w szczególności bliskim, znajomym,
sąsiadom, współpracownikom
za wsparcie duchowe, wyrazy współczucia,
wieńce i kwiaty.
			
BARBARA PAJĄK z rodziną

Na podstawie zebranego materiału dowodowego 24-letni mężczyzna usłyszał zarzut dokonania kradzieży. Policjanci ustalają, co stało się ze skradzionym
sprzętem.
Za: kppnowydwor.pl
K

07.04. z NOK Aleksandra S. i Mariusz P., mieszkańcy Nasielska, skradli telefon komórkowy o wartości
350 zł na szkodę Małgorzaty W.

Dziękujemy wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli we mszy św.
i ceremonii pogrzebowej

W ręce policjantów z komisariatu w Nasielsku wpadł 24-letni Hubert T. Mężczyźnie zarzuca się kradzież piły spalinowej z piwnicy pracodawcy. Skradziony
sprzęt wyceniono na około 1000 zł. Zatrzymanemu grozić mu może kara
pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

E

04.04. w Nowych Pieścirogach
z posesji przy ulicy Perłowej nieznani sprawcy skradli samochód Skoda
Oktawia. Straty wynoszą 47 000 na
szkodę Katarzyny P.

Tak jak pisaliśmy w poprzednim
numerze (o oznakowaniu ul. Lazurowej), warto jeszcze złożyć odpowiednie pismo w Wydziale Rozwoju
Regionalnego nasielskiego Urzędu
Miejskiego. I wtedy pozostanie czekać na widoczne zmiany.
(aweki)

Z POLICJI

R

Nocą z 3 na 4 kwietnia w Lelewie
z posesji i niezamkniętego samochodu Sławomira K. nieznani sprawcy skradli radio i antenę CB i motorynkę. Straty wynoszą 7600 zł. W
wyniku czynności operacyjnych
policjanci ustalili i zatrzymali sprawców: Konrada W., Sebastiana O. i Jacka N. mieszkańców Dębinek.
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NASZE SPRAWY

Z GMINY

Z kranu leci nam herbata

Orkiestra dęta jeszcze gra

– Już od dwóch tygodni z n aszego kranu lec i woda w ko l o rze b r ązowym , zu p e ł n i e j a kby to był a h e rb a t a . Za c zę ło się tak dziać na kilka dni przed świętami wielkanocnymi.
A przecież naprawdę dużo musimy za nią płacić. Od dawna słyszymy
obietnice, że będziemy mieli wodę z naszej gminy, i chciałbym się
dowiedzieć, kiedy rzeczywiście to nastąpi – pyta pan Stanisław.

Od kilku lat jesteśmy świadkami
funkcjonowania ostatniej w mieście i gminie orkiestry dętej. A
kiedyś było ich aż pięć. Została
tylko jedna – orkiestra strażacka. Niestety, i jej dni wydawały
są już policzone.
Od ponad roku już nie grała na
ważnych uroczystościach i imprezach. Wydawało się, że jest to
już jej koniec. Jest to tym bardziej
przykre, że leciwym już strażakom udało się namówić do zastąpienia ich w zespole przez grupę
młodej utalentowanej młodzieży.
Brak pomysłu na funkcjonowanie
orkiestry sprawił, że od dłuższego
już czasu nie odbywały się próby
i orkiestra nie występowała.
Rok obecny jest czasem podsumowywania pracy samorządów.
Na pewno będą podkreślane sukcesy organów władzy. Wszędzie
jednak obok laurek wystawiane
będą również oceny za to, co

Brudna, nienadająca się do picia woda pojawiła się w domach mieszkańców dwóch miejscowości naszej gminny: Popowa Północ i Jaskółowa. Korzystają oni z wody z gminy Serock, płacąc ponad złotówkę
drożej za jeden jej metr sześcienny niż osoby korzystające z naszych
gminnych wodociągów.
Już niebawem ma się to zmienić. Projekt budowy wodociągu w tym
rejonie gminy jest już gotowy.

można było zrobić, ale się nie
zrobiło. Jeżeli orkiestra upadnie,
będzie to ważny element czarnej list y zaniedbań. Radością
napawa fakt, że pozostawieni
sami sobie orkiestranci potrafili
się zorganizować i zagrali w dniu
Zmartwychwstania Pańskiego na
rezurekcji.

Teraz ruch należy do lokalnych
władz. Skoro podjęli się kierowania życiem publicznym, powinni
wiedzieć, jak można pomóc orkiestrze. Problem jest bardzo prosty do rozwiązania. A nasielska
orkiestra dęta naprawdę zasługuje
na pomoc.
andrzej zawadzki

NASZE SPRAWY

Chcemy się wspierać

Już od ponad roku matki dzieci niepełnosprawnych spotykają się w ramach grupy samopomocowej działającej
przy nasielskim Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dla nich to bardzo cenna inicjatywa . Każda pomoc
jest dla nich bardzo ważna, szczególnie zaś, jeśli radą służyć mogą osoby, które są w podobnej sytuacji życiowej.
– Działalność naszej grupy polega przede wszystkim na wspólnych spotkaniach, rozmowach, wzajemnym wsparciu. Dzięki nim możemy uczyć się na doświadczeniach innych
rodziców, słuchać ich rad i wspólnie rozwiązywać nasze problemy. Szczególnie ważną
rolę w naszej grupie odgrywała pani Wiola Zawadzka, która prowadziła nasze spotkania,
obecnie przebywająca na urlopie macierzyńskim. Teraz pomagają nam panie: Justyna
Mierzejewska - Pawluk i Iwona Rzodkiewicz – mówią mamy chorych dzieci uczęszczających na takie spotkania.
Bartek, niepełnosprawny syn pani Kasi, ma 8 lat i od niedawna chodzi do szkoły; pani Monika ma chorą malutką, dwuletnią córeczkę Weronikę; zaś pani Lila ma 8-letnią córkę Ingę,
natomiast pani Beata ma dwoje ciężko chorych dzieci – Angelikę (12 lat) i Norberta (16).
Wszystkie dzieci wymagają stałej opieki i pomocy. Niektóre z nich są chore od urodzenia,
inne choroba dopadła później, zmieniając zupełnie życie całych rodzin. A każda z tych rodzin jest inna, często ciężar opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi spada jedynie na matki.
Niektóre z nich pracują zawodowo, inne nie mają na razie takiej szansy, żyją z zasiłków. Ich
skromne fundusze często ledwo wystarczają na podstawowe środki do życia.
– W naszym codzienne życie jest trudne, bo dzieci wymagają uwagi i zainteresowania. Ich
wiek nie gra roli, przecież nawet wtedy, kiedy skończą 18 lat, i oni i my, nadal będziemy potrzebowały pomocy. Zarówno finansowej, bo kosztowne są leki i rehabilitacja, jak i porady
specjalisty, czy to psychologa, czy prawnika. Dlatego chcemy stworzyć stowarzyszenie,
żeby mieć szansę bardziej pomóc naszym dzieciom. One nie są gorsze, też potrzebują
spotkań z rówieśnikami, zabaw. Potrzebują normalnego życia – mówią.
Dlatego właśnie, jak mówią, szukają rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
którzy wraz z nimi chcieliby stworzyć stowarzyszenie pomagające takim dzieciom. Potrzebnych jest 15 osób.
– Stowarzyszenie dam nam większe możliwości działania na rzecz dzieci i pozyskiwania
środków, czy to na organizowanie pomocy dla nich, czy też na wyjazdy i imprezy integracyjne. Prosimy o kontakt wszystkich zainteresowanych współpracą z nami – wyjaśnia
pani Beata Szulim. Kontakt do pani Beaty Szulim: nr tel. 502 495 147.
W poniedziałek, 26 kwietnia o godz. 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie grupy samopomocowej matek dzieci niepełnosprawne w nasielskim Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej.
(i)
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Serdecznie dziękuję
Panu Tadeuszowi Więcławskiemu
za życzliwość i pomoc
w szczególnie trudnej sytuacji
związanej z dojazdem do Nasielska.

Agata Wojtko
redakcja „Życia Nasielska”
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– W tej chwili jesteśmy na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. Powstanie wodociąg i około 8 nowych przyłączy. Woda będzie
tu doprowadzana ze Stacji Uzdatniania Wody w Nunie – informuje
Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego nasielskiego Urzędu Miejskiego. – Planowaliśmy wykonanie przepięcia wodociągu z dwóch stron, żeby utrzymać odpowiednie ciśnienie wody.
Jednak jeden z mieszkańców Popowa Północ się
nie zgodził, żeby prace budowlane były prowadzone
na jego gruntach, dlatego
takie przepięcie nastąpi
tylko od strony Jaskółowa.
Może to skutkować tym, że
latem mieszkańcy Popowa
Północ będą mieli słabe ciśnienie wody – dodaje.
Prace budowlane rozpoczną
się na przełomie czerwca i lipca br. Koszt tej inwestycji wynosić będzie ok. 65 tys. zł.
(i.)
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ZAPROSZENIE

Jerzy Mamcarz
na zaułkowej
scenie
W środę, 21 kwietnia 2010 r. o godz.
19.00 w Nasielskim Ośrodku Kultury
będziemy gościć znakomitego artystę – Jerzego Mamcarza. Pierwotnie
koncert ten miał odbyć się 14 kwietnia br., jednak ze względu na panującą
w tym dniu żałobę narodową jego
termin został zmieniony.
Jerzy Mamcarz to autor, kompozytor
i pieśniarz, który od lat ulega fascynacji piosenką literacką. Jego utwory
często wzbudzają uśmiech, ale także
głęboką refleksję. Najbardziej spektakularny sukces odniosła jego pieśń pt.
Smutna lub śmieszna piosenka o Don
Kichotach, która przez dziewięć miesięcy zajmowała pierwsze miejsca na
liście przebojów radiowej Jedynki w
kategorii „piosenka literacka”. Osiągnięciem jego warsztatu jest umiejętne balansowanie pomiędzy sprzecznymi nastrojami, łączenie tkliwości i
sentymentu z ironią i purnonsensem.
W jego repertuarze, oprócz własnych
tekstów, znajdują się utwory Wisławy
Szymborskiej, Zbigniewa Herberta,
Czesława Miłosza, Stanisława Barańczaka i kilku innych klasyków.

KULTURA
XII Festiwal Rockowy w Nasielsku

Koncert zespołu ARMIA
Festiwal Rockowy w Nasielsku to jedna z największych imprez rockowych w regionie, która już na dobre zagościła w kalendarzu wydarzeń kulturalnych naszej gminy. 30 kwietnia br. odbędzie się 12.
edycja Festiwalu.

Impreza ma charakter przeglądu, w którym biorą udział amatorskie zespoły grające wszystkie gatunki szeroko rozumianej muzyki rockowej.
Festiwal jest szansą dla młodych, ambitnych muzyków zaprezentowania
swojej twórczości. W piątek, 30 kwietnia br. już od rana na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury będą trwały przesłuchania zespołów. Młodych
muzyków będzie oceniało Jury w składzie: Tomasz „Budzy” Budzyński
– wokalista zespołu Armia, malarz, poeta; Krzysztof „Dr Kmieta” Kmiecik – basista Armii, oraz Stanisław Antośkiewicz – dziennikarz muzyczny. Zespół,
który zajmie 1. miejsce podczas przeglądu, otrzyma od Nasielskiego
Ośrodka Kultury 1100 zł. Gwiazdą wieczornego koncertu
będzie legenda polskiego punk rocka – zespół ARMIA.
Armia to zespół, który trafił do kanonu polskiej muzyki
rockowej za sprawą płyt: Legenda oraz Triodante. Grupa
powstała w roku 1984, dzięki spotkaniu trzech osobowości niezależnej sceny: Tomasza Budzyńskiego, który śpiewał w zespole Siekiera, Roberta Brylewskiego – gitarzysty
Brygady Kryzys i Izraela, oraz Sławomira Gołaszewskiego
związanego z nurtem poszukiwań parateatralnych Jerzego Grotowskiego. Ten rockowy skład od początku uzupełniany był instrumentami dętymi, a po pewnym czasie
do zespołu dołączył Krzysztof „Banan” Banasik. Jego gra
na waltorni nadała muzyce specyficzne, niespotykane
brzmienie. Ich muzyka to niezwykłe ekspresyjne brzmienie, w którym można odnaleźć nawet elementy folku czy
muzyki klasycznej.

