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Jest kolejny Laur Marszałka
Gospodarstwo rodzinne państwa Hanny i Krzysztofa
Kowalskich z Winnik już po raz drugi zostało docenione jako producent wysokiej jakości żywności naturalnej. Tym razem, w VI edycji konkursu o Laur Marszałka
Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt rok 2012,
pierwsze miejsce zajął olej rzepakowy tłoczony na zimno właśnie we Winnikach.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Laur Marszałka za
najlepszy produkt roku 2011 państwo Kowalscy otrzymali za olej lniany tłoczony na zimno. Później zaś rozpoczęła się naprawdę dobra passa i olej lniany zdobył
wiele nagród, ze złotym medalem Międzynarodowych
Poznańskich Targów Żywności włącznie.
To ogromny sukces państwa Kowalskich, którzy już po raz kolejny jako jedyni reprezentowali w tym konkursie
nie tylko naszą gminę, ale i powiat nowodworski.
Wręczenie nagród już 17 kwietnia br. Relacja z tej uroczystości w najbliższym numerze ŻN.
(i.)

czytaj na str. 3
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Najnowsza książka o naszym mieście nosi tytuł
Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu. Jej
autorami są Krzysztof Macias, Regina Olszewska,
Stanisław Tyc i Magdalena Suwińska-Sokolnicka.
Praca została przygotowana przez Nasielskie Towa r z ys t wo
Kultury
przy wydatnej p omo cy pracowni
D okume n tacji Dziej ów M ia st a
i Reg ionu
w Nasielsku.
W pub likacji znalazł y
się b iog ramy jedynie
osób nieżyjących, które n a o gó ł
zapisały się w historii Nasielska i regionu złotymi zgłoskami. Wśród nich dominują osoby, które w Nasielsku lub jego okolicach się urodziły.
Niektóre z biogramów poświęcono postaciom,
które z ziemi nasielskiej pochodziły, a znane były
z działalności w różnych częściach Polski.
Wszystkich zainteresowanych zakupem najnowszej książki pt. Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta
i regionu zapraszamy do czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.
W najbliższym czasie planowane jest również
spotkanie z autorami książki.
(red.)
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URZĄD SKARBOWY INFORMUJE
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10

Dni otwarte
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim uprzejmie informuje, że w ramach dodatkowych dni otwartych – czyli 13 i 27
kwietnia 2013 r. (sobota) – w godzinach 9.00–13.00 pracownicy Urzędu Skarbowego przyjmować będą zeznania roczne PIT za 2012 rok. Natomiast 29 i 30.04.2013 r. Urząd Skarbowy otwarty będzie w godzinach
8.00–18.00.
Zapraszamy.

Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

PUNKT PRZYJMOWANIA
ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA 2012 ROK
Niniejszym informuję, iż mając na uwadze wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Nasielsk oraz usprawnienie akcji przyjmowania zeznań podatkowych za 2012 rok, na podstawie porozumienia
zawartego z Urzędem skarbowym w Nowym Dworze Mazowieckim
zostanie uruchomiony w Urzędzie Miejskim w Nasielsku punkt przyjmowania w/w zeznań, w którym dyżurować będą pracownicy Urzędu
Skarbowego.
Ustalone zostały następujące terminy funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych:
• 15.04.2013 r. (poniedziałek),
• 22.04.2013 r. (poniedziałek),
• 29.04.2013 r. (poniedziałek).
Punkt będzie czynny w godz. 8.00-10.00 i będzie zlokalizowany w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3
(I piętro, sala nr 112).
W przypadku zwiększonego zainteresowania mieszkańców, dodatkowe terminy zostaną wyznaczone w miesiącu kwietniu br. z uwzględnieniem możliwości zapewnienia obsługi punktu przez pracowników
Urzędu Skarbowego.
Poza wyznaczonymi dniami dyżurów mieszkańcy będą mogli składać zeznania podatkowe z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej
do tego celu urny, która będzie znajdować się w punkcie podawczym
Urzędu (na parterze przy wejściu).
Zapraszam do korzystania z możliwości złożenia zeznań podatkowych
w Nasielsku bez konieczności udawania się do Nowego Dworu Mazowieckiego.
Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski

Z UM

Nasz czysty Nasielsk

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,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

12–25 kwietnia 2013

Wycięcie drzew lub
krzewów może być bardzo
kosztowne

Burmistrz Arciszewski odwołany

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Miejski w Nasielsku, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku ze Światowym Dniem Ziemi, przypadającym 22 kwietnia
2013 r., w dniach od 22 do 26 kwietnia ogłasza akcję Nasz Czysty Nasielsk.
Akcja polegała będzie na wiosennym sprzątaniu świata wokół nas. Do udziału w sprzątaniu terenów publicznych zapraszamy wszystkie szkoły z miasta
i gminy Nasielsk, wszystkie sołectwa oraz stowarzyszenia. Urząd Miejski w
Nasielsku zapewni worki oraz rękawice do zbierania śmieci, a także bezpłatny odbiór zebranych odpadów.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji prosimy o zgłoszenie się
do dnia 17 kwietnia 2013 r. do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój 203 lub 209, pod numerem telefonu: (23) 6933101 lub (23) 6933108 bądź na adres e-mailowy: srodowisko@um.nasielsk.pl.
Przy zgłoszeniu prosimy o wskazanie terenu, który będziecie Państwo
sprzątać.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Składamy serdeczne podziękowania
za mobilizację, aktywność
i odpowiedzialność obywatelską
wszystkim mieszkańcom
gminy Nasielsk,
którzy wzięli udział w referendum
7 kwietnia br.
Radni Rady Miejskiej w Nasielsku
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REFERENDUM LOKALNE

Bardzo kosztowne jest ono wówczas, gdy wycinka drzew lub krzewów nastąpi bez
wymaganego prawem zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta
miasta. Niestety, niektórzy mieszkańcy dowiadują się o konsekwencjach wycinki dopiero
przy naliczaniu kar. Kara za wycięcie jednego dużego drzewa na prywatnej posesji to
wydatek rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Może to być nie tylko wycięcie drzewa przy samej ziemi, ale np. także jego ogłowienie,
czyli pozbawienie gałęzi i pozostawienie samego pnia. Zabiegi w obrębie korony drzewa
na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
– usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
– kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
– utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Nie pomoże sprzątnięcie zniszczonego bądź wyciętego drzewa, tak żeby urząd się nie
dowiedział, jakiej było wielkości. Ustawodawca przewidział i takie zachowania. Zgodnie
z art. 89 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, gdy ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub wyciętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe (nie ma ani kłody, ani śladu
po pniu), dane do wyliczenia kary ustala się na podstawie informacji zebranych w toku
postępowania administracyjnego (m.in. posiłkując się zeznaniami sąsiadów). Dodatkowo
powiększa się też wtedy karę o 50 procent.
Czasem posiadacz nieruchomości może uniknąć kary – odracza się ją na trzy lata, jeżeli jest
szansa, że mimo uszkodzeń drzewa lub krzewy przeżyją i jeżeli posiadacz nieruchomości
podjął stosowne działania w tym kierunku. Niestety, za wycięcie drzewa obumarłego
również naliczane są kary.
Wydanie zezwolenia na wycięcie może być uzależnione od przesadzenia drzew lub
krzewów we wskazane miejsce albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, nie
może ich być wówczas mniej niż usuwanych drzew lub krzewów.
Osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie, na ogół nie muszą płacić za wycięcie drzew
lub krzewów na swojej posesji. Płaci się tylko wówczas, gdy osoba fizyczna usuwa zieleń
na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nie każde drzewo przeznaczone do wycinki trzeba zgłaszać.
Przepisów dotyczących uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew, a tym samym do
pobierania opłat, nie stosuje się do drzew lub krzewów m.in.:
– w lasach (wtedy zasady wycinania określa ustawa o lasach),
– owocowych (ale niektóre gatunki drzew potocznie uznawanych za owocowe są jednak
gatunkami ozdobnymi i trzeba je zgłaszać, np. rajska jabłoń) – z wyłączeniem rosnących na
terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego
lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
– na plantacjach drzew i krzewów,
– których wiek nie przekracza dziesięciu lat.
W przypadku wątpliwości zawsze lepiej zwrócić się do urzędu po fachową poradę – do
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 23 6933101.
W wydziale tym można pobrać druk wniosku na wydanie zezwolenia na usuniecie/
przesadzenie drzew lub krzewów (II piętro, pokój nr 203), druki te są dostępne również
w Punkcie Podawczym lub na stronie internetowej www.nasielsk.pl (Dokumenty).
Wniosek można sporządzić także samodzielnie. Należy wówczas pamiętać, że musi on
zawierać: imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza i właściciela nieruchomości
oraz tytuł prawny do władania nieruchomością. Trzeba w tym wniosku określić nazwę
gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew, a także rysunek lub mapę
określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Oprócz tego należy podać przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. W przypadku gdy posiadacz
nieruchomości składający wniosek nie jest jej właścicielem, to powinien do niego dołączyć
zgodę właściciela.
O
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Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