Bilety na recital Jerzego Mamcarza są
do nabycia w NOK. Cena: 10 zł bilet
normalny, 5 zł ulgowy. Więcej informacji na www.noknasielsk.pl.
K.T.

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ...

Bilety na koncert Armii, można już kupować w Nasielskim
Ośrodku Kultury. Cena biletu w przedsprzedaży wynosi 15
zł, a w dniu koncertu – 20 zł. Więcej informacji o XII Festiwalu Rockowym na stronie: www.noknasielsk.pl.

rys. Jacek Gałężewski

16–29 kwietnia 2010

„Moja Mała Ojczyzna”

Konkurs
plastyczny

Nasielski Ośrodek Kultury, pragnąc
uczcić 20. rocznicę Odrodzenia
Samorządu Terytorialnego, przygotował coś dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Wszyscy, którzy mają ochotę stworzyć
coś ciekawego, niepowtarzalnego
albo całkiem niekonwencjonalnego, mogą wziąć udział w Konkursie
Plastycznym przygotowanym właśnie z okazji tej okrągłej rocznicy.
Konkurs nosi tytuł „Moja Mała
Ojczyzna”. Przeznaczony jest dla
przedszkolaków oraz uczniów klas
0–IV szkół podstawowych. Jego
celem jest zainteresowanie dzieci
tematyką samorządu terytorialnego, poszerzanie wiedzy na temat
gminy Nasielsk, zgłębienie poczucia tożsamości z naszą „Małą Ojczyzną” oraz popularyzacja działań
plastycznych.
Każdy uczestnik może wykonać
pracę dowolną techniką. Zachęcamy zatem do uruchomienia swojej
wyobraźni i twórczego działania.
Efekty z pewnością będą zaskakujące. Termin składania prac upływa
14 maja 2010 r. Więcej informacji
na temat konkursu „Moja Mała Ojczyzna” można uzyskać na stronie
internetowej www.noknasielsk.pl
lub pod nr .tel. (23) 69 12 343.

Pracownia Kreatywna

Zajęcia z rękodzieła

Chcesz poznać techniki decoupage’u, witrażu lub innych metod rękodzieła, które przeżywają drugą
młodość? Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza do Pracowni Kreatywnej. Tu możesz odkryć lub rozwinąć
swoje pasje oraz twórczo i w miłej atmosferze spędzić wolny czas.
Spotkania w Pracowni Kreatywnej będą odbywały się w czwartki o godz. 18.00. Podczas pierwszych
zajęć uczestnicy poznają i zgłębią tajniki decoupage’u – techniki, dzięki której można oderwać się od
codzienny problemów i zanurzyć się w barwnym świecie ozdabiana przedmiotów. Decoupage umożliwia
własnoręczne stworzenie pięknej i oryginalnej dekoracji, która wygląda jak ręcznie malowana, ale przede
wszystkim to zajęcie, które doskonale relaksuje i przynosi wiele satysfakcji.
Więcej informacji na stronie internetowej www.noknasielsk.pl lub pod nr. tel. (23) 69 12 343.

Biblioteka poleca

Małżeństwo po szwedzku
Trafiająca na półki w ostatnich latach tzw. literatura kobieca przyzwyczaiła
nas nieco do podejmowania w sposób lekki, łatwy i przyjemny nawet najtrudniejszych problemów z życia współczesnych kobiet. Dystans do życia
zawodowego i prywatnego, które często pokazane jest na dodatek z dużą
dozą humoru, sprawia, że chętnie po takie lektury sięgamy. Ale nie wszystkie
pozycje książkowe z tego nurtu spełniają te wydawałoby się ważne kryteria,
bywają i takie powieści, które po prostu opowiadają historię z życia wziętą
i nie ma w niej tak naprawdę nic do śmiechu.
Taką historię Polki, która postanawia w siermiężnych czasach socjalizmu
zmienić swoje życie i decyduje się na małżeństwo z poznanym korespondencyjnie Szwedem,
opowiada autobiograficzna powieść Krystyny Ylvy Johansson pt. Małżeństwo po szwedzku,
którą znajdziemy w naszej bibliotece.

Kamionna: trasa Glinice-Kamionna.

Oto kobieta, wykształcona, po przejściach, pozostawia w Polsce matkę i dorosłą córkę, aby bez
pieniędzy wyruszyć do Szwecji. Marzy jej się tam życie w spokoju i luksusie. Ale już na lotnisku czar pryska, a jej małżonek, okazuje się dziwnym starszym człowiekiem, poruszającym się
zdezelowanym autem i mieszkającym w starym, rozsypującym się domu. Krystyna najpierw
próbuje się przystosować do nowych warunków, ale skąpstwo męża, jego dziwaczne zachowania i bariera językowa sprawiają, że postanawia znaleźć sobie pracę i mimo wielu przeciwności
losu uniezależnić się od „wymarzonego mężczyzny”. Ta oparta na faktach powieść ukazuje
nie tylko ogromną naiwność głównej bohaterki utworu i różnice kulturowe między naszymi
krajami, ale także gorzki smak emigracyjnego życia, burząc przy okazji wyidealizowany mit
Szwecji jako państwa dobrobytu.
(i)
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FELIETON

Nasze smutne rocznice

W piątek, 2 kwietnia 2010 r. minęło pięć lat od śmierci największego z Polaków, ukochanego
przez cały świat Papieża Polaka,
Jana Pawła II. Wszyscy wspominają Jego radosne i mądre oczy
i wspaniały, wprost dziecięcy
uśmiech.

Papież Polak zostawił nam swój
testament, On uczył nas, jak
żyć, a najważniejsze słowa –
„Nie lękajcie się” – brzmią wciąż
serdecznie. Pamiętamy, jaki był
dobry, jak kochał ludzi. Jego
miłość promieniowała na zdrowych i chorych, małych i dużych,
biednych i bogatych. Jan Paweł
II był ojcem i powiernikiem ludzi
z całego świata. Cały świat kochał Papieża Polaka i tak jest do
dziś. Do Jego grobu, aby choć na
chwilę przyklęknąć i pomodlić
się, trwa ciągła kolejka. Ja też marzę o tym, ale czy Bóg pozwoli?
Nie wiem.
W swoim ponad siedemdziesięcioletnim życiu widział am
dużo, przeżyłam wiele. Były dni
piękne i radosne, były
smutki i tragedie. Z gorącym sercem wspominam rok
1997. Wtedy
dwukrotnie
sp otka ł am
Ojca Świętego, J an a
Pawła II.
Najpierw
w G nieźnie, podczas wielkiego zgromadzenia
Po l a ków.
Nie było mi dane dotknąć chociaż dłoni Ojca Świętego. Wśród
ogromnych tłumów ludzi było to
przecież niemożliwe. Jednak stało się to, czego się nie spodziewałam. Ogólnie było wiadomo,
że Papież przyjedzie do świątyni
inną drogą, niż zapowiadano.
Sektor nasielskiej pielgrzymki
był dość daleko, a właściwie –
na samym końcu. Stałam oparta
o prowizoryczne ogrodzenie,
które oddzielało wąską drogę.
W pewnej chwili zrobiło się duże
zamieszanie, pielgrzymi o czymś
głośno rozmawiali i okazało się,
że obok mnie za chwilę powolutku przejechał Jan Paweł II. Byłam tak bardzo blisko Niego, że
mogłabym Go dotknąć. Byłam
szczęśliwa.
W tym samym, 1997 roku, bardzo trudnym dla Polski (straszna
powódź), w lipcu pojechałam
na wymarzoną przez całe życie
pielgrzymkę do Włoch. Dziesięć
dni tam przeżytych pozostanie na
zawsze w moim sercu: Florencja,
Wenecja, Padwa, Loretto, Asyż
i trzy dni w Rzymie. Największym
świętem było spotkanie z Papieżem. W Auli Pawła VI siedziałam
w trzecim rzędzie, a więc bardzo

blisko. Kiedy w drzwiach z lewej
strony ukazał się Ojciec Święty,
cała sala, około 9 tysięcy ludzi,
wstała. A Polacy zaśpiewali pieśń
„Oto jest dzień, który dał nam
Pan, weselmy się i radujmy się.”

Ob serwował am Ojca Świętego i już wtedy zrozumiałam, że
b ędący wokó ł Pap ieża wc ale nie muszą sł yszeć i rozumieć Jego słów. Wystarczyło,
że On był. Nikt na świecie nie
potrafi już nigdy, wiem to na
pewno, dorównać temu człowiekowi w mądrości i talencie.
A Jego dzieła – dramaty, poezja,
homilie, encykliki. Tyle w tym
treści i mądrości, że wystarczy
na kilka wieków. Wszyscy ci, którzy mieli wielkie szczęście żyć
w czasie pontyfikatu Jana Pawła
II, przez 27 lat, powinni dziękować Bogu za ogromny dar dla
ludzkości.
Jan Paweł II był (i jest nadal) wzorem, jak powinniśmy żyć i umieć
przebaczać. Ten święty człowiek
pokazał coś nadzwyczajnego.

Samolot roztrzaskał się o drzewa
w lesie pod Smoleńskiem. Rodacy, zdążający do Katynia, zginęli
na miejscu, w sumie 96 osób.
Cała Polska opłakuje teraz tych,
którzy dołączyli do ofiar Katynia.
Dziewięćdziesiąt sześć osób –
mądrych, zdolnych, wykształconych, oddanych krajowi; ojców,
matek, synów i córek, oddało życie za ojczyznę. Historia ludzkości nie zna tak strasznej ofiary.
Oni chcieli być w Katyniu, aby
w imieniu całego narodu oddać
cześć pomordowanym. Na pytanie dlaczego – nie ma odpowiedzi. Przeogromne tłumy Polaków
witały pana Prezydenta, który
wrócił do Warszawy i czekał tu na
swoją małżonkę Marię. Miliony
lampek i kwiatów w Warszawie
i w innych miastach są świadectwem, że Polacy bardzo kochali
parę prezydencką.
Ale mają też wiele szacunku dla
pozostałych ofiar, wśród których
był też wspaniały aktor Janusz Zakrzeński i wielu innych.
Teraz musimy mieć
siłę, aby
przetrwać,
aby ucichły spory
i kłótnie –
oby na zawsze.

Przebaczył temu, który chciał Go
zabić. Usłyszałam gdzieś słowa:
„słabi zwykle nie wybaczają, to
przywilej ludzi silnych ”. Taki był
Jan Paweł II. Cieszę się, że władze
Nasielska zadbały, aby w naszym
mieście stanęło popiersie Papieża Polaka. To miejsce pozwala
skłonić głowę, oddać hołd Papieżowi. Jan Paweł II „odszedł
do Domu Ojca” w wigilię święta
Miłosierdzia Bożego. Godzina
21:37 już na zawsze będzie przypominać ten smutny czas.
Sobota, 10 kwietnia 2010 roku,
wigilia święta Miłosierdzia Bożego. Ten dzień przejdzie do historii
Polski. Rano o godz. 7:20 polska
delegacja, na czele z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim: parlamentarzyści, szefowie różnych urzędów
państwowych, dowódcy wojskowi, księża i Rodziny Katyńskie,
wylecieli do Katynia. Mieli uczcić
okrągłą. 70. rocznicę rozstrzelania w lesie katyńskim tysięcy
polskich oficerów przez NKWD.
W samolocie do Katynia było 96
osób. O godz. 9:30 miała być odprawiona msza św. Na cmentarzu
w Katyniu czekała duża grupa
Rodzin Katyńskich, która odbyła
podróż pociągiem.

Słowo „Kat yń” b ył o
przez 70 lat
symbolem
kłamstw
i niedomówień między Rosj ą
a Pol ską .
Prawda była
niewygodna. Smoleńsk i katastrofa polskiego samolotu w pobliżu Katynia, będzie teraz drugim
Katyniem. Stosunki polsko-rosyjskie zaczęły się ocieplać. Liczę
na szczerość. Cały świat już wie,
co to Katyń. Tylko żal serce ściska, że Katyń musiał zabrać tyle
następnych ofiar.
Moja rodzina też ma związek
z Ka tyn i e m . O j c i e c m oj e go
męża, mój teść Kazimierz Wiś niewski (1905 –1972) też był
w Katyniu. Jakimś cudem się
uratował. Przechowuję po nim
pamiątkę, piękny kieszonkowy
zegarek, który mojemu teściowi
wcisnął do kieszeni oficer, bo teść
podzielił się z nim chlebem.
Pamiętam, że temat Katynia był
w domu zakazany. Nigdy nie mogłam rozmawiać z teściem o Katyniu. Był tak zastraszony, że swoją tajemnicę zabrał do grobu.
Trzy ważne daty i rocznice będą
już zawsze splatać się w jedno –
mord katyński, śmierć Jana Pawła
II i katastrofa samolotu pod Katyniem, która zabrała wielu z najlepszych ludzi współczesnej Polski.
Stanisława Wiśniewska
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10 kwietnia 2010 r.

Pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem
Nie ma słów, które mogą wyrazić smutek i żal towarzyszący Polakom
po tej tragedii. Na pokładzie samolotu było tylu wspaniałych ludzi,
nigdy ich nie zobaczymy. Polska pamięta chwile, w których jej elity
ginęły za Ojczyznę z bronią w ręku, ale nigdy w historii naszego Narodu nie stało się tak, aby w ciągu jednej sekundy stracić tych, którzy
stanowili trzon najważniejszych osób w państwie. Ta tragedia jest tym
większa, że po raz kolejny po 70 latach na katyńskiej ziemi tracimy
najwybitniejszych ludzi. Straszna tragedia narodowa. Z żalem i zadumą czcijmy pamięć ludzi, którzy zginęli, służąc Narodowi. Niech Bóg
zmiłuje się nad ofiarami katastrofy. Jestem całym sercem z rodzinami
ofiar, moje serce płacze razem z Wami.
– Bernard Dariusz Mucha, Burmistrz Nasielska

***

„Chcąc w śmierci znaleźć życie, żył jak ten, co musi umierać” – napisał
Tilman Pesch. W tym szczególnie dotkliwym dla nas Polaków czasie
mamy niechybną możliwość zastanowienia się nad celem naszych
poczynań i dążeń. To, dokąd idziemy, warunkują wszelkie podejmowane przez nas decyzje. Jesteśmy silnym narodem – jednak jednoczymy się zazwyczaj w trudnych momentach. Niech śmierć przedstawicieli naszego narodu nie idzie na marne – niech będzie dla nas
początkiem nowej Polski. Polski mocnej w wierze, nadziei i miłości.
– Robert Karkowski

***

Po tak tragicznej katastrofie, jaka miała miejsce 10 kwietnia 2010 r.,
padają liczne słowa wyrażające ból, rozpacz i zwątpienie, ale też takie,
które mają przynieść pocieszenie: poprawa stosunków międzynarodowych, zjednoczenie narodu i oczyszczenie stosunków w polityce.
Niech to nie będą jedynie puste słowa i gesty, a ludzie, choćby ci gromadzący się tłumnie na Krakowskim Przedmieściu, za kilka dni czy
tygodni nie zapomną tego, co wyrażają i deklarują. Bo piękne, patetyczne hasła szybko przebrzmiewają w zderzeniu z rzeczywistością.
Przede wszystkim jednak nie zapominajmy, że zginęli ludzie, wspaniali
Polacy zasłużeni dla Ojczyzny, ale też mężowie, żony, matki, ojcowie,
córki, synowie i przyjaciele. Pochylmy więc głowy nad cierpieniem ich
bliskich i nie pozwólmy, aby ta ofiara została zmarnowana.
Cześć Wszystkim Poległym.
– Joanna Leszczyńska

***

Rodzimy się do życia.
A ono jak kromka chleba
uniesiona do ust
kurczy się.

Jak łyk wody źródlanej w dłoniach trzymanej
przecieka nam przez palce.
To poranione stopy, obolałe dłonie
w życiowej walce.
To zapach bzu.
To piękno róż.
To wyniosłość drzew.
To na pustyni gorejący krzew.
Więc pochyl czasem głowę,
bo przyjdzie taki czas,
że każdy z nas, z każdego dnia
przed Panem Bogiem swój egzamin zda.
Więc miej duszę i serce.
Życie piękne jest
mimo bólu, czasem łez.
Bo umiemy kochać,
chcemy być kochani.
A śmierć to nie jest życia kres.
Bo wierzymy mocno, że kiedyś się spotkamy.
Życie to jedna chwila tu wśród ludzi.
A gdy nasze ciało zgaśnie,
Bóg nas do życia wiecznego obudzi.
Grażyna Kocimska, Świerkowo
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U HARCERZY

Z GMINY

Mnie ta ziemia od innych droższa…

Bocianie gniazda

W środę, 25 marca w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
odbyła się wieczornica poświęcona
życiu i twórczości piewcy Mazowsza – Władysławowi Broniewskiemu.
Uroczystość przygotowali harcerze
z 424. Drużyny Harcerskiej „Pogodna Ferajna” pod kierunkiem druhny
Kingi Żabik i druhny Beaty Góreckiej.
Honorowymi gośćmi tego spotkania
byli rodzice harcerzy oraz dyrekcja
szkoły.

Pod koniec marca przybyły z Afryki. Mamy już naszych ulubieńców
u siebie! Najpierw przyleciała grupa, a potem pojedyncze osobniki
szukały dla siebie gniazd. Sprawdzały, czy te, które zostawiły w sierpniu
zeszłego roku, nadają się do założenia domu i rodziny.
Niektórzy właściciele posesji pozazdrościli swoim sąsiadom towarzystwa
tych pięknych ptaków i postarali się o założenie ich gniazd u siebie. W Cegielni Psuckiej powstało nowe gniazdo u p. Mariusza Brodowskiego i od
trzech lat pary bocianów wyprowadzają tam swoje młode. W Budach
Siennickich na posesji p. Ewy Komajdy sześć lat temu firma Grzegorza
Polutrenko CICONIA założyła specjalną platformę dla bocianów. I już
w tym samym roku usiadły na nowym gnieździe dwa bociany. Gniazdo
to jest domem dla pary dorodnych bocianów, która dochowuje się co
roku dwojga równie pięknych dzieci.

Harcerze zaprezentowali program
pt. Mnie ta ziemia od innych droższa…, w którym wątki biograficzne
życia poety poprzeplatane były jego
wierszami. Wieczornica zbiegła się
z rocznicą powstania naszej drużyny. Gościom przedstawiono prezentację multimedialną pt. Minął już
rok…, przygotowaną we współpracy z
p. Moniką Paluszek, dzięki której mogli

Warto wiedzieć coś niecoś o zagrożeniach i ochronie gniazd bocianich. Głównymi przyczynami utraty miejsc dogodnych do zakładania
gniazd przez bociany są: wycinanie starych, usychających drzew, a także
zmiana pokryć dachowych i celowe zrzucanie przez ludzi gniazd, które stają się uciążliwe dla właściciela posesji. Gniazda rozbudowywane
przez wiele lat osiągają znaczne rozmiary. Niezależnie od tego, gdzie
są umieszczone, mogą zostać zrzucone przez wiatr lub runąć pod własnym ciężarem. Aby temu zapobiec, można usunąć górną część zbyt
ciężkiego gniazda. W niektórych wypadkach należy umieścić gniazdo
na odpowiednio przygotowanej platformie.

K

L

Po części oficjalnej goście
zostali zaproszeni na słodki

poczęstunek. Spotkanie
przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

Czuwaj! Druhna Kinga

Życie to wielki dar

We współczesnym
ś wiecie lawinowo
wzrasta liczba nagłych
zdarzeń i nieprzewidzianych wypadków.
Zdarzają się one w zakładzie pracy, w domu,
na ulicy, na wakacjach.
Spośród ofiar różnych
wypadków kilka tysięcy osób rocznie traci
życie lub zostaje kalekami, tylko dlatego, że
nie otrzymało pierwszej pomocy przedme d yc zn ej p rze d
przybyciem pogotowia ratunkowego.

Bociany od dawna chętnie gniazdują na budynkach. Właściciele posesji zwykle cieszą się z faktu posiadania u siebie bocianiego gniazda, co
zgodnie z ludowymi podaniami przynosi im szczęście. Czasami gniazda mogą okazać się
uciążliwe, gdy powodują uszkodzenia
konstrukcji dachu lub
zapychanie rynien.
Zlokalizowane na
kominach zatykają
przewód kominowy
i mogą spłonąć wraz
z lęgiem. Zachowanie takich gniazd wymaga zastosowania
niestandardowych,
dostosowanych do
konkretnych warunków, metalowych
platform.
(awek)
E

oni zapoznać się z dorobkiem i osiągnięciami harcerzy.

W HARCERSKIEJ SZKOLE RATOWNICTWA

Od kilkudziesięciu lat bociany coraz częściej budują gniazda na słupach
elektroenergetycznych. Jest to szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza
dla ptaków młodych uczących się latać, które przy zderzeniu z przewodami zostają zwykle śmiertelnie porażone. W wyniku spięcia może
dochodzić do przerw w dostawach prądu. Wszystkie zakłady energetyczne w Polsce w razie konieczności przenoszą bocianie gniazda zakładane na czynnych słupach na specjalne platformy. W wypadku gniazd
umiejscowionych na drzewach również mogą pojawiać się problemy.
Wypuszczane wiosną nowe pędy często przeszkadzają ptakom wylądować na gnieździe. Dlatego przed sezonem wskazane jest przycięcie
gałęzi utrudniających dolot.

R

16–29 kwietnia 2010

P ier wsza p omoc
przedmedyczna pełni kilka ważnych
zadań: ratuje życie, powstrzymuje
pogorszenie się stanu ofiary, łagodzi
ból i cierpienie oraz stwarza warunki
powrotu do zdrowia. Z tej dziedziny
możemy wielokrotnie w życiu codziennym zdawać egzamin, którego
najwyższą oceną, a zarazem wartością będzie uratowane zdrowie i życie drugiego człowieka.
A

M

Przez dwa weekendy marca br.
harcerze ZHP i ZHR uczestniczyli
w kursie Pierwszej Pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, prowadzonego przez Harcerską Grupę Ratowniczą „Bemowo”. Kurs
odbywał się w nasielskim Liceum
Ogólnokształcącym.
Szkolenie trwało w sumie 40 godzin
i kładło szczególnie duży nacisk na
umiejętności praktyczne oraz moty-

wację do działania. Na koniec kursu
harcerze przechodzili trzy egzaminy
z: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, symulacji z udziałem jednego poszkodowanego oraz testu
teoretycznego. Do grona Ratowników ZHP dołączyło 13 osób. Otrzymali oni dyplomy ukończenia kursu
oraz Brązową Odznakę Ratownika
Medycznego ZHP. Gratulujemy!
Czuwaj! Druhna Kinga

A

ZAPROSZENIE

W sobotę 24 kwietnia 2010 r. w naszej gminie
odbędzie się gra terenowa „ADALBERTUS”,
do udziału w której serdecznie zapraszamy
wszystkie druhny i druhów.
			

PROGRAM:
900 – Apel – parking przy kościele
1000 – Rozpoczęcie gry
1530 – Zakończenie gry, posiłek - Chrcynno
(FUNDACJA CENTRUM OCHRONY ŚRODOWISKA)

1630 – Polowa Msza Święta
1800 – Podsumowanie gry, ognisko
1930 – Zakończenie
Z HARCERSKIM POZDROWIENIEM
CZUWAJ!

16–29 kwietnia 2010

Jubileusze ks. biskupa
Romana Marcinkowskiego
Rok 2010 jest rokiem szczególnym
w życiu księdza Romana Marcinkowskiego biskupa pomocniczego
diecezji płockiej. Jest to dla Niego
rok podwójnie jubileuszowy.
45 lat temu, w 1965 roku, ukończył
Wyższe Seminarium Duchowne

Z PCK

Nasi w konkursie
plastycznym

w Płocku i w dniu 13 czerwca tegoż roku przyjął z rąk ks. bpa Piotra
Dudźca święcenia kapłańskie. 20
lat później 28 lutego 1985r. Ojciec
Święty Jan Paweł II mianował go
biskupem pomocniczym diecezji
płockiej i biskupem tytularnym Bulla
Regia. Tak więc ksiądz Roman Marcinkowski już 25
lat pełni swą służbę biskupią w naszej diecezji.
Jubileusze Księdza Biskupa przypadł y w roku
szczególnym dla
wsz ystkich kapłanów. Obecny
rok (19.VI. 2009
– 19.VI. 2010) Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił
i ogłosił Rokiem
Kapłańskim.