Mieszkańcy gminy Nasielsk poszli w niedzielę, 7 kwietnia 2013 r. na referendum i odwołali Grzegorza Arciszewskiego ze stanowiska burmistrza Nasielska – oznacza to, że niebawem czekają nas przedterminowe wybory nowego włodarza gminy.
Uprawnionych do głosowania
było 15 823 wyborców. Aby referendum było ważne, do urn
musiało pójść co najmniej 4583,
czyli trzy piąte tych, którzy brali udział w ostatnich wyborach na
burmistrza 5 grudnia 2010 r.
W niedzielnym głosowaniu wzięło udział 5902 osób, więc referendum jest ważne. Za odejściem
b u r m i s t r z a g ł o s o wa ł o 33 09
mieszkańców, a 2495 było temu
przeciwnych. W głosowaniu oddano w sumie aż 98 głosów nieważnych.

Geografia wyborcza

Wynik referendum z 7 kwietnia

jednak zaskakuje obwód numer
4, bowiem w 2010 r. 2/3 jego
mieszkańców zagłosowało za
Grzegorzem Arciszewskim.
O około 20% spadło poparcie
dla burmistrza w okręgu numer 5
skupiającym północne miejscowości gminy Nasielsk (m.in. Mazewa, Jackowa i Pianowa).
Najbardziej podzieleni są mieszkańcy Nasielska – 53,5% zagłosowało przeciwko burmistrzowi,
natomiast 46,5% opowiedziało
się za pozostawieniem go na stanowisku. Jednak wyraźnie spadło
poparcie dla niego w odniesieniu
do wyborów z 2010 r. – aż o 31%,

9 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dębinkach oraz w okręgu numer 3 z siedzibą w Szkole
Podstawowej im. St. Starzyńskiego, a 13 głosów w okręgu numer
10 z siedzibą w Zespole Szkół
nr 3 w Cieksynie. Żadnego nieważnego głosu nie było tylko
w obwodzie numer 4 z siedzibą
w Zespole Szkół nr 2 w Starych
Pieścirogach.
W porównaniu z II turą wyborów
na burmistrza z 2010 r. liczba głosów nieważnych wzrosła o 15.

Ciekawostki

Od wielu dni referendum wywoływało mnóstwo emocji wśród

naszych mieszkańców – mówiło
się o nim wszędzie – w sklepach,
autobusach, pociągach, szkołach,
na ulicy, również w internecie na
portalach społecznościowych.
Niektóre dyskusje przekraczały jednak granice dobrego smaku i wzajemnego poszanowania,
zwłaszcza ze strony zwolenników
jednej z dwóch opcji, a facebookowe forum zostało zamknięte.

Gmina Nasielsk - wizualizacja referendum 2013 - opracowanie Michał Brodowski na podstawie danych PKW

br. w poszczególnych okręgach
obrazuje zamieszczona mapa.
Kolorem jasnoniebieskim oznaczono okręg wyborczy (nr 6),
w którym większość głosów zdobył Grzegorz Arciszewski.
Najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu wyborczy numer 9 z miejscowościami: Czajki,
Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski, Toruń Włościański,
Zaborze – i wyniosła ona 43,9%.
Tam też najwięcej w yborców
opowiedziało się za odejściem
burmistrza ze stanowiska – 72,3%.
W 2010 r. Grzegorz Arciszewski
uzyskał tam tylko 10,7% poparcia i był to wtedy jego najniższy
osiągnięty wynik na terenie gminy.
Prawie 2/3 w yborców zagłosowało przeciwko burmistrzowi
w okręgach wyborczych numer
4 (Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie,
Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi) oraz numer 8 (Mogowo,
Morgi, Ruszkowo, Siennica). Tu

co stanowi najwyższą wartość
spadku poparcia na terenie całej
gminy.
Tylko w jednym okręgu wyborczym większość mieszkańców
opowiedziała się za pozostawieniem obecnego burmistrza na
stanowisku – to okręg wyborczy numer 6, w skład którego
wchodzą takie miejscowości, jak
Pniewo, Głodowo, Krzyczki Żabiczki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki, Chrcynno, Jaskółowo,
Popowo Borowe, Popowo Północ oraz Dąbrowa – Grzegorz
Arciszewski uzyskał tam aż 66,3%
poparcia. Jednak w stosunku do
roku 2010 tam też można zauważyć spadek poparcia – o 8,2%.
Burmistrz Arciszewski w żadnym
obwodzie na terenie gminy nie
uzyskał wyższego poparcia od
tego z 2010 r.

Głosy nieważne

W referendum oddano aż 98
nieważnych głosów, co stanowiło 1,66% ich ogółu. Najwięcej –
po 14 głosów w okręgu numer

Obwód
nr

Adres

Liczba
uprawnionych

Liczba kart
wydanych

Liceum
Ogólnokształcące,
1 669
686
Nasielsk
Publiczne Gimnazjum
2
2 174
892
Nr 1, Nasielsk
Szkoła Podstawowa
im. St. Starzyńskiego
3
2 270
900
Nasielsk
Zespół Szkół Nr 2,
4
2 250
833
Stare Pieścirogi
Zespół Szkół
5
Zawodowych,
1 054
313
Nasielsk
Filia Miejskiego
6
Ośrodka Pomocy
1 006
349
Społecznej, Nasielsk
Szkoła Podstawowa,
7
2 005
825
Budy Siennickie
Ośrodek Zdrowia,
1 163
376
8
Stare Pieścirogi
Szkoła Podstawowa,
1 019
447
9
Dębinki
Zespół Szkół Nr 3,
10
1 140
262
Cieksyn
Dom Pomocy
11
Społecznej
73
29
w Nasielsku
Wyniki głosowania w obwodach, na podstawie danych PKW.
1

W dniu referendum dopisała pogoda, powiew wiosennego wiatru
i promienie słoneczne zachęciły
nasielszczan do spacerów, a przy
okazji do odwiedzenia lokalów
wyborczych. W dniu referendum
o godzinie 12:00 odbyła się także
msza święta w intencji mieszkańców gminy Nasielsk.
Michał B.

Liczba
głosów
oddanych

Frekwencja

Liczba
głosów
ważnych

%
Liczba
głosów głosów
ważnych na „TAK”

686

41,10%

674

98,25%

379

56,23%

891

40,98%

883

99,10%

472

53,45%

900

39,65%

886

98,44%

473

53,39%

825

36,67%

825

100,00%

518

62,79%

313

29,70%

301

96,17%

172

57,14%

349

34,69%

341

97,71%

115

33,72%

824

41,10%

817

99,15%

475

58,14%

376

32,33%

369

98,14%

238

64,50%

447

43,87%

433

96,87%

313

72,29%

262

22,98%

249

95,04%

138

55,42%

29

39,73%

26

89,66%

16

61,54%

%
„TAK”
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FOTOOBSERWATOR

Zginął rowerzysta

KRONIKA
POLICYJNA

Kanalizacja na POW
Już od kilku dni trwają przygotowania do budowy kanalizacji sanitarnej
w ulicy POW-u.
fot. A. Zawadzki

W sobotę, 6 kwietnia br., około godziny 21.00 na obrzeżach Nasielska
w okolicach wiaduktu na drodze wojewódzkiej Nasielsk–Płońsk w miejscowości Mazewo Dworskie doszło
do tragicznego w skutkach zdarzenia
drogowego.
W jego wyniku na miejscu zginął 29
-letni rowerzysta uderzony przez
samochód osobowy marki Ford.
Kierowca samochodu był trzeźwy.
Dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku prowadzi policja. Wszystko
wskazuje na to, że kierujący rowerem nie zachował należytej ostrożności.
az

Z UM

Elektroodpady
– proste zasady

W SKRÓCIE

Ruiny młyna

Jak poinformował nas
jeden z mieszkańców,
resztki starego budynku w Starych Pieścirogach nieopodal dworca
PKP są niezabezpieczone i stanowią poważne zagrożenie dla osób,
które znajdą się w jego
pobliżu. – Tego miejsca
nikt nie pilnuje. Przyjdzie
lato, śnieg się rozpuści,
to ludzie nie będą mieli
trudności, żeby się tam dostać – mówi zdenerwowany mieszkaniec Pieścirogów.
Warto więc uważać, szczególnie na dzieci, które mogą to miejsce uznać
za godne zainteresowania. Dobrze też, gdyby władze naszej gminy coś
zrobiły w sprawie zapomnianych ruin.
(pk)

10 kg na jednego mieszkańca – tyle zgodnie z założeniami nowej ustawy o
ZSEE Polska będzie musiała zebrać zużytych lodówek, świetlówek czy telefonów już za 8 lat. Jak temu podołać, skoro od 4 lat nie udaje się nam zebrać
„starego” unijnego wymogu, czyli osiągnąć 4 kg na osobę?
Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku przy
ulicy Płońskiej 43 został utworzony punkt odbioru ZSEE. Punkt jest czynny w
każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godzinach od 7.00 do 15.00. W 2011 r.
na terenie punktu zgromadzono około 7 ton ZSEE, a w 2012 r. około 4 ton.
W trosce o środowisko naturalne oraz aby wyjść naprzeciw Państwa potrzebom, w maju 2013 r. Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizuje gminną akcję „Elektroodpady – proste zasady”. Do udziału w akcji
zaprosimy wszystkie szkoły z terenu miasta i gminy Nasielsk oraz wszystkich
mieszkańców naszej gminy. Każdy mieszkaniec gminy może zgłosić u sołtysa
lub w naszym wydziale (osobiście: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, II piętro, pokój 203 lub 209, telefonicznie /23/ 6933 101 lub /23/ 69
33 108, e-mailem; srodowisko@um.nasielsk.pl) odbiór dużego sprzętu elektrycznego czy elektronicznego sprzed swojej posesji.
Listy zainteresowanych mieszkańców sołtysi przekażą do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich i 11 maja 2013 r. w godzinach dopołudniowych duży sprzęt zostanie od Państwa odebrany. Zbiórkę drobnego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii oraz telefonów
komórkowych i ładowarek do telefonów zorganizujemy w szkołach. Do akcji zaprosimy wszystkie placówki oświatowe, a dla pierwszych trzech szkół,
które uzyskają największy odzysk w kilogramach na jednego ucznia w danej
szkole, przewidzieliśmy nagrody w postaci sprzętu sportowego. Do ogólnej
ilości śmieci przypadającej na daną szkołę doliczymy również ilość zebranego zużytego sprzętu, który zostanie odebrany sprzed posesji z miejscowości
zaliczanych do danego obwodu szkolnego. Dla miasta Nasielska wyznaczymy kilka punktów zbiórki ZSEE i przypiszemy poszczególne punkty do danej
szkoły. O akcji zostaniecie Państwo powiadomieni również poprzez plakaty,
ulotki oraz przez uczniów szkół i sołtysów. Wspólnie zadbajmy o jakość środowiska, w którym żyjemy. Nagrody dla szkół czekają!
UWAGA! ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY MUSI BYĆ
ODDANY W CAŁOŚCI, BEZ WYMONTOWANEJ ELEKTRONIKI!
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
R

E

K

Libacje na Dworcu PKP

L

Co jakiś czas w przejściu podziemnym dworca PKP Nasielsk, zwłaszcza od
strony Mogowa, przechodzący nim mieszkańcy i pasażerowie są zmuszeni do mijania osób spożywających tam alkohol. Jak sami mówią, nie
czują się w takich momentach bezpiecznie.
W p o n i e d zi a ł kow y
poranek (8 kwietnia br.)
pasażerów zmierzających do pociągu nie
zaskoczył więc widok
opróżnionych butelek
po alkoholu i napojach
gazowanych – to nie
pierwszy taki przypadek.
Michał B.
A

M

A

25.03. Grzegorz Z., mieszkaniec Józefowa, kierował rowerem pomimo
zakazu sądowego.
29.03–02.04. nieznani sprawcy
wycieli i skradli 26 szt. drzew sosnowych. Straty wynoszą 1350 zł na
szkodę Witolda S.
30.03. na ul. Elektronowej Zbigniew
M. skradł telefon komórkowy na
szkodę Teresy M.
06.03.–02.04. na ul. Wiśniowej nieznani sprawcy włamali się do budynku w budowie i skradli mienie
o wartości 150 zł na szkodę Konrada J.
04.04. na ul. Płońskiej Zbigniew Ł.,
mieszkaniec Kątnych, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
07.04. w Cieksynie Stanisław B.,
mieszkaniec Cieksyna, kierował motorowerem pomimo zakazu sądowego.
08.04. na ul. Wąskiej Daniel B. skradł
kamerę cyfrową i telefon komórkowy na szkodę Beaty R.

Pijani na drodze

28.03. na ul. Płońskiej Grzegorz Sz.,
mieszkaniec Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,84 mg/l).
28.03. na ul. Płońskiej Marcin W.,
mieszkaniec Mazewa Dw., kierował
skuterem po spożyciu alkoholu (1,05
mg/l).
30.03. w Cegielni Puckiej Paweł D.,
mieszkaniec Wągrodna, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,59
mg/l).
05.04. w Mazewie Dw. Daniel J.,
mieszkaniec Mazewa Dw., kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,32 mg/l).
07.04. w Miękoszynie Damian S.,
mieszkaniec Zaborza, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,45
mg/l).
07.04. w Miękoszynie Michał S.,
mieszkaniec Zaborza, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,61
mg/l).
09.04. na ul. Warszawskiej Marek D.,
mieszkaniec Nasielska, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,02
mg/l).
09.04. na ul. Kilińskiego Krzysztof
G., mieszkaniec Świeszewa, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu (0,33
mg/l).