Dwoje uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Pieścirogach:
Ewa Ostaszewska i Mateusz Bąbała, zostało nagrodzonych w konkursie
plastycznym organizowanym przez Polski Czerwony Krzyż pt. Otwórz
serce – daruj życie, w ramach akcji zakupu wyposażenia oddziału noworodkowego i dziecięcego nowodworskiego szpitala.
W akcję wsparcia nowodworskiej placówki zdrowia zaangażowały się wspólnie: Społeczny Komitet „Nasze zdrowie”, Spółdzielczy Dom Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim i Polski Czerwony Krzyż.

Obydwa jubileusze nasz Ksiądz
Biskup sufragan
obchodził w Wielki Czwartek. Uroczystości odbyły

To właśnie PCK podjął się organizacji konkursu plastycznego, który był skierowany do dzieci szkół podstawowych powiatu nowodworskiego. Został on
ogłoszony jeszcze przed zimowymi feriami.
– Na nasz konkurs wpłynęło ponad 70 prac, które zostały wykonane różnymi technikami. Były rysowane kredkami, malowane farbami, wyklejane
bibułą, pomysłowość dzieci naprawdę była ogromna – podkreśla Marian
Wasierzyński, prezes zarządu rejonowego PCK w Nowym Dworze Maz.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10 marca, a nagrody wręczono dzieciom w czwartek, 18 marca br. Uroczystość odbyła w nowodworskim Spółdzielczym Domu Kultury. Wśród laureatów znaleźli się również uczniowie
jednej ze szkół naszej gminy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych
Pieścirogach. W kategorii klas III–IV trzecie miejsce zajął Mateusz Bąbała.
Zaś Ewa Ostaszewska w kategorii kl. III–IV otrzymała wyróżnienie. W sumie
nagrodzono 12 osób.
– Zarówno te nagrodzone prace, jak i wszystkie pozostałe, które trafiły do
etapu powiatowego, czyli ok. 30, teraz będą wystawione na aukcję, a także
będą wręczane jako pamiątki sponsorom nowodworskiego szpitala – mówi
Marian Wasierzyński z PCK.
Aukcja zostanie przeprowadzona podczas koncertu charytatywnego,
który odbędzie 24 kwietnia br. w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji o godz. 17.00. Wystąpią na nim: Joanna Radzikowska, Joanna
Ferdyn i Bohdan Łazuka. Zaproszenia w cenie 10 zł są do nabycia w kasie
naszego kina Niwa.
(red.)

U HARCERZY

Pamiętamy
Bądźcie świadkami tej wiary, nadziei i miłości, jakich on nieustannie nas
uczył…Benedykt XVI
W dniu 2 kwietnia 2010 r. minęła piąta rocznica śmierci Papieża Polaka Jana Pawła II. Punktualnie o godzinie 21.37 harcerze ZHP i ZHR oraz
mieszkańcy naszej gminy spotkali się w centrum miasta pod pomnikiem
papieża, aby modlić się o szybką beatyfikację naszego rodaka. Wspólnie odmówiliśmy dziesiątkę różańca oraz zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń
Ojca Świętego Barkę.
Po modlitwie zapaliliśmy znicze i zawiązaliśmy wspólny krąg, po którym
w zadumie rozeszliśmy się do domów.
Czuwaj! Druhna Kinga
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się w katedrze płockiej. Dzień obchodów jubileuszu nie był przypadkowy. Wielki Czwartek jest dniem,
w którym wspominane jest ustanowienie dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Tego dnia na
uroczystej porannej Mszy Św. zwanej Mszą Krzyżma Świętego odbywającej się w kościele katedralnym
kapłani z całej diecezji odnawiają
wspólnie przyrzeczenia złożone
w dniu święceń. Było to więc święto
wszystkich kapłanów, a w tym roku
szczególne święto księdza Biskupa
Romana Marcinkowskiego.
Szanowny Jubilat wielokrotnie
gościł w parafiach naszej gminy.
Spotykał się przy wielu okazjach
z różnymi grupami naszych parafialnych społeczności. Wiele osób
miało możność dłużej z nim porozmawiać. Jest bardzo bezpośredni
i serdeczny. Szczególnie lubi spotykać się z dziećmi, ludźmi starszymi
i chorymi. W nasielskiej gminie jest
bardzo lubiany i ceniony. Stąd także,
jak z całej diecezji, płyną serdeczne modlitwy dziękczynne za Jego
Kapłańską i Biskupią posługę. Ad
multos annos.
az
E

N

I
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Z SAMORZĄDU
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Z PRAC KOMISJI

Apteki trafiły na komisję
W piątek, 30 marca br. odbyło się
posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej nasielskiej Rady
Miejskiej. Zasadniczym celem
spotkania radnych było omówienie pism skierowanych do komisji,
w tym: protestu p. Henryki Godlewskiej dotyczącego „przyznania p. K. Świgoniak działki na wybudowanie apteki”. Uczestniczyli
w nim również goście: Maria Michalczyk, dyrektor nasielskiego SP
ZOZ, oraz właściciele prywatnych
aptek: Renata i Krzysztof Rostkowscy, Krzysztof Świgoniak i Henryka
Godlewska.
Przypomnijmy, że na ostatniej
sesji RM, która odbyła się 11
marca br., radni przyjęli uchwałę
dotyczącą o bezprzetargowego
wydzierżawienia nieruchomości
przy SP ZOZ w Nasielsku p. K.
Świgoniakowi. Sprawa co prawda była wcześniej poruszana na
posiedzeniu na komisji zdrowia,
a przed głosowaniem na sesji zabrał również głos p. K. Rostkowski, który domagał się równego
traktowania wszystkich nasielskich aptekarzy, jednak nie wpłynęło to na decyzję radnych.
Prowadząca piątkowe obrady Katarzyna Świderska, przewodnicząca
komisji zdrowia, omawiając ten temat uznała, że została wprowadzo-

na w błąd – Dlaczego państwo nas
oszukali? – pytała radna.

wały kolejne apteki w mieście czy
w Pieścirogach.

Obecny na posiedzeniu Bernard Mucha, burmistrz Nasielska,
twierdził, że pan Świgoniak, który
w styczniu br. przedstawił mu propozycję wydzierżawienia działki
na terenie SP ZOZ pod budowę
apteki, zapewniał go o tym, iż pani
Godlewska została poinformowana
o tej koncepcji. Poza tym podkreślił, że zawsze był przeciwny wprowadzaniu na nasielski rynek aptek
sieciowych z uwagi na konkurencję
dla lokalnych farmaceutów.

Podczas tego posiedzenia komisji
swojego rozgoryczenia całą sytuacją nie krył też p. K. Rostkowski,
który stwierdził, iż jest mu bardzo
przykro, że nikt nie bierze ich pod
uwagę, chociaż jego żona prowadzi aptekę w Pieścirogach już od
11 lat. Dodał też, że nie mieli nigdy
informacji dotyczącej pełnienia
przez nich nocnych dyżurów. Podkreślił również, że przypadkiem
dowiedział się o podjętych działaniach przez p. Świgoniaka.

Zaś M. Michalczyk, dyr. SPZOZ, zaznaczyła, że widzi potrzebę powstania apteki całodobowej przy przychodni zdrowia w Nasielsku, z uwagi
na funkcjonującą Nocną Pomoc
Lekarską, która ma rozmiary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Radny Marek Gerasik skomentował
wypowiedzi farmaceutów krótko:
– Należałoby sprawę zweryfikować, ponieważ ludzie przez nasze
działania się skłócili.

Pani Godlewska potwierdziła, iż
rozmowa z p. Świgoniakiem miała miejsce, ale uzyskała tylko informację, natomiast nie wyrażała
żadnej zgody. Nie mogła zainterweniować w tej sprawie wcześniej,
ponieważ nie było jej w tym czasie
w Nasielsku. Natomiast pan Świgoniak stwierdził, iż o swoich zamierzeniach poinformował panią
Godlewską z uwagi na ich długoletnią znajomość, bo przecież nikt
nie pytał go o zdanie, gdy powsta-

W dalszej części posiedzenia przewodnicząca komisji wnioskowała
o uchylenie uchwały w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
na najbliższej sesji RM. Przyjęto ten
wniosek 5 głosami za i przy jednym
głosie wstrzymującym się.
Ponadto po wysłuchaniu pisma dyrektora SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim radni jednogłośnie przyjęli też wniosek o wsparcie
nowodworskiego szpitala w miarę
możliwości finansowych.
(red.)

Z MIASTA

Czekamy na „Orlika” w Nasielsku
W Nasielsku powstanie „Boisko Orlik 2012”. Taką decyzję podjęli radni województwa
mazowieckiego, którzy w tym
roku zdecydowali o budowie
60 kompleksowych obiektów
sportowych na Mazowszu.
Na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył
blisko 20 mln zł. Kompleks sportowy „Orlik” powstanie na terenie Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Powierzchnia jaką zajmie,
to ok. 3000 m2 . W jego skład
wejdą: boisko piłkarskie, boisko
wielofunkcyjne do koszykówki
oraz piłki siatkowej oraz budynek
sanitarno-szatniowy, gdzie znajdą
się magazyn, szatnie, łazienki oraz
pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. Boiska zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy m.in.:
bramki, chorągiewki przegubowe
do naznaczania narożników, stalowe kosze do piłki koszykowej oraz
siatkę do piłki siatkowej. Kompleksy będą oświetlone, dzięki czemu
będzie można korzystać z nich od
wczesnych godzin porannych do
późnego wieczora. Osiem lamp
oświetli boisko piłkarskie, doświetlając jednocześnie boisko
wielofunkcyjne i plac zabaw. Nad
bezpieczeństwem dzieci korzystających z kompleksu czuwać
będzie trener środowiskowy.
Jak poinformował nas Radosław
Kasiak – kierownik Wydział u
Rozwoju Regionalnego w Urzę-
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Z URZĘDU

Samoocena z CAF

Urząd Miejski w Nasielsku po wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością
zgodnego z wymogami normy EN ISO 9001:2008 z myślą o doskonaleniu pracy z klientem przystąpił do realizacji projektu systemowego.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Poddziałanie 5.2.2 „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej
Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez
szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. Jest on realizowany przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą
F5 Konsulting Sp. z o.o. dla 80 urzędów z terenu kraju.
Udział nasielskiego Urzędu Miejskiego w projekcie jest bezpłatny. Metoda
CAF powstała w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy ministrami
krajów członkowskich Unii Europejskiej, odpowiedzialnymi za administrację publiczną. Samoocena oparta na Modelu CAF dostarcza informacji w zakresie mocnych i słabych stron danej jednostki administracyjnej,
obszarów do udoskonalenia, a także pozwala na porównanie wyników
z innymi jednostkami administracji publicznej.
Zarządzeniem Burmistrza Nasielska został powołany koordynator oraz
20-osobowa grupa samooceny spośród pracowników Urzędu Miasta.
Pod okiem konsultanta, który będzie wspierał Urząd w procesie wdrożenia projektu, musimy odpowiedzieć na pytanie: jak zarządzany jest Urząd
w stosunku do standardów zarządzania. Pracownicy muszą ocenić swoją
pracę na styku z klientem, muszą doskonalić swoje usługi i świadczenia
dostarczone przez Urząd mieszkańcom. Podsumowanie projektu nastąpi
na przełomie czerwca i lipca 2010 r.
(um)

OŚWIATA

Szóstoklasiści napisali
sprawdzian
W czwartek, 8 kwietnia br. szóstoklasiści w całej Polsce napisali sprawdzian kończący naukę w szkołę podstawowej. Do sprawdzianu przystąpiło także 231 uczniów z gminy Nasielsk.
Napisanie sprawdzianu to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Jeżeli ktoś do niego nie przystąpi, musi powtarzać ostatnią klasę i napisać
go w następnym roku. Sprawdzian pozwala ocenić poziom osiągnięć
uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania,
rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy
w praktyce. Na egzaminie nie ma zadań tylko „z polskiego”, „z matematyki” albo „z przyrody”. Jedno zadanie może sprawdzać umiejętności
z różnych przedmiotów. Podczas 60-minutowego egzaminu można
maksymalnie uzyskać 40 punktów.

dzie Miejskim w Nasielsku, już
w lipcu br. rozpoczną się prace
związane z budową obiektu sportowego. Na realizację inwestycji
gmina Nasielsk przeznaczyła 400
000 zł, a Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego 333
000 zł. Jednak rzeczywisty koszt

zadania znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej
oraz po zakończeniu procedury
przetargowej. Lokalne władze
zapewniają, iż dołożą wszelkich
starań, aby dzieci i młodzież mogły jeszcze w tym roku korzystać
z „Orlika”.
K.T.