Kronika OSP

31.03. jednostka z Cieksyna usuwała drzewo, które przewróciło się na
drogę.
31.03 strażacy z Nasielska zostali
wezwani w celu usunięcia drzewa
z ulicy POW.
01.04. OSP z Cieksyna usuwała konar drzewa, który zalegał na drodze.
06.04. OSP Nasielsk została wezwana do kolizji drogowej w Kątnych.
Działania polegały na zabezpieczeniu i posprzątaniu miejsca kolizji.
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OBRADOWAŁA RADA

Rozejm przed referendum
W czwartek, 28 marca br.
odbyła się XXXIV sesja Rady
Miejskiej w Nasielsku. Przewodniczyła jej Katarzyna
Świderska, wiceprzewodnicząca Rady. Grzegorz Duchnowski, przewodniczący
RM nie mógł uczestniczyć
w posiedzeniu ze względu
na problemy zdrowotne.
Tym ra zem w ob radach
Rady wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego wziął
udział także Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska.
Burmistrz zgłosił do porządku obrad projekt uchwały
dotyczący używania nazwy
miasta Nasielsk jako znaku towarowego oraz trzy
autopoprawki. Natomiast radny
Stanisław Sotowicz zaproponował wykreślenie z porządku obrad
projektu uchwały dotyczącego
łączenia NOK-u i biblioteki oraz
włączenia samorządowego przedszkola w Starych Pieścirogach
do ZS nr 2. Wycofanie projektu
uchwały dotyczącego ekwiwalentu dla strażaków OSP zgłosił radny
Mirosław Świderski. Rada zaaprobowała większością głosów te propozycje i przyjęła program sesji po
zmianach.
Wiceprzewodnicząca Rady K. Świderska stwierdziła krótko, że zastępując Przewodniczącego RM
podczas dyżurów, starała się godnie reprezentować Radę.
Burmistrz G. Arciszewski mówił
o swoich spotkaniach z mieszkańcami, o promesie na dotację wysokości 300 tys. zł z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji na remont

mostku na rzece Nasielnej w ulicy
Żwirki i Wigury oraz o 50 tys. zł
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego m.in. na organizację Dni
Nasielska. Wspomniał też o rozpoczęciu prac na ulicach POW i Wyszyńskiego, związanych z budową
kanalizacji sanitarnej, a także o rozstrzygniętym przetargu na przebudowę ulic na osiedlu Krupka – ul.
Anny Jagiellonki.
Radny Krzysztof Fronczak pytał
o remont ulicy Sikorskiego w Siennicy. Burmistrz wyjaśnił, że uczestniczył w sesji Rady Powiatu i wie, iż
zadecydowano o dołożeniu dodatkowych pieniędzy na modernizację części tej drogi. Zaś radny
Zbigniew Wóltański dopytywał, co
ze sprawą oświetlenia ulicznego
w Pniewie oraz skrzyżowania w Jaskółowie.
Następnie radni przyjęli sprawozdania i informacje gminnych jed-

Z GMINY. I co dalej?

W najbliższych dniach w nasielskim
magistracie pojawi się komisarz,
ponieważ zgodnie z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym wygaśnięcie mandatu burmistrza
przed upływem kadencji na skutek
odwołania w drodze referendum
skutkuje tym, że jego funkcję, do
czasu objęcia obowiązków przez
nowo wybranego burmistrza, pełni
osoba wyznaczona przez prezesa
Rady Ministrów.
Na razie nie znamy nazwiska komisarza, ale za to od kilku tygodni
pojawiają się nazwiska kandydatów
na nowego burmistrza Nasielska.
Z niektórymi z nich udało nam się
porozmawiać. Spośród radnych
nasielskiej Rady Miejskiej typowano następujące osoby: Grzegorz
Duchnowski, Zbigniew Wóltański,
Michał Suwiński oraz Katarzyna
Świderska. Jedynie wiceprzewodnicząca RM stwierdziła, że rozważa możliwość kandydowania
w najbliższych wyborach na stanowisko burmistrza naszej gminy. Pozostali zdecydowanie odżegnują się
od takich pomysłów. Swoje zainteresowanie startem w najbliższych

U NAS. Badanie internetowe

fot. A. Zawadzki

nostek dotyczące m.in. programu
współpracy gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi, realizacji zadań gminy przez MOPS oraz
informacji spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe. W dalszej części obrad Rada zajęła się
głosowaniem projektów uchwał.
Wszystkie, w tym dotyczące zmian
w budżecie gminy, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie
gminy zostały przyjęte jednogłośnie. W wyniku podjęcia jednej
z uchwał nasza gmina udzieli dotacji celowej dla Nowodworskiego
Centrum Medycznego w wysokości 4320 zł na zakup pompy infuzyjnej dwustrzykawkowej.
Następnie wiceprzewodnicząca RM
odczytała pisma, które wpłynęły
do Rady Miejskiej.
Na tym obrady zakończono.
(red.)
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fot. Archiwum

Nastroje społeczne
w gminie Nasielsk
Referendum, w którym wzięło 37% uprawnionych do głosowania, za nami. Jednak
przed referendum, wykorzystując narzędzie, jakim jest internet, poprzez portale
społecznościowe: nk.pl i Facebook, na których znajdują się różne profile skupiające
mieszkańców gminy i miasta Nasielsk o nazwach: „NASIELSK Gmina Nasielsk
i okolice (Mieszkańcy Nasielska)”, „wszyscy mieszkańcy miasta Nasielska i jego
okolic”, w dniach 14–25 marca br. przeprowadzona została krótka ankieta oparta
na schemacie ankiet oceny rządzących przeprowadzanych przez ogólnopolskie
ośrodki badań opinii publicznej.
Przed referendum publikacja taka mogłaby wywołać niepotrzebne emocje, dlatego jej wyniki są publikowane dopiero po głosowaniu. Należy podejść do nich
z dystansem, gdyż w badaniu wzięły udział tylko osoby korzystające z internetu.
Jednak internauci to silna grupa społeczna i dzięki nim często to, co dzieje się
w rzeczywistości, ma też oddźwięk w sieci. Przykładem są także gorące dyskusje
prowadzone przez nasielskich użytkowników Facebooka tuż przed referendum.
Do przeprowadzenia ankiety wykorzystano portal www.ankietka.pl, z którego
często korzystają studenci, a także różne instytucje badające opinię petentów czy
firmy chcące poznać opinię klientów. Choć jedno z pytań wykluczało możliwość
wzięcia udziału w niej osób spoza Nasielska, to jednak nie można mieć pewności,
że w badaniu opinii nie wziął udział nikt spoza gminy. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż ktoś złośliwie wypełnił arkusz więcej niż jeden raz.
Ankieta składała się z 15 pytań, z czego trzy dotyczyły metryczki respondentów:
płci, wieku i miejsca zamieszkania, jednak celowo pominięto wykształcenie.
W badaniu wzięły udział 103 osoby – w tym 54 kobiety i 48 mężczyzn (ogólnopolskie badania nastrojów społecznych prowadzone są na próbie około 1000
osób). Zdecydowana większość, która odpowiedziała na pytania, to mieszkańcy
miasta Nasielska – 68%, 29% – mieszkańcy obszarów wiejskich gminy, a 3%
osób wskazało odpowiedź, że mimo zameldowania na terenie gminy obecnie
mieszka poza jej terenem.
Profil demograficzny respondentów, jak można się spodziewać, był typowy
dla użytkowników internetu – wypowiedzieli się głównie młodzi ludzie: 36%
z przedziału wiekowego 18–25 lat i 32% z przedziału wiekowego 25–35 lat. 21%
stanowili respondenci w wieku 35–45 lat, 6% w wieku 45–55 lat, 4% w wieku
55–65 lat i jedna osoba z przedziału wiekowego 15–18 lat. Nie było osób z przedziału powyżej 65. roku życia.
Ocena władz
Pierwszych 9 pytań dotyczyło oceny władz i instytucji publicznych działających na
terenie Nasielska, a respondenci mieli do wyboru pięć ocen: bardzo dobrą, dobrą,
złą, bardzo złą lub nie mieć zdania.
Sytuacja między Radą Miejską a burmistrzem Nasielska była napięta od wielu
miesięcy, co widać w ocenach lokalnej opinii publicznej. Aż 67% ocen negatywnych
(w tym 49% bardzo złych ocen) zdobył burmistrz. Rada Miejska ocen negatywnych otrzymała 58% (jednak tych bardzo złych 26%). 27% internautów ocenia
burmistrza pozytywnie (w tym 13% bardzo dobrze), a Radę Miejską pozytywnie
ocenia 31% osób (z czego tylko 3% bardzo dobrze).
Ocena instytucji
Najlepszą oceną wśród lokalnych instytucji cieszy się Nasielski Ośrodek Kultury –
aż 87% pozytywnych ocen. Na drugim miejscu pod względem ocen znalazły się
nasielskie szkoły – pozytywnie ocenia je 74% mieszkańców, a negatywnie tylko
18%. 60% respondentów oceniło pozytywnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
– jednak przy ocenie tej instytucji, aż 17% osób nie miało na ten temat zdania.
Na kolejnych miejscach znalazła się policja – 52% ankietowanych pozytywnych
ocen, z czego 49% to oceny dobre, a 3% bardzo dobre. Negatywnych ocen policja otrzymała jednak 39%, w tym 19% bardzo złych. Ochotniczą Straż Pożarną
pozytywnie ocenia 47% ankietowanych i są to oceny zazwyczaj dobre (37%),
ale negatywne opinie wskazało 42% respondentów.
Więcej ocen negatywnych niż pozytywnych otrzymał Urząd Miejski oraz Zarząd
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. Na temat Urzędu Miejskiego
pozytywne zdanie ma 44% respondentów (40% dobre), a negatywne oceny wystawiło mu 49% ankietowanych (12% bardzo złe). Oceny te są jednak zaskakujące,
po radykalnych przemianach wewnątrz i redukcji liczby tam zatrudnionych osób.
Nasielscy respondenci najgorzej ocenili pracę ZGKiM – aż 54% negatywnie ocenia
pracę tej instytucji, z czego 45% źle, a 9% bardzo źle. Pozytywnie w tej kwestii
wypowiedziało się 38% ankietowanych i niemal wszyscy wskazywali ocenę dobrą.
Połączenie NOK i Biblioteki
Internauci mogli również wypowiedzieć się w kwestii pomysłu połączenia NOK
i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. W tym temacie zdania jednak są podzielone
– wynika to na pewno z niedoinformowania o konsekwencjach takiego połączenia,
bowiem 17% respondentów nie miało zdania w tym temacie. Za połączeniem tej
instytucji jest 36% internautów, a przeciwko 47%.
Druga część wyników ankiety, dotycząca ocen i propozycji inwestycyjnych na terenie
gminy, zostanie publikowana w następnym numerze „Życia Nasielska”. Szczegółowe
wyniki badania internetowego będą również sukcesywnie publikowane na: www.
facebook.pl/miasto.nasielsk – stronie skupiającej mieszkańców naszej gminy.