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

DYŻUR w Urzędzie Miejskim
W ramach akcji Szybki PIT i działań usprawniających
przeprowadzanie akcji rozliczeń za 2009 rok w miesiącu
kwietniu 2010 r. pracownicy Urzędu Skarbowego będą pełnić dyżury w celu przyjmowania zeznań rocznych od podatników w siedzibach: Urzędu Miasta Nasielsk - w dniach
19.04.2010 r., 22.04.2010 r., 26.04.2010 r., 29.04.2010 r.
w godz. 8.00–10.00 (poniedziałek, czwartek).

Wyniki szóstoklasistów poznamy w ostatnich dniach maja br. Sprawdzianu nie można nie zdać .Jego wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie
od wyników sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim
rejonie, jeśli nie ukończył 16. roku życia.
K.T.

OD REDAKCJI

Na prima aprilis

Drodzy Czytelnicy „Życia Nasielska”, w związku z publikacją w poprzednim numerze naszego czasopisma dwóch krótkich artykułów w ramach
żartu primaaprilisowego, spieszymy wyjaśnić, iż opłat za gołębie i koty
póki co nie będzie (Czarny kot i gołębie, str. 2). W każdym razie nic jeszcze na ten temat oficjalnie nie wiadomo, choć pewnie takie podatki ściągane od każdej sztuki w jakiś sposób wzmocniłyby urzędową kasę.
Podobnie dziennikarskim dowcipem był tekst pt. Prywatne czy nie, str.
3. Nie odezwali się bowiem, choć może trochę szkoda, spadkobiercy
dawnych właścicieli Nasielska, którzy chcieliby w naszej gminie tworzyć
swoje księstwo mlekiem i miodem płynące.
Wszystkich Czytelników, którzy dali się nabrać na nasze żarty, przepraszamy, zaś tym, którzy rozpoznali primaaprilisowe teksty i zgłosili się do
nas z poprawnie wytypowanymi artykułami, gratulujemy nagród.
(red.)

MOIM ZDANIEM
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ZA I PRZECIW

Wielkanocna pisanka a fraszki
W tym roku święta wielkanocne wypadły w okresie, kiedy już mamy za sobą srogą zimę ze wszystkimi najgorszymi od
kilkunastu lat kataklizmami. Chociaż nasza administracja wciąż jeszcze musi dawać sobie radę z podtopieniami, które występują w wielu częściach kraju. Tymczasem aktualny felieton niech odpocznie od polityki. Mam pomysł – dostrzegłem
podobieństwo pomiędzy wielkanocną pisanką a gatunkiem literackim, jakim jest fraszka. Jedno i drugie jest malutkie.
Jedno i drugie w wykonaniu mistrzowskim jest piękne i doskonałe. Jedno i drugie przynosi nam radość. Pisanka swoją
kolorystyką i fantazją. A jajo, które wysiedzi kura, świeżo wyklutym pisklątkiem. Ta żółta kulka, o własnych siłach przebijająca skorupkę, jest symbolem radości i siły życia. Fraszka natomiast to krótki utwór napisany wierszem, czasem liryczny
(wyrażający uczucie), czasem satyryczny.
Obecnie kojarzy się fraszki przede wszystkim z żartem i dowcipem, przynoszą nam radość i mądrość. Fraszki i kolorowe
pisanki harmonizują ze świętami wielkanocnymi, które są w naszym Kościele świętami radosnymi. A więc dzisiejszy felieton będzie wypełniony fraszkami. Tym razem będą to wyłącznie utwory najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku
wybrane z Antologii fraszki polskiej, wybór i opracowanie Alina Siomkajlo. Każda porządna antologia fraszek zaczyna się
od rozdziału zatytułowanego: Fraszki o fraszkach, a następnie rozpoczyna się chronologiczna (od najdawniejszych do
współczesnych czasów) prezentacja wybranych autorów. Idźmy więc tym śladem. Zaczynamy od Jana Kochanowskiego,
najwybitniejszego poety polskiego odrodzenia. Pamiętajmy, że to był XVI wiek i w tym czasie nasz język bardzo różnił się
od współczesnego. Kochanowski uznawany jest właśnie za twórcę polskiego języka poetyckiego. Nie będę umieszczał
żadnych objaśnień do zamieszczonego poniżej utworu, który jest jak gdyby wstępem do fraszek poety:

O fraszkach

Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i średnią,
Nie wszystkie mury wiodą materyją przednią;
Z boków cegła rumieńsza i kamień ciosany,
W pośrodku sztuki kładą i gruz brakowany.

Wybierzmy jednak z tej antologii fraszki o innej tematyce. Oto znowu Jan Kochanowski:

Na nabożną

Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz,
Czego się, miła, tak często spowiadasz?

A teraz, dla odmiany, co o pisaniu tego rodzaju utworów sądzi najwybitniejszy aforysta XX wieku, Stanisław Na Konrata
Jerzy Lec:
Milczycie w obiad, mój panie Konracie,
Czy tylko na chleb gębę swą chowacie?
Fraszka
Fraszkę napisać – to fraszka,
rzekł mi raz geniusz przedni.
I usiadł, pocił się, kaszlał,
I co napisał? – Tragedię!

Fraszka dumna

A teraz bardzo mało znany poeta epoki odrodzenia
Jan Smolik:

Do Hanuśki

Pisałem do Hanuśki – odpisu nie dała:
Podobno, o com pisał, dać będzie wolała.

W maleńkim naczynku fraszek
Bardziej znany poeta tej epoki – Szymon Szymonowic.
utrwala się czasów zapaszek.
Z cyklu fraszek „Nagrobki zbieranej drużyny”:
A oto inni współcześni fraszkopisarze: Jan Sztaudynger

Kropelkami

Miły czytelniku, upraszam cię wielce,
Nie żłop fraszek haustem, pij je po kropelce.

Na fraszkę

Ględziarzy złości,
Że wielkość w twej małości.
Stanisław Jachowicz

Fraszka

Myślisz, że fraszki
Tylko dla igraszki?
Fraszka powie prawdę tobie
I zaśpiewa ci na grobie.
Tadeusz Fangart

O fraszkach

Słówka

Kiedym konał w paznoktach jastrząba srogiego,
Mówiłem żałośliwie te słowa do niego:
Niewinnym ja śpiewaczek, małó na mnie mięsa!
A on: „Idź przedsię w gardłó! Dobry kęs do kęsa.”
Teraz najwybitniejszy poeta XVII wieku, czyli baroku –
Jan Andrzej Morsztyn:

Stolarz z doktora

Przedtem chorych dobijał, teraz trumny robi;
Tak dwojakim rzemiosłem jeden cmentarz zdobi.
Wybitny aktor XIX wieku Alojzy Żółkowski też pisał
fraszki. Na zakończenie zamieszczam jedną:

Rada dla grzeszników

Najlepsza fraszka
Krótka i ważka.
Ryszard Brudzyński

Kto za grzechy nieskończone
Chce uniknąć piekieł gromu,
Niech tylko pojmie złą żonę,
A będzie miał piekło w domu.

Czują mistrze satyry
Sympatię do fraszki,
Bo ją jedna litera
Odróżnia od flaszki.

Na tym kończę prezentację fraszek z antologii,
a wszystkim swoim Czytelnikom razem z fraszkami
przesyłam serdeczne pozdrowienia.
Henryk Śliwiński

O fraszkopisarzach
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Duchowe witaminy

Wczoraj, dziś i jutro
W naszym codziennym życiu ważne jest zarówno zachowanie pamięci,
jak i poczucie własnej tożsamość, nasze korzenie. W wywiadzie, jakiego
udzielił zmarły tragicznie prezydent Lecha Kaczyński na osiem dni przed
katastrofą lotniczą w Smoleńsku, moją uwagę przykuło stwierdzenie na
temat nauczania Jana Pawła II: „fundamentem naszej cywilizacji niezmienne pozostaje Chrystus i oparcie w dekalogu. To są nasze korzenie
i nie wolno się od nich odcinać”. Chociaż prezydenta nie ma już pośród
żyjących na ziemi, jego słowa pozostaną w naszych sercach, jako jego
osobiste świadectwo o Janie Pawle II, który był „darem Boga dla Polski”.
Jak wielu z nas myśli podobnie?
Aktualność Ewangelii się nie zmienia. Słowa Dobrej Nowiny są ponadczasowe. Takie przesłanie płynie z nauczania Jana Pawła II, o której to nauce
wielu rodaków już nie pamięta. Zapomniało o tym, który ewangeliczne
przesłanie uczynił sensem swojego życia i posługiwania. Ponad połowa biorących udział w internetowej ankiecie przyznała, że nie sięgnęła
po nauczanie Papieża w ogóle. Przy okazji obchodów piątej rocznicy
odejścia Papieża okazało się więc, że nasza pamięć – jak mawiał jeden
z moich profesorów – jest dobra, ale krótka. W wirze pędzącego świata
gdzieś gubi się istota tego, co nie tkwi nie w pomnikach, pompatycznych wspomnieniach czy krótkotrwałych zachwytach, ale w słowach
nauczania Największego z rodu Polaków. Ktoś nawet napisał o tamtych
dniach z 2005 r.: „Mnie ta śmierć ogromnie bolała. A potem skończyły
się emocje i przyszedł czas na rozum i wiedzę”. To stwierdzenie brzmi co
najmniej dziwnie. To tak, jakby zapomniał, że wiara i rozum nie są sobie
przeciwne, ale się uzupełniają – bo jedno i drugie jest darem Bożym. Jak
napisał Jan Paweł II we wstępie swojej encykliki „Fides et ratio” („Wiara
i rozum” – 1998): „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch
ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim
sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł
dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”.
Jan Paweł II, nauczając o chrześcijańskiej tożsamości, nieustannie przypominał, że wiara nie jest więc marzycielskim bujaniem w obłokach, zatapianiem się w próżne marzenia i nic nieznaczące rozważania. Chyba
tylko tym, którzy jej nie znają, wydaje się „kwiatkiem do kożucha”. Inaczej jest dla tych, którzy wybierają wiarę w Boga jak chleb powszedni.
Oni doskonale wiedzą, że gdy zabraknie wiary, budzą się demony, które
prowadzą do zniechęcenia, apatii, utraty sensu życia i rozpaczy. Postawa człowieka, który buduje swoje życie na trwałym fundamencie, jest
przechodzeniem od trudnych doświadczeń do zaufania. I jak pamiętnik
ratuje od zapomnienia, niesie ze sobą pewien „pomnik osoby”, tak zapisane słowa Jan Pawła II, a także te wygłoszone do Polaków nagrane
stają się świadectwem dla kolejnych pokoleń, które osobiście nie będą
mogły spotkać się z nim i słuchać jego nauczania.
Opinie internautów nie pozostawiają żadnych złudzeń: „Dziś Doda jest
autorytetem. A nauki Jana Pawła II spoczywają wraz z nauczycielem”.
Co zostało po wielkiej żałobie Polaków? Dla ilu z nas Jan Paweł II był darem dla Polski? Gdzie podziały się obietnice, że będziemy zapoznawać
się z nauczaniem Papieża, które nic nie straciło na swojej aktualności,
pomimo zmieniającego się klimatu na świecie i upływającego czasu?
Łatwiej czytać książki o „cudach Jana Pawła II”, niż wcielać w życie jego
wymagające refleksji słowa. Pamiętam jeszcze z lat szkolnej nauki i studiów, jak to wielu pisarzy koloryzowało życiorysy władców i świętych,
czyniąc te postacie bardzo cukierkowymi, a przez to niemożliwymi do
naśladowania. A przecież zarówno św. Wojciech, jak i Jan Paweł II byli
ludźmi „z krwi i kości”, takimi, co to stąpali po tej samej polskiej ziemi,
chociaż w różnych epokach historycznych. Nasuwa się więc w tym miejscu dość przewrotne pytanie: komu jest potrzebne i do czego beatyfikowanie? Samo wpisanie go w album świętych to przecież jednorazowa
uroczystość. Czy może to być „początek końca” naszego zainteresowania papieską nauką, która nam przybliża królestwo Boże?
Jan Paweł II, który całkowicie zawierzył Bogu jest dla nas żywym przykładem tego, że los Chrystusa splata się nieustannie z losem człowieka
w pełnym wiary: „Jezu, ufam Tobie”. Papieskie przesłanie wskazuje, że
chrześcijaństwo i świętość są aktualne wczoraj, dziś i jutro, bo są oparte
na trwałym fundamencie, który nie podlega zniszczeniu. To nasza tożsamość.
ks. Leszek Smoliński

SPORT SZKOLNY
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TENIS STOŁOWY

Uczniowie SP
wśród najlepszych
We wtorek, 30 marca 2010 r.
chłopcy i dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego reprezentowali
gminę Nasielsk na powiatowych zawodach w tenisa stołowego. Odbyły się one na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. Punktualnie
o godzinie 9.00 nastąpiło uroczyste przywitanie reprezentacji przybyłych na zawody i przystąpiono do rozgrywek. Przyjęto system
rozgrywek „każdy z każdym”. Zawody
rozgrywano na 6 stołach.
W kategorii dziewcząt naszą szkołę
reprezentowały Ola Grycz i Kasia Hermanowska. Dziewczęta bez większych
problemów pokonały drużyny z SP
Łomna, SP 5 Nowy Dwór Mazowiecki
oraz SP Orzechowo, zajmując pierwsze miejsce.
Końcowa klasyfikacja w kategorii
dziewcząt wyglądała następująco:
I miejsce SP w Nasielsku,
II miejsce SP Nr 5 w Nowym Dworze
Mazowieckim,
III miejsce SP w Łomnej,

IV miejsce SP w Orzechowie
W kategorii chłopców naszą szkołę
reprezentowali uczniowie: Szymon
Zalewski, Paweł Zembrzuski, Kacper Ćwik i Paweł Filipowicz. Chłopcy
pierwsze trzy pojedynki wygrali po
wyrównanej walce. Jednak w czwartym spotkaniu ulegli drużynie z Sowiej
Woli, w której gra czołowy zawodnik
Mazowsza. Końcowa klasyfikacja wyglądała następująco:
I miejsce SP w Sowiej Woli,
II miejsce SP w Nasielsku,
III miejsce SPw Zakroczymiu,
IV miejsce SP Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim,
V miejsce SP w Goławicach.
(mk)

MINIPIŁKA SIATKOWA

Nasi chłopcy mistrzami powiatu
W poniedziałek, 29 marca 2010 r.
w hali sportowej Nowodworskiego
Ośrodka Sporu i Rekreacji w Nowym
Dworze Mazowieckim odbył się powiatowy turniej minipiłki siatkowej
chłopców. W zawodach uczestniczyły
następujące reprezentacje gmin: Szkoła Podstawowa Nr 5 z Nowego Dworu
Mazowieckiego, Szkoła Podstawowa
z Pomiechówka, Szkoła Podstawowa
z Zakroczymia i Szkoła Podstawowa
z Nasielska. Po losowaniu i ustaleniu
kolejności meczów przystąpiono do
rozgrywek.
Turniej rozgrywano na dwóch boiskach. Drużyna z Nasielska jako pierwszy mecz rozegrała z Zakroczmiem.
Spotkanie zakończyło się wynikiem
2:0 dla nasielszczan. Następny mecz
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
z Nasielska rozegrali z Pomiechówkiem. Mecz był wyrównany i zakończył się wynikiem 2:0 dla Nasielska.
Kolejne spotkanie z Gospodarzami (SP
5 Nowy Dwór Mazowiecki) zakończyło się zwycięstwem nasielszczan 2:0.
Skład zespołu z nasielskiej podstawówki: Dominik Jaglarski, Kajetan Witkowski, Patryk Branicki, Paweł Prusinowski, Jakub Wroński, Damian Kamiński,
Łukasz Gortat, Radosław Paczkowski,
Piotr Tobolski. Opiekunem zespołu
jest Mariusz Kraszewski.

PIŁKA NOŻNA

Halowy turniej piłki nożnej dla gimnazjów
Wyniki poszczególnych spotkań
przedstawiamy poniżej.
Kategoria chłopców
X

PG Nasielsk
ZS Nr 2
w Pieścirogach
ZS Nr 3
w Cieksynie
Punkty
Bramki
Miejsce

Zawody odbyły się 26 marca br w hali
sportowej w Nasielsku. W turnieju
udział wzięły wszystkie reprezentacje
gimnazjów gminy Nasielsk, tj. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 2 w Pieścirogach Starych oraz Gimnazjum
przy Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie.
Punktualnie o godzinie 9.30 przywitano wszystkie drużyny, omówiono
regulamin turnieju i przystąpiono do
rozgrywek.

PG Nasielsk X 2:1
ZS Nr 2
1:2 X
w Pieścirogach
ZS Nr 3
1:4 4:0
w Cieksynie

4:1 6 6:2 I
0:4 0 1:6 III
X

3 5:4 II

Skład zwycięskiego zespołu z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku:
Marcin Świderski, Piotr Jeż, Adrian Jagiełło, Radosław Malinowski, Krystian
Morawski, Rafał Milewski, Hubert Witkowski, Michał Żołnierzak, Wojciech
Guławski, Dariusz Moczydłowski, Mateusz Bielecki, Patryk Wójcik. Opiekun
– Robert Bugalski.
Kategoria dziewcząt

X

PG Nasielsk
ZS Nr 2
w Pieścirogach
ZS Nr 3
w Cieksynie
Punkty
Bramki
Miejsce

W ostatnich czasach halowa piłka
nożna jest bardzo popularna wśród
młodzieży i dorosłych. Często są
organizowane turnieje, szczególnie
w okresie zimowym, skupiające rzesze ludzi, którzy aktywnie chcą spędzić
czas, grając w piłkę nożną. W związku
z dużym zainteresowaniem młodzieży tym sportem został zorganizowany
halowy turniej piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt ze szkół gimnazjalnych
terenu miasta i gminy Nasielsk.

16–29 kwietnia 2010

Drużyna z Nasielska
będzie reprezentowała powiat nowodworski na zawodach rejonowych, które odbędą się 15 kwietnia
w Wołominie.
Klasyfikacja końcowa
wyglądała następująco:
I miejsce – SP
z Nasielska,
II miejsce – SP z Pomiechówka,
III miejsce – SP z Zakroczymia,

IV miejsce – SP Nr 5 z Nowego Dworu
Mazowieckiego.
(mk)

HALOWA PIŁKA NOŻNA

SP Nasielsk i SP Dębinki na podium

W piątek, 9 kwietnia w hali sportowej w Nasielsku odbył się gminny turniej w halową piłkę nożną dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. Wzięły
w nim udział reprezentacje szkół podstawowych z gminy Nasielsk. Ustalono system rozgrywek „każdy z każdym” i po losowaniu przystąpiono do turnieju.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA KATEGORII CHŁOPCÓW
I miejsce – SP Nasielsk 9 pkt
II miejsce – SP Pieścirogi 7 pkt
III miejsce – SP Popowo Borowe 7 pkt
IV miejsce – SP Budy Siennickie 6 pkt
V miejsce – SP Dębinki 0 pkt

Skład zwycięskiego zespołu z nasielskiej podstawówki: Dominik Jaglarski,
Radosław Paczkowski, Piotr Tobolski, Jakub Wroński, Łukasz Gortat, Patryk Branicki, Mateusz Milewski, Paweł Prusinowski, Konrad Lipiński, Kamil
Tomaszynski. Opiekunem zespołu był Tomasz Czajkowski.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA KATEGORII DZIEWCZĄT
I miejsce – SP Dębinki 9 pkt
II miejsce – SP Budy Siennickie 3 pkt
III miejsce – SP Popowo Borowe 2 pkt
IV miejsce – SP Cieksyn 1 pkt

Skład zwycięskiego zespołu z Dębinek: Emilia Suska, Monika Krynicka, Barbara Oleksiak, Paulina Puchała, Luiza Pyrzyńska, Klaudia Wilczyńska, Daria
Kawka, Małgorzata Szmigiel. Opiekunem zespołu był Rafał Markiewicz.
Po zakończeniu zawodów najlepszym zespołom wręczono nagrody w postaci piłek nożnych oraz pamiątkowe dyplomy. Swoją obecnością zawodników turnieju zaszczycił Bernard Dariusz Mucha, burmistrz Nasielska, który
uczestniczył w ceremonii zakończenia zawodów.
(mk)

TENIS STOŁOWY

Nasielskie tenisistki
zwyciężyły
W piątek, 9 kwietnia br. dziewczęta z nasielskiej podstawówki reprezentowały powiat nowodworski na międzypowiatowych drużynowych zawodach
w tenisa stołowego.
Turniej odbył się w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie. Udział w nim wzięły następujące reprezentacje powiatów: legionowskiego – SP Serock, piaseczyńskiego – SP Czaplinek, nowodworskiego – SP Nasielsk,
otwockiego – SP 12 Otwock, wołomińskiego – SP Postolińska. Na odprawie
opiekunów dokonano losowania i ustalenia systemu rozgrywania spotkań. Następnie przystąpiono do rozgrywek.

Drużynę z nasielskiej podstawówki reprezentowały: Aleksandra Grycz i Katarzyna Hermanowska, które na co dzień trenują w Klubie Sportowym Sparta.
Pierwsze
trzy spotkania z SP Czaplinek (Piaseczno), SP 12 Otwock i SP PostoPG Nasielsk X 1:2 1:3 0 2:5 III
lińska (Wołomin) nasielszczanki pokonały gładko po 3:0 z każdym zespoZS Nr 2
2:1 X
1:9 3 3:10 II
w Pieścirogach
łem. Ostatnie finałowe spotkanie z SP Serock (Legionowo) dostarczyło wieZS Nr 3
le
emocji nie tylko zawodnikom, ale również ich opiekunom oraz kibicom.
3:1 9:1
X 6 12:2 I
w Cieksynie
Do końca nie było wiadomo, kto weźmie udział w Mazowieckich IgrzySkład zwycięskiego zespołu z Gimna- skach Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w Ostrołęce 6 czerwca 2010 r.
zjum w Cieksynie: Paulina Sobczyńska, O dramaturgii meczu mogą świadczyć wyniki poszczególnych spotkań.
Alicja Ostrowska, Sylwia Waśniewska,
Nasielsk : Serock
Amanda Buławnik, Karolina ChrzaSingle (gra pojedyncza): 3:2, 2:3
nowska, Sandra Haber, Ewelina PrzeDebel (gra podwójna): 2:3
orska, Monika Mazurkiewicz, Angelika
Single (gra pojedyncza): 3:2, 3:2
Wilczyńska, Karolina Domżała. Opie- Całe spotkanie wygrały nasielszczanki, które na zakończenie otrzymały puchar
kun – Rafał Dobrzyński.
i pamiątkowy dyplom. Życzymy im kolejnych sukcesów na zawodach spor(mk) towych.
(mk)

PO GODZINACH
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Zimny kwiecień
– Może by włączyć ogrzewanie? –
spytałam.
– Ależ jest całkiem ciepło! – powiedziała Zosia i się zatrzęsła. Piotrek wyszedł z pokoju, a gdy wrócił,
oświadczył:
– Będzie cieplej.
– Mamo, pobaw się ze mną – poprosił
znienacka Franek, pakując się do Zosi
na kolana, a Kasia podeszła do swojego ojca i przytuliła się do niego. Czekaliśmy na przyjazd Karola i jego rodziny,
którzy kolejny weekend z rzędu postanowili spędzić z nami, bo czuliśmy się
bez siebie nieswojo.
Na szczęście zaraz potem usłyszeliśmy warkot silnika samochodu i radosne szczekanie Zoi.
– Kota zostawiłaś u rodziców? – spytałam synową, całując ją w pachnący
policzek.
– Tak, on ostatnio najlepiej czuje się
u nich, rozrzuca ojcu farby, przewraca kwiaty na parapetach i w ogóle
jest szczęśliwy.
My nie aż tak bardzo, pomyślałam,
ale nie powiedziałam tego głośno,
żeby nie smucić rodziny, a w zamian przytuliłam do siebie znacznie
ode mnie wyższego Jurka.
– Znowu urosłeś? – upewniłam
się.
– Chyba tak – odparł niepewnie
i dodał – Chcę się was poradzić.
– Przede wszystkim, chodźcie do
pokoju, zjemy coś… – zarządziła
moja córka.
Zasiedliśmy do wczesnego obiadu,
a Piotrek dodatkowo postawił na
stole karafkę z nalewką.
– A ja? – upomniał się najstarszy
z moich wnuków, spoglądając na
pięć wyjętych kieliszków.
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Kino NIWA ZAPRASZA
19 kwietnia godz. 15.30

– Najpierw skończ 18 lat – rzekł Karol.
– Ale to już niedługo, więc…
– Więc do tego czasu nie pijesz – orzekła autorytatywnie Ludwika.
Na twarzy Jurka pojawił się dziwny
wyraz, którego wolałam nie zgłębiać,
zatem po prostu zaproponowałam,
abyśmy się po obiedzie przenieśli do
kuchni, gdzie było najcieplej i gdzie
planowałam zagonić rodzinę do
pracy.
– Faktycznie, jakoś zimno – powiedziała Ludwika i zabrała się za sprzątanie talerzy; zaraz też dołączyła się
Kasia i pozostałe dzieci. Jurek twardo
siedział przy stole i wyglądał na zamyślonego.
– Tak, chodźmy na herbatę – zachęciła go Zosia i po chwili byliśmy już
w przytulnej kuchni. Ktoś wziął się za
brudne naczynia, ktoś parzył herbatę,
Jurek znów siedział sztywno na krześle,
a ja szukałam przepisu na keks.
– Chcę się was poradzić – powiedział
w końcu i omiótł nas wszystkich poważnym wzrokiem. – Wybieram kierunek studiów i…
– I co wybrałeś? – zainteresował się
Piotrek, usadzony przeze mnie do
krojenia bakalii.
– Właściwie to…
– Powiedz, powiedz wujkowi, o jakiej
szkole myślisz – zachęcał syna Karol,
ale jego ironiczny ton zdradzał, że nie
jest to uczelnia jego marzeń.
– WSFiR – powiedział Jurek z westchnieniem.
– A cóż to jest? – zdumiałam się, powtarzając skrót w myślach. – Wyższa
Szkoła Faksu i Relaksu?
– Finansów i Rachunkowości – odpowiedział nieco skonfundowany Jurek.