Michał B.
wyborach potwierdził natomiast
Bogdan Ruszkowski, pracownik
nasielskiego UM i od wielu lat radny powiatu nowodworskiego. Być
może weźmie w nich udział także
Magdalena Biernacka, mieszkanka Nasielska, kierownik Referatu
Zarządzania Środowiskiem w starostwie legionowskim. Jednoznacznej deklaracji w tej kwestii nie złożył
dotychczasowy burmistrz Grzegorz Arciszewski.

Z pewnością niebawem usłyszymy
o kolejnych kandydatach na najważniejsze stanowisko w gminie.
Przypomnijmy, że wybory burmistrza zarządzi w drodze rozporządzenia prezes Rady Ministrów
w ciągu 90 dni. W rozporządzeniu
zamieszczony będzie kalendarz
wyborczy, ustalony po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.
(i.)

WYJAŚNIENIE

Zmiany w organizacji ruchu – dementi
Nasza informacja o zmianie organizacji ruchu na części nasielskich ulic,
która ukazała się w poprzednim, 7. numerze ŻN, była primaaprilisowym
żartem (Reorganizacja w mieście, s. 3). Jednak kolekcja zdjęć obrazująca
fatalny stan nasielskich dróg jest jak najbardziej autentyczna.
Prawdziwego psikusa na 1 kwietnia br. sprawiła także pogoda, zasypując
całą Polskę śniegiem i zasłaniając drogowe dziury. Tymczasem na wielu
posesjach pojawiły się bałwany i inne śniegowe stwory.
Michał B.

KULTURA
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Społeczeństwo żydowskie w Nasielsku Spotkanie kwietniowe
Religia żydowska nie jest dla naszej
religii „zewnętrzna”, lecz w pewien sposób „wewnętrzna”. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi
i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi.
Jan Paweł II
Dziś nam, Polakom, mieszkańcom
gminy Nasielsk, trudno sobie wyobrazić, że w dawnych czasach nie
byliśmy jedynymi osadnikami zamieszkującymi terytorium ziemi
nasielskiej. Tak, najstarsi mieszkańcy
to jeszcze pamiętają. Jak już niejednokrotnie podkreślano na łamach
„Życia Nasielska”, w naszej okolicy
żyły i razem egzystowały trzy grupy narodowościowe. Byliśmy tu
my, Polacy, obok nas żyli także Żydzi oraz Niemcy, głównie osiedlający się na naszej mazowieckiej wsi.
Te trzy jakże odmienne kulturowo
społeczności żyły w wzajemnej
symbiozie, w dobrych stosunkach
sąsiedzkich, nie wchodząc sobie
nawzajem w drogę, a często stając przeciw trudnościom po jednej
stronie barykady.
Dzisiaj, jak wypominał na łamach
tej gazety Andrzej Zawadzki: nie
słychać na ulicach Nasielska obco
brzmiącej mowy, nie widać charakterystycznego żydowskiego
ubioru, bród i pejsów, nikt nie wita
kupujących przed wejściem do
maleńkich sklepów i nie zapewnia,
że jego towar jest najtańszy i najlepszy, a w razie czego zapłacić
można za kilka dni. Czy przedstawiany świat jest lepszy czy gorszy?
Jak dziś wyglądałby Nasielsk, gdyby
wśród nas mieszkała nadal społeczność żydowska? Tego nie wiem. Ale
wiem jedno: że obecnie do tematu
w kwestii żydowskiej wraca się niechętnie, gdyż są to tematy trudne,
wywołujące emocje, czasami niepotrzebnie.
Wśród mieszkańców budzi zdziwienie fakt, że czasem ulicami naszego
miasta przechadza się grupka inaczej wyglądających osobników, bo
mających pejsy, brodę oraz kipy na
głowie. Tak, to są Żydzi, odbywający
sentymentalne podróże do miejsca
życia i pracy swoich przodków. Jednym z ostatnich odwiedzających
Nasielsk był Glenn Kurtz, wnuk