Planeta 51

– Ale dużo się mama nie pomyliła –
powiedział drwiąco mój syn. – Prywatna szkoła, do której nawet nie trzeba
przychodzić, wystarczy, jeśli się płaci.
– A nie możesz iść na politechnikę, jak
twój tata? – powiedział Piotrek, nieznacznie pakując do ust migdała.
– Mogę, ale ta matma…
– Co: matma? Nauczysz się. Masz jeszcze rok. Zresztą do rachunkowości też
ci się przyda, wiem, jestem w końcu
księgową – dodała Zosia.
Jurek podparł głowę rękoma.
– Pomóż mi lepiej pochować naczynia – zakomenderowała Kasia. Popatrzyłam po krzątającej się rodzinie.
Wszyscy, poza relaksującą się pod
stołem Zoją, coś robili, ciepło zaczęło
się rozchodzić po domu, a ciasto na
keks było niemal gotowe.
– Od razu jakoś lepiej – ucieszył się
Karol. – Choć tegoroczny kwiecień
jest faktycznie jakiś zimny…
– Na kwietniowe zimno najlepsze
jest ciepło rodzinne – powiedziałam
i wstawiłam keks do piekarnika.
Babcia Jadzia

Planet 51 (Hiszpania,Wielka Brytania,2009);
Animacja; Reżyseria: Jorge Blanco, Javier
Abad, Marcos Martínez; Scenariusz: Joe
Stillman; Obsada (werja polska): Maciej
Stuhr – Lem, Piotr Adamczyk – Chuck,
Magdalena Różczka – Neera, Jarosław
Boberek – Skiff, Adam Ferency – Generał
Grawl (polski dubbing).

Pewnego dnia, w samym środku rodzinnego grilla na podwórku Neery
ląduje niezidentyfikowany obiekt latający opatrzony śmiesznie brzmiącym napisem „NASA”. Gdy sterujący
nim kapitan Russ Baker opuszcza swój
statek, aby triumfalnie wbić w nieodkrytą dotąd ziemię amerykańską flagę zauważa … kilkoro wgapionych
w siebie otwartych ze zdziwienia
oczu. Spanikowany bierze nogi za pas
i znajduje schronienie w planetarium,
w którym pracuje Lem.

19 kwietnia godz. 18.00

Autor Widmo

The Ghost Writer (2010); Dramat/Thriller;
dozw. od 15 lat; Reżyseria: Roman Polański;
Scenariusz: Roman Polański, Robert Harris;
Na podstawie książki: Robert Harris; Ewan
McGregor -The Ghost /AutorWidmo, Pierce
Brosnan -Adam Lang, OliviaWilliams - Ruth
Lang, Timothy Hutton - Sidney Kroll, Kim
Cattrall - Amelia.

Keks

rodzynki, skórka pomarańczowa, migdały, orzechy laskowe lub arachidowe,
1 kostka masła, 4 jajka, 1 szklanka
cukru, 2 szklanki mąki pszennej,
1 szklanka mąki ziemniaczanej, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, bułka
tarta

www.noknasielsk.pl

Masło utrzeć z jajkami i cukrem. Dodać
mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia, dokładnie wymieszać
(jest to niełatwe, ponieważ ciasto jest
bardzo gęste). Dodać przygotowane
bakalie i wymieszać. Piec w formie wysmarowanej masłem i posypaną bułką
tartą przez godzinę, w temp. 190 st. C.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
Baran 21.03.- 19.04.
Pochłoną Cię obowiązki zawodowe i rodzinne.
Uważaj na propozycję współpracy, którą ktoś
Ci złoży. Starannie uważnie zbadaj całą sprawę.
Możliwa podróż, do której starannie się przygotuj.

Byk 20.04.- 20.05.
Los zacznie Ci sprzyjać. Masz szansę na
uregulowanie dotychczasowych zadłużeń i innych
zobowiązań finansowych. Twoi znajomi, przyjaciele
i rodzina będą zasypywać Cię zaproszeniami, ale Ty
wybierzesz spokój, aby solidnie wypocząć.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Pokonaj własne lenistwo i lęk przed zdobyczami
najnowszej techniki, a obowiązki i pilne sprawy
uda Ci się szybciej załatwić. Będziesz wtedy mieć
więcej czasu dla najbliższej rodziny. Nie zostawaj
po godzinach w pracy.

Rak 22.06.- 22.07.
W życiu zawodowym do wszelkich swoich prac
i ewentualnych interesów podchodź odważnie,
bo masz szansę na powodzenie. Naucz się też
wykorzystywać zasłyszane informacje.

Lew 23.07.- 22.08.
Będziesz w dobrym nastroju, a robota będzie Ci się
palić w rękach. Nie będziesz siedzieć bezczynnie.
W zamian możesz liczyć na zaspokojenie swoich
najgłębszych ambicji.

Panna 23.08.- 22.09.
W Twoich sprawach zawodowych niewiele się
zmieni. Będziesz pracować nad tym, co ostatnio
Cię pochłaniało. Rozsądek i opanowanie będą
w cenie, szczególnie w życiu rodzinnym
i towarzyskim.

Waga 23.09.- 22.10.
Przed Tobą dobry czas zarówno w życiu
zawodowym, jak i rodzinnym. Nie daj się namówić
nikomu na wielkie zakupy lub gruntowne
porządki, bo należy Ci się odpoczynek.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Sprawy zawodowe będą wymagać od Ciebie
dużego zaangażowania. Musisz wszystkiego
starannie sam dopilnować. Czeka Cię także szczera
rozmowa z partnerem. Powinieneś poświęcić mu
każdą wolną chwilę.

Strzelec 22.11.- 21.12.
Będziesz w dobrym i pogodnym nastroju.
Wszystkie sprawy ułożą się po Twojej myśli.
W pracy nie zabraknie Ci nowatorskich pomysłów,
za które wszyscy będą Cię podziwiać. Będziesz
mógł poświęcić więcej czasu rodzinie.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Postaraj się oddzielić sprawy istotne od mniej
ważnych. Unikniesz wtedy kłopotu i zdążysz ze
wszystkim na czas. W pracy będziesz musiał podjąć
ważne decyzje, dotyczące Twojej kariery.

Wodnik 21.01.- 18.02.
W najbliższych dniach Twoje ambicje i potrzeby
materialne w końcu zostaną zaspokojone. Dużo
uwagi zajmować będą sprawy sercowe. Pamiętaj, że
bycie z kimś wymaga wyrozumiałości i cierpliwości.

Ryby 19.02.- 20.03.
Twoja sytuacja zawodowa znacznie się zmieni.
Jeśli masz siły na to, by utrzymać dotychczasowe
tempo pracy, to działaj. Będzie warto. Czeka Cię też
ożywienie w życiu towarzyskim - nowe znajomości
i szersze kontakty.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Nasielski Ośrodek Kultury zatrudni
mężczyzn do montażu sceny plenerowej. Praca na umowę o dzieło (soboty,
niedziele). Mile widziane uprawnienia
do pracy na wysokości i doświadczenie w montażu konstrukcji kratowych
i rusztowań. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. e-mail: nok@noknasielsk.pl;
Tel. 23 691 23 43.
Certyfikaty energetyczne budynków.
Tel. 695 735 797.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki.
Tel. 796 654 980.
Sprzedam działkę budowlaną lub pod
inwestycje w Nasielsku, ul. Kolejowa
17, wszystkie media, 1550 m2. cena
100zł/m2. Tel. 502 530 986.
Glazura, terakota, gipsowanie, malowanie, deska palinecka, panele,
hydraulika. Tel. 604 561 031.
Sprzedam żużel wraz z transportem.
Tel. 695 163 726.
Zatrudnię fryzjerkę, Nasielsk. Tel. 889
307 122.
Usługi Ogólnobudowlane - Brukarstwo
Tel. 607 460 273.
Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2
w centrum - Pieścirogi Nowe przy ul.
Kolejowej. Tel. 514 381 020.
Świadectwa energetyczne. Tel. 502
061 980.
Sprzedam działki budowlane w centrum Nasielska. Tel. 692 461 741.
Firma zatrudni elektryka/elektronika
do pracy w firmie nagłośnieniowooświetleniowej. CV proszę przesyłać
na adres: biurocv@wp.pl z dopiskiem
elektryk.
Firma zatrudni pracowników budowlanych do pracy w weekendy
przy montażu hal namiotowych oraz
estrad zadaszonych. CV prosimy dostarczać do biura adres: Centrum
Handlowe Manhatan pawilon nr 3
Płońsk.
Usługi Fotograficzne – śluby, chrzty.
Tel. 503 802 015.
Sprzedam siano w bałdkach. Tel. 609
927 506.
Sprzedam działkę 11 100 m 2 przemysłowo-usługową – Nasielsk,
ul. Kolejowa, droga nr 571. Tel. 519
122 575.
Sprzedam działkę 3 160 m 2 , budownictwo 1-rodzinne – Nasielsk,
ul. Krupki. Tel. 519 122 575.
Sprzedam działkę 7 950 m2 budowlano-rolną, wszystkie media – Nasielsk,
ul. POW. Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę 2 500 m 2 – budowlana, prostokąt – Nasielsk,
ul. 11 Listopada. Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę 6 190 m2 przemysłowo-usługową – Nasielsk, w pobliżu
ul. Piłsudskiego. Tel. 605 610 332..
Sprzedam działkę w Nasielsku,
ul. Grabowa. Wszystkie media.
Tel. 512 107 015.
Ocieplenia – TANIO. Tel. 507 720
444.
Sprzedam ciągnik C 330, 1983 r., stan
dobry. Tel. 501 689 805.
Zespół – WESELA. Tel. 602 630
680.
Sprzedam tuje, sadzonki świerka,
sosny itd. Tel. 503 163 884.
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Wynajmę dom w Nasielsku. Tel. 604
826 728.
Firma Kaba zatrudni osobę do projektowania (znajomość środowiska
„CAD”). Tel. 692 427 426.
Tynki z agregatu, wykańczanie
wnętrz. Tel. 601 358 731.
Sprzedam dom, stan surowy zamknięty, pow. 156 m 2, mieszkalna 110 m2.
Cena 220 000 zł. Tel. 509 666 720.
Tanio sprzedam sofę z pojemnikiem
na pościel + 2 fotele – używane 1 rok.
Tel. 602 377 030.
Zatrudnię mechanika z doświadczeniem, elektromechanika, mechanika
na przyuczenie. Oferty składac w biurze firmy: Nasielsk, ul. Płońska 55/57.
Tel. 512 333 283.
Sprzedam 1,20 ha ziemi ornej i działkę
budowlaną w Morgach. Tel. (23) 69
12 495.
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe,
Nasielsk, 4 piętro z garażem. Tel. 663
555 405.
Wynajmę lokal, ul. Kościelna 8.
Tel. (23) 69 30 334.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905
435.
Sprze dam dom j e d n o r o d zi n ny
w Nasielsku, ul. Klonowa, o pow. 110
m 2 na parterze z poddaszem użytkowym. Działka 592 m 2 z pełnymi
mediami. Tel. (23) 69 31 685.
Pługi Overum3 i polski 3, siewka-lejek,
przyczepa zbierająca. Tel. 602 365
759 po 13.00.
Firma AUTOMAX zatrudni mechanika
samochodowego z doświadczeniem.
Tel. 600 885 145.
Rozwiedziony emeryt mundurowy,
79/176/77, wykształcenie średnie,
zdrowy, bez nałogów, uczciwy i odpowiedzialny, własny dom na wsi,
samochód. Pozna i poślubi w USC
wdowę o podobnych cechach w wieku
68-72 lat, wyłącznie północne rejony
woj. mazowieckiego. Zamieszkanie
do uzgodnienia z przewagą u mnie,
gm. Pomiechówek. Tel. 663 159 074.
Lokal do wynajęcia na działalność
gospodarczą, ul. Piłsudskiego.
Tel. (23) 69 12 843.
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną, ul. Cisowa w Nasielsku,
910 m 2 . Cena do uzgodnienia.
Tel. 664 206 944.
Sprzedam mieszkanie 44 m 2. Tel. 510
276 706.
Sprzedam mieszkanie 30 m 2, umeblowane z garażem. Tel. 512 343 885;
512 343 886.
Sprzedam działki w Błędowie
o pow.3654 i 982 m2, niedaleko pole
golfowe. Tel. 500 255 370.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Sprzedam biurko w idealnym stanie.
Tel. 501 218 245.
Sprzedam dwie krowy cielne. Tel. 880
973 601.
Zatrudnię w zakładzie stolarskim,
wymagane prawo jazdy kat. B (okolice
Nasielska. Tel. 602 529 963.
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GKP Targówek – Żbik 2:1 (0:0)