Davida Kurtza, byłego mieszkańca nasielskiej gminy, który opuścił
ją, przenosząc się przed 1938 r. do
Ameryki. Dawidowi Kurtzowi oraz
Lenie Kurtz zawdzięczamy nakręcenie kolorowego filmu przedstawiającego społeczeństwo oraz
ówczesną urbanizację Nasielska. Jest
to jeden z nielicznych kolorowych
obrazów utworzonych w przedwojennej Polsce, tym cenniejszy dla
naszej gminy, choć obecnie znajduje się w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.
W tej niecodziennej sentymentalnej
podróży, która miała miejsce w maju
zeszłego roku, towarzyszył Glennowi Kurtz Zdzisław Suwiński, historyk
i wieloletni dyrektor nasielskiego liceum ogólnokształcącego. Swoją
znajomość panowie nawiązali kilka
lat temu. Jako że obaj żywo interesują się dziejami i historią Nasielska,
to często podczas ich korespondencji był to temat przewodni. Podczas
takich debat następuje wymiana
materiałów, udostępnienie źródeł
historycznych, które przyczyniają
się do poszerzenia kręgu posiadanej wiedzy, a w tym wypadku także do spotkania. Dwudniowa wizyta
z jednej strony wydawać by się mogła za krótka na wspomnienia o nasielskich Żydach, bo przecież przez
co najmniej cztery wieki tworzyli
naszą historię. Z drugiej jednak strony obecne nie ma w Nasielsku prawie żadnych śladów świadczących
o istnieniu i życiu tej społeczności.
Nie zachowała się przecież zabudowa świadcząca o obecności braci
starozakonnych, brak cmentarza, bo
został zniszczony. Ale czy na pewno? Niewiele osób wie, że obecny
budynek liceum ogólnokształcącego ma swoje żydowskie korzenie,
choć nie zmienił pierwotnej funkcji
swojego przeznaczenia. Z nieistniejącego kirkutu ocalała prawdopodobnie jedna z macew.
Choć dziś trudno nam mówić o materialnych śladach pobytu społeczności żydowskiej w Nasielsku, to
zachowały się dokumenty o tym
świadczące m.in. w Archiwum Państwowym w Pułtusku. To właśnie od
tego miejsca rozpoczęła się sentymentalna podróż. Mając specjalne
pełnomocnictwa, Zdzisław Suwiń-
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ski mógł przygotować dla Glenna
Kurtza wizytę w archiwum. Okazała
się ona bardzo owocna, ponieważ
księgach metrykalnych udało się
odszukać około 150 aktów przodków naszego podróżnika.
Śmiało można powiedzieć, że najważniejszym punktem wizyty były
spacery po Nasielsku. Pozwoliły one żydowskiemu gościowi na
próbę odtworzenia zarejestrowanego przez dziadka za pomocą
kamery obrazów, które w oczach
gościa niewiele się zmieniły. W sentymentalnej podróży wiele uwagi poświęcono budynkowi liceum
ogólnokształcącemu. Przed II wojną światową mieściła się tu szkoła
żydowska. W czasach okupacji niemieckiej, jak podaje Zdzisław Suwiński, ulokowano w budynku obóz
pracy wychowawczej. W futrynie
drzwi prowadzących na boisko,
które są najstarsze w szkole, dokonano odkrycia jakże ważnego dla
członka społeczności żydowskiej.
W nich to mianowicie pozostał ślad
po mezuzie. Ma ona wartość symboliczno-historyczną oraz religijną
dla każdego Żyda. A czym jest mezuza? To mały pojemnik wykonany najczęściej z drewna, metalu lub
szkła, do którego wkładało się zwitek pergaminu z dwoma fragmentami Tory (Pięcioksięgu, świętej księgi
judaizmu) z Księgi Powtórzonego
Prawa. Nie każdy z wyznawców miał
prawo wykonywać mezuzę, która
zgodnie z Talmudem była jednym
z siedmiu nakazów danych przez
Boga Izraelowi. Ta czynność była
zarezerwowana dla uczonego skryby, obeznanego w Piśmie. Zapisane
pergaminy musiały być okresowo
sprawdzane, czy nie uległy zniszczeniu bądź uszkodzeniu.
Zapewne nie była to ostatnia wizyta
wyznawców judaizmu w Nasielsku,
a fakt ten nie powinien nas dziwić.
Wszak w szczytowym okresie w naszym mieście społeczność ta stanowiła przeszło 2/3 zamieszkującej je
populacji. Warto zatem zastanowić
się co sprawiło, że Nasielsk był atrakcyjnym miastem dla społeczności
żydowskiej, ale o tym przeczytacie
Państwo w kolejnym odcinku. CDN
D. Dalecki

Cudze chwalicie. A swoje znacie?
W poprzednim, 7. numerze „Życia Nasielska” prezentowaliśmy
stary drewniany krzyż, który znajduje się przy drodze prowadzącej z Konar do Andzina. Jego wygląd oraz ręcznie ciosanie
zakończenie ramion i górnego zwieńczenia pozwala na snucie przypuszczeń, że pochodzi z XIX w. lub początku wieku
XX. Upływający czas oraz koleje losu nie ominęły tego prostego, ale w tej prostocie malowniczego krzyża, który stanowi
perełkę ziemi nasielskiej. Mimo nadwyrężonej belki pionowej
będzie zdobił nasz malowniczy krajobraz jeszcze długie lata,
gdyż wierzymy, że znajdą się chętni do przywrócenia mu dawnego blasku.
Redakcja „Życia Nasielska” tym razem nie otrzymała poprawnej odpowiedzi na tę zagadkę.
W tym numerze prezentujemy kolejną zagadkę fotograficzną.
Proszę o udzielenie odpowiedzi, skąd pochodzi prezentowany
zabytek i co przedstawia. Może znacie Państwo ciekawostkę
z nim związaną?
D. Dalecki

Ostatnie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 6 kwietnia br.,
było okazją do przyjrzenia się całkiem ciekawej lekturze, jaką okazał się Tajny
dziennik Sebastiana Barry’ego.
Ogólnie rzecz biorąc, książka spodobała się uczestnikom Dyskusyjnego Klubu
Książki. Wspominano, że jest wzruszająca i tajemnicza, a przy tym podejmuje
tak poważne kwestie, jak np. religia. Doceniono również zakończenie Tajnego dziennika, które jest nieoczywiste, a przy tym tak niedosłowne, że czytelnik pewne rzeczy może sobie wyobrazić sam. W dzisiejszych czasach prostych
i banalnych utworów to duża zaleta. Uczestnicy klubu DDK zwrócili uwagę na
ich zdaniem nieadekwatne tłumaczenie tytułu książki, który raczej powinno
brzmieć np. „Sekretny pamiętnik”. Następne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki odbędzie się w sobotę, 18 maja, jak zwykle o godz. 11.30. Zapraszamy
wszystkich chętnych.
Paweł Kozłowski
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Inna…

Dzięki Tajnemu dziennikowi Sebastiana Barry’ego Dyskusyjny Klub Czytelniczy, zawitał do Irlandii. Dotychczas słowo pisane zawiodło Klubowiczów
do wielu krajów na świecie, pozwoliło na emocjonalną podróż w ich historię,
kulturę, realia społeczne, ale przede wszystkim uzmysłowiło im, że ludzie na
całym świecie są targani namiętnościami, poszukują miłości i akceptacji drugiego człowieka, marzą i pragną te marzenia realizować, ale też są dla siebie bezwzględni i niszczycielscy. I co ciekawe, zacierają się wówczas granice państw
i kultur.
Sebastian Barry opowiada nam równolegle dwie historie życia. Kobiety, którą
umieszczono w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, oraz lekarza pracującego w tym zakładzie. Zwykłe wydarzenie, pojawienie się lekarza w zakładzie
psychiatrycznym, w którym przebywa kobieta, splata losy tych dwojga ludzi.
Z bohaterami powieści spotykamy się w momencie, kiedy pacjenci zrujnowanego zakładu psychiatrycznego mają być przeniesieni do nowej placówki. On – doktor Grene, psychiatra, ma podjąć decyzję, którzy z nich powinni
spędzić resztę życia w zakładzie, a którzy mogą zakosztować wolności. Ona
– pensjonariuszka Roseanne Clear (McNulty), prawie stuletnia staruszka, przebywająca w zakładzie od wielu lat, o której dr Grene nie ma żadnej wzmianki
w dokumentacji przekazanej mu przez władze zakładu. Nikt nie zna okoliczności, nie pamięta, kiedy i dlaczego trafiła ona do szpitala dla obłąkanych. Dr
Grene, początkowo z czystej urzędniczej ciekawości, zadaje pytania, poszukuje dokumentów, na postawie których ustaliłby prawdziwą tożsamość kobiety
i przebieg jej choroby, co pozwoliłoby mu na podjęcie decyzji, czy należy ją
przenieść do nowoczesnej placówki psychiatrycznej, czy też może ona wyjść
na wolność.
Kobieta jest niezwykle tajemnicza. Prowadzi z dr. Grene’em, specyficzną grę.
Nie chcąc odpowiadać na jego pytania, zasłania się niepamięcią lub starością.
Motywy prowadzonej przez nią gry odkrywamy, poznając jej sekretne, pisane
w ukryciu przed całym światem, skrzętnie przez nią chowane zapiski. Opowiada w nich własną wersję swojego dzieciństwa i młodości, wydarzeń, które dotknęły jej rodzinę, opisuje dzieje swojego małżeństwa. I choć dr Grene usilnie
weryfikuje jej relację, docierając do coraz to nowych dokumentów, to w czytelniku rośnie przeświadczenie, że Roseanne niewyobrażalnie skrzywdzono,
odebrano jej chęć życia.
„Inna” – bo urodziwa, roześmiana, ufna aż do granic naiwności, nie była akceptowana przez ludzi wśród których żyła. Pisarz potwierdza więc starą jak świat
prawdę, że ludzie nie wybaczają „inności” pod każdą szerokością geograficzną.
Dla mnie optymistyczne jest to, że nie powiodła się próba wyrwania Roseanne
jej duszy i delikatności odczuwania, że nie pozbawiono jej nadziei. I choć, wydawałoby się, że jest to powieść smutna, to moim zdaniem wcale tak nie jest.
Nieraz warto czekać nawet całe życie na tę jedną jedyną chwilę szczęścia…
Co więcej, pisarz zastosował sprytny manewr, albowiem koniec powieści zdaje się początkiem nowej historii życia dr. Grene’a, i Roseanne Clear, ale wybór,
jak powinny potoczyć się dalej losy dwójki bohaterów, pozostawił każdemu
czytelnikowi.
Na początku wspomniałam, że Sebastian Barry opowiada nam historie życia
dwojga ludzi. Ale to nieprawda. Pisarz opisuje nam także – przy okazji – losy
„niezwykłej i tragicznej kobiety”, jaką jest Irlandia. A jej historia to pasmo krwawych i tragicznych wydarzeń, burzliwych konfliktów społecznych i religijnych,
wojen domowych, sterowanych z zewnątrz rozgrywek politycznych.
Sebastian Barry urodził się w Dublinie w 1955 r. i jest uważany za jednego z najlepszych pisarzy irlandzkich. Powieść Tajny dziennik wciąga czytelnika od
pierwszych stron. Umiejętnie rozwijane przez pisarza wątki wprowadzają czytelnika w stan niemożności oderwania się od książki. Stopniowana sensacja,
wyrazistość postaci i podsycana – strona po stronie – ciekawość, „co dalej”,
sprawiają, że książkę się pochłania, a nie czyta. I co ważne, ta prozaiczna wydaje
się, trochę sentymentalna opowieść budzi w czytelniku refleksję, że człowiek
powinien organizować tylko i wyłącznie własne życie, a nie decydować za
innego człowieka.
Anna Fronczak
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Czy wiesz , że…
v
Monarchia austro-węgierska istniała w latach 1867–1918, czyli
przez pięćdziesiąt jeden lat, ale
nigdy nie miała flagi państwowej.
Brak f lagi histor ycy tł umaczą
tym, że było to państwo wielonarodowe, a niektóre nacje,
ciesząc się niekiedy szeroką autonomią polityczną i społeczną,
miał y możliwość posługiwania
się własną narodową symboliką.

v
Antybiotyki są nieskuteczne przy
infekcjach wirusowych. „Celem”
antybiotyków są bakterie. Wystrzegajmy się więc zażywania
tych leków przy grypie, która
jest chorobą wirusową. Kierujmy
się zasadą, że chorobę powinien
rozpoznać lekarz i to on określi
dla nas indywidualnie rodzaj antybiotyku i jego dawkę.

v
Ludzka krew jest zróżnicowanie
serologiczne. Człowiek ma jedną
z czterech grup krwi: A, B, AB lub
0. Grupa krwi AB jest najrzadziej
występującą grupą na świecie.
Szacuje się, że ma ją tylko około 14% mieszkańców ziemi. Najpopularniejszą grupą krwi jest 0,
którą ma 46% ludzi. Krew grupy
0 można przetoczyć każdej osobie, ale chory mający tę grupę
krwi ma najmniejsze szanse na
jej otrzymanie od innej osoby.
Ważnym elementem w krwi jest
antygen Rh. Występuje on u 85%
ludzi (mówimy wówczas o czynniku Rh plus), natomiast u 15% antygen ten nie występuje (czynnik
Rh minus). W organizmie człowieka krąży od 5 do 5,5 litra krwi.

v
Naukowcy z University of North
C arol i na st worz yl i c z ą ste c zki hydrożelu, które rozmiarem,
kształtem i elastycznością przyp o m i n a j ą c z e r wo n e k r w i n k i
(erytrocyty). Jest to krok nauki w kierunku stworzenia w pełni syntetycznej krwi. Wynalazek
ten, jak sądzą naukowcy, zbliża
ludzkość do opracowania skutecznych terapii w leczeniu wielu
chorób, w tym raka.

v
Najwyżej położonym miastem
na świecie jest stolica Boliwii, La

Paz. Miasto leży na w środkowych Andach na wysokości od
3600 do 4100 m n.p.m. Różnica
poziomów między położoną na
dole południową częścią miasta
a jego obrzeżem zlokalizowanym
na górnym końcu kotliny wynosi
prawie 1000 metrów.

v
Naj większe nasiono na ś wiecie, ważące 20 kg (był y okazy
o wadze 22 i 25 kg), wykształca
bardzo rzadki gatunek palmy lodoicji seszelskiej, inaczej zwanej
kokosem morskim. Nasiono to
ma 30 cm długości i do 90 cm
obwodu. Lodoicja jest rośliną zagrożoną wyginięciem, gdyż występuje na niewielkim obszarze
w archipelagu wysp Seszeli. Ponadto nasiona tej palmy długo
dojrzewają, bo aż przez około
10 lat, a kiełkują przez następne
3 lata.

Pirat zakładał czarną opaskę na
jedno oko nie z powodu jego
braku cz y wady wzroku. Noszenie opaski na jednym oku
pozwalało mu na szybsze przystosow y wanie się wzroku do
innych warunków oświetlenia.
Dlatego też na pokładzie statku
pirat często zakrywał sobie jedno oko. Na oświetlonym terenie
zakr yt y narząd wzroku prz ystosowywał się do ciemności.
W ciemnych miejscach, np. pod
pokładem, pirat przesuwał opaskę na drugie oko i dzięki temu
niemal od razu rozróżniał przedmioty w ciemności.

v
Buty martensy, które upodobali
sobie przedstawiciele wielu subkultur, wywodzą się z czasów II

v
Najmniejsze nasionka na świecie
wykształcają storczyki lasów tropikalnych. Nasionka te osiągają
długość 0,25–1,2 mm i szerokość
0,27 mm. Każda torebka nasienna może zawierać od 1,3 tysiąca
do 4 milionów nasion. Nasionka
są tak drobne i lekkie, że ich 1,2
miliona waży zaledwie 1 gram.

v
Kolor czerwony został wybrany
na sygnał ostrzegawczy w sygnalizacji świetlnej, gdyż czerwone światło ma dłuższą długość fali
niż światło zielone, żółte czy niebieskie. Zbadano, że zakres światła czerwonego ma długość fali od
630 do 780 nm, zielonego 550
nm, żółtego od 565 do 590 nm,
niebieskiego od 420 do 490 nm.
Symbol „nm” jest oznaczeniem
jednostki długości zwanej nanometrem. To jedna miliardowa metra lub, jak kto woli, jedna
milionowa milimetra. Promienie
światła czerwonego są najlepiej
widzialne w cząsteczkach kurzu, kroplach mgły czy deszczu.
Oznacza to, że czerwone światło jest widoczne z dalszej odległości niż światło o innej barwie.
Ma to kluczowe znaczenie dla
bezpieczeństwa kierowców przy
wiosennych zamgleniach lub jesiennej szarudze na drogach.