SPORT
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SPORT

Żbik – Drukarz Warszawa 3:1 (1:1)

Oczekiwania były większe

Na te dwa mecze sympatycy piłki
nożnej w Nasielsku oczekiwali z dużymi nadziejami. Liczono na zwycięstwa. Były one bowiem potrzebne,
i to nawet bardzo, naszej drużynie do
ostatecznego rozrachunku i ewentualnego awansu.
Przewidywaliśmy też, że razem z relacjami z tych dwóch spotkań zamieścimy informację o jeszcze jednym, nie
mniej ważnym spotkaniu. To mecz
z liderem Marcovią z Marek. Miał się
odbyć w ostatnią sobotę 10 kwietnia
w Nasielsku. Tragedia, która wydarzyła się w Smoleńsku, sprawiła że mecz
ten został odwołany i będzie rozegrany
w innym terminie.
Niestety, Żbik stracił kolejne trzy punkty w rozpoczętej rundzie wiosennej.
To sprawia, że przewidywany awans
bardzo się oddalił, chociaż teoretycznie jest jeszcze możliwy. Teraz już nie
wszystko zależy od naszej drużyny.
Możemy liczyć tylko na szczęście,
czyli mówiąc prościej, na nieszczęście którejś z rywalizujących z nami
drużyny. Wszystko wskazuje, że prawo
do gry w barażach uzyska warszawska
drużyna z Targówka. Bardzo pomogło
jej w tym zwycięstwo nad naszym
zespołem.
W meczu tym nasza drużyna nie była
tą słabszą. Wydaje się, że zasłużyła nie
tylko na remis, ale i na zwycięstwo.
Nasi zawodnicy przeważali zwłaszcza

w pierwszej połowie. Z tego okresu
można im zarzucić tylko to, że zbyt
wolno organizowali akcje zaczepne.
Zwlekali z przejściem od obrony do
szybkiego kontrującego ataku. W tym
czasie przeciwnicy mogli uporządkować swe linie obronne i nie dopuścić
do wejścia przeciwnika w pole karne.
Mimo dobrze zorganizowanej defensywy warszawiaków, którą bezpośrednio na boisku kierował trener Marek
Papszun, naszym zawodnikom przynajmniej cztery razy udało się poważnie zagrozić bramce przeciwnika. Nasi
napastnicy byli tego dnia wyjątkowo
słabo dysponowani i nie potrafili umieścić piłki w siatce. Oglądający spotkanie
wciąż przypominali, że niewykorzystane okazje potrafią się zemścić.
Druga połowa zaczęła się obiecująco.
Już w trzeciej minucie dynamiczna akcja Marcina Gumowskiego zakończyła
się ostrym strzałem tego zawodnika.
Kąt był ostry, nic więc dziwnego, że piłka trafiła w bramkarza Mikołaja Wielgusa (jeszcze niedawno był bramkarzem
Żbika). Ten jednak nie zdołał jej opanować. Po prostu się od niego odbiła.
Dobiegł do niej Rafał Załoga i pewnie
umieścił w siatce.

I to było wszystko, na co tego dnia było
stać naszych zawodników. Z minuty na
minutę grali coraz wolniej. Inicjatywę
oddali przeciwnikowi. Cofnęli się na
swoją połowę. Wyglądało na to, że
chcą bronić wyniku, a nie kontrolować

grę w środku pola, aby przejść następnie do błyskawicznego kontrataku. A
młodzi zawodnicy Targówka z minuty
na minutę grali coraz bardziej zdecydowanie i raz po razie przedzierali się
na przedpole naszego pola karnego.
Nie rozciągali naszej obrony, nie wchodzili w okolice bramki skrzydłami, lecz
środkiem boiska.
Nasza obrona całkowicie się pogubiła, ale nie ma w tym nic dziwnego, jeśli linie ofensywne nie potrafią
przetrzymać piłki daleko od własnej
bramki i w dodatku strzelić bramki.
17 minut przed końcem meczu to nasi
zawodnicy mieli jeszcze trzy punkty.
Niestety, w tej minucie kontaktową
bramkę dla przeciwnika uzyskał Hubert Kosin, a cztery minuty później
Dariusz Oleksiak przypieczętował drugą bramką zwycięstwo gospodarzy.
Warszawianie po ostatnim gwizdku
sędziego odtańczyli na środku boiska
taniec zwycięstwa. I nic dziwnego, bo
to zwycięstwo bardzo przybliża ich do
upragnionego awansu.
Szkoda straconych w tym meczu
punktów. Żbik nie grał w nim rewelacyjnie, ale był z pewnością drużyną
lepszą. Potwierdzili to obiektywni kibice Targówka, stwierdzając, że ich drużyna odniosła szczęśliwe zwycięstwo.
Można to sprawdzić w internecie.

Przełożony z początku rundy wiosennej mecz z warszawskim Drukarzem
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Tkwi w nich
poważny potencjał, którego jednak nie potrafią
wykorzystać. Powtarzają stare błędy.
Drużyna nie gra na pełnych obrotach
przez całe 90 minut. Bramkę w 20.
minucie nasza drużyna meczu straciła
w momencie, gdy miała przewagę.

Prezes klubu – pan Darek nie
ukrywał, że liczy na złoto. I po to
złoto wyprawiał się za ocean. Kalkulował, że skoro w walce z najlepszymi seniorami świata w ubiegłym roku w Luksemburgu stanął
na najniższym stopniu podium (3.
miejsce), to w tym roku w kategorii weteranów może liczyć na
stopień najwyższy, ponieważ na
tamtych mistrzostwach uplasowali się przed nim (i za nim też)
dużo młodsi zawodnicy, którzy
w obecnych zawodach startować
nie mogli. Kalkulacje kalkulacjami, ale i wśród weteranów jest również kilku zawodników legitymujących
się wynikami liczącymi się
w kategorii seniorów. Byli
oni obecni w Orlando.
Nasz siłacz swoje boje rozpoczął bardzo ostrożnie.
Na sztangę zadysponował
ciężar 270 kg. Taki wyciska
na każdym prawie trenin-

Z a d ysp on o wany ciężar
Darek wycisnął w pierwszym podejściu. Ponieważ już ten
ciężar
da-

Po tym kuriozalnym golu nadal przeważali goście z Warszawy. Stwarzali
dużo niebezpiecznych sytuacji pod
naszą bramką. Na nasze szczęście
bardzo dobrze spisywał się w niej nasz
młody bramkarz, Paweł Paczkowski.
Kropkę nad „i” postawił Rafał Załoga.
Wykorzystał ładne zagranie do niego
Maxwella Eloty i posłał piłką do siatki. Wynik 3:1 utrzymał się do końca
meczu. Warszawianie walczyli do
końca o zmianę wyniku. Próbowali
go zmienić nawet wtedy, gdy już nie
mieli szans na chociażby remis. Za to
też trzeba ich podziwiać. Gra się do
końca, a strzelone i stracone bramki mogą być ważne w ostatecznym
rozrachunku.
xyz

Po jednym z szybszych ataków po
przerwie nasi zawodnicy dotarli aż
do linii końcowej boiska. Wzdłuż li-

Zaproszenie

Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza
wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w Majowym Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn,
który odbędzie się w dniu 3.05.2010r.
(poniedziałek) o godz. 9.00r. .
Wszelkich informacji udzielamy
pod nr tel. 023 69 30 865; lub 504 180 761
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane
do 30 kwietnia do godziny 20.00.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

wał mu pierwsze miejsce, więc na
kolejne podejście zadysponował
ciężar o ponad czterdzieści kilogramów większy. Niestety, tego
ciężaru już nie podniósł. Zdobył
jednak upragnione złoto.
Drugi zawodnik Powera 2005, Jan
Dzieciątkowski, również wystartował ostrożnie. Walczył w tej samej
kategorii wagowej co pan Darek
(ciężar ciała powyżej 125 kg),
ale w innej kategorii wiekowej
(+50 lat). W swojej kategorii
wiekowej wynikiem 240
kg wywalczył 2. miejsce,
zdobywając tym samym
medal srebrny. Były to
jedyne medale zdobyte przez polską
ekipę. Gratulujemy!
xyz

nii bramkowej piłkę zagrał do środka
Marcin Gumowski. Ta, jak zaczarowana, zatoczyła łuk i wpadła do
bramki (60’). Prawdopodobnie Marcin nadał jej odpowiednią rotację,
a do tego w oczy bramkarza świeciło słońce.

Na szczęście w meczu z Drukarzem
dopisało naszej drużynie szczęście.
Nasi zawodnicy musieli mu jednak
pomóc. W 30’ piłkę otrzymał Rafał
Załoga. Popisał się, jak za najlepszych
lat, dwoma pięknymi zwodami i stanął naprzeciwko bramkarza. Kiedy
miał już dopełnić formalności, został przez obrońców powalony na
ziemię. Za ten faul rzut karny wykonywał Jarosław Unierzyski. Strzelił
precyzyjnie. Wyrównująca bramka
nie poderwała naszej drużyny do
bardziej zdecydowanych ataków. To
przeciwnicy nadal dyktowali warunki
gry na boisku.

Szef nasielskich siłaczy niezawodny
gu na rozgrzewkę. Tu trzeba było
jednak zachować rozwagę, ponieważ zadysponowanie zbyt dużego ciężaru mogło się zakończyć
niezaliczeniem żadnego boju.
Ta ostrożność była uzasadniona,
tym bardziej że do Stanów przylecieli tuż przed zawodami (brak
aklimatyzacji). Do tego podróż
obfitowała w przygody, przez co
w drodze byli prawie
dwie doby. Byli
zatem ogromnie zmęczeni.

SPORT

odbył się 7
kwietnia. Mecz
ten Żbik wygrał
w stosunku 3:1.
Do przerwy był
remis 1:1. Wynik
i zdobyte trzy
punkty cieszą.
Martwi jednak
to, co pokazali nasi zawodnicy.

DO AMERYKI PO ZŁOTO

Na przełomie marca i kwietnia
odbyły się w Orlando na Florydzie (USA) Mistrzostwa Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
Weteranów. W skromnej polskiej
ekipie startującej w tych zawodach znalazło się dwóch zawodników z nasielskiego klubu Power
2005: Dariusz Wdowiński i Jan
Dzieciątkowski. Obydwaj liczyli,
że wrócą z medalami.
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