v

wojny światowej. Ich twórcą był
lekarz niemieckiej armii Klaus
Maertens, który przerobił ciężk ie woj skowe but y żo ł nierz y
Wehrmachtu na lżejsze. Mając
kontuzjowaną kostkę, sam doświadczył, że sztywne wojskowe buciory przeszkadzają mu
w jej rehabilitacji. Wykorzystując miękką skórę i zastosowawszy elastyczną podeszwę z gumy
pozyskiwanej ze zużytych opon
z samolotów Luftwaffe z poduszką powietrzną, skonstruował buty,
które po II wojnie światowej stały się hitem. Patent na buty kupili Brytyjczycy i wypromowali je
pod nazwą Martens (zmienili nazwisko doktora na „dr Martens”).
Pierwsze pary martensów pojawiły się w sklepach 1 kwietnia
1960 r.

v
Wybór i opracowanie ciekawostek na podstawie informacji zaczerpniętych z internetu
Anna Fronczak
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Duchowe witaminy

Odbuduj mój Kościół
W świetle wielkanocnej radości coraz wyraźniejszy staje się pontyfikat
kard. Jorge Mario Bergoglio, który 13 marca br. został wybrany na 265.
Następcę św. Piotra i przyjął imię Franciszek. Jak to się stało? W czasie spotkania z dziennikarzami 16 marca br. papież wyjaśnił tę kwestię:
„Podczas wyboru obok mnie był emerytowany arcybiskup São Paulo,
a zarazem emerytowany prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, kardynał Claudio Hummes: wielki przyjaciel, wielki przyjaciel. Kiedy robiło
się trochę ‘niebezpiecznie’, pocieszał mnie. A kiedy doszło do dwóch
trzecich głosów i rozległy się zwyczajowe w takiej sytuacji oklaski, bo
wybrano papieża, a on mnie objął, ucałował i powiedział: ‘Nie zapomnij
o ubogich’. Słowo to zapadło mi do serca: biedni, ubodzy. Potem w nawiązaniu do ubogich pomyślałem natychmiast o św. Franciszku z Asyżu.
Pomyślałem też o wojnach, a tymczasem dalej trwało liczenie głosów,
aż do ostatniego. Franciszek jest człowiekiem pokoju. Tak przyszło mi na
myśl imię: Franciszek z Asyżu, który jest dla mnie człowiekiem ubóstwa,
pokoju, kochającym i strzegącym stworzenia, w tym czasie, kiedy nasza
relacja ze rzeczywistością stworzoną nie jest zbyt dobra – jest człowiekiem dającym nam tego ducha pokoju, człowiekiem ubogim… Och,
jakże bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich!”.
Święty Franciszek z Asyżu jest jedną z najbardziej znanych postaci
w całym świecie, i to nie tylko przez chrześcijan. Nazywano go: drugim
Chrystusem (Pius XI), ikoną Chrystusa Ukrzyżowanego (Jan Paweł II), Biedaczyną z Asyżu, miłośnikiem Pani Biedy, zakochanym w miłości, Serafem z Asyżu, bratem Słońcem, bratem całego stworzenia i heroldem
Wielkiego Króla – Boga. To tylko niektóre, najbardziej znane przydomki. Benedykt XV ogłosił Franciszka patronem włoskiej Akcji Katolickiej
(1916), Pius XII współpatronem Włoch (1939), zaś Jan Paweł II patronem
ekologów (1979). Na placu przed rzymską Bazyliką św. Jana na Lateranie stoi pokaźny pomnik św. Franciszka z Asyżu wyciągającego dłonie w kierunku bazyliki. W ten sposób artysta chciał wyrazić niezmierną
miłość i wielkie zasługi, jakie święty miał dla Kościoła Chrystusa. Jeszcze wymowniej wyraził tę ideę kilka wieków wcześniej genialny Giotto
na jednym z malowideł zdobiących Bazylikę św. Franciszka w Asyżu,
gdzie przedstawił świętego w symbolicznym śnie papieża Innocentego III: Franciszek barkami podtrzymuje chwiejący się Kościół w obrazie
walącej się bazyliki papieskiej. Bowiem na początku swojej misji Biedaczyna z Asyżu usłyszał tajemniczy głos: „Franciszku, czy nie widzisz, że
mój dom jest w ruinie? Idź i odbuduj go dla Mnie”.
A wracając do papieża Franciszka, jako herb papieski zachował on swój
wcześniejszy herb biskupi oraz biskupie zawołanie: „Miserando atque
eligendo” („Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”). W górnej części herbowej umieszczono symbol jezuitów – zakonu, z którego pochodzi nowy
papież. Na tle jaśniejącego słońca widnieją litery IHS, czyli monogram
Chrystusa. Ponad środkową literą widoczny jest krzyż, poniżej – trzy
czarne gwoździe. Po lewej stronie na dole znajduje się gwiazda – symbol
Maryi, Matki Chrystusa i Matki Kościoła. Po prawej stronie umieszczony jest kwiat nardowy, w tradycji krajów języka hiszpańskiego symbolizujący św. Józefa, oblubieńca Matki Bożej i patrona Kościoła. Tarcza
herbowa umieszczona jest na tle symboli godności papieskiej. Dwa klucze nawiązują do słów Jezusa wypowiedzianych do św. Piotra: „I tobie
dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Klucz złoty jest symbolem władzy, natomiast srebrny – duchowego autorytetu Następcy św. Piotra. Nad papieskim herbem widoczna
jest biskupia mitra. Na niej zaś trzy poziome złote paski, symbolizujące
władzę kapłańską, pasterską i królewską. Połączone są one pionowym
paskiem, który oznacza ich jedność.
Tuż po zakończeniu inauguracyjnej mszy św. 19 marca br. na papieskim Twitterze pojawił się pierwszy wpis: „Strzeżmy Chrystusa w naszym
życiu, troszczmy się jedni o drugich, z miłością chrońmy dzieło stworzenia”. I wkrótce kolejny: „Prawdziwa władza jest służbą. Papież musi
służyć wszystkim, zwłaszcza najuboższym, najsłabszym i najmniejszym”.
Franciszek XXI wieku doskonale pamięta, że „Kościół się nieustanie reformuje”. Teraz właśnie rozpoczęła się jego misja umacniania braci
w wierze.
ks. Leszek Smoliński
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ZE SZKÓŁ. Finał gminny

Walka była zacięta
Dobiegła końca rywalizacja mająca
na celu wyłonienie reprezentacji gminy w kategorii szkół podstawowych
i gimnazjów, które będą reprezentowały Nasielsk w dalszych etapach
XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Zanim odbyły się przewidziane
w regulaminie sprawdziany, uczniowie przez dłuższy okres przygotowywali się do nich pod okiem swych
opiekunów. Poznawali przepisy ruchu
drogowego, doskonalili umiejętność
jazdy na rowerze, uczyli się udziela-

nia pierwszej pomocy. Efekty tej pracy były widoczne w czasie gminnego
sprawdzianu.
Startujący w eliminacjach gminnych
uczniowie wykazali się dużą wiedzą
i umiejętnościami w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach,
a o pierwszeństwie decydowały niekiedy niewielkie różnice punktowe.
Należy się spodziewać, że nasi reprezentanci będą odnosić sukcesy na kolejnych etapach Turnieju.
Poziom przygotowania młodych rowerzystów oceniała komisja z Komendy Stołecznej Policji – Wydziału
Ruchu Drogowego w składzie: aspirant Katarzyna Surowiec, aspirant sztabowy Paweł Przestrzelski
i młodsi aspiranci Artur Lipiec i Marcin Goschorski. Umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie udzielania
pierwszej pomocy oceniała Ewa Bębenek z nasielskiego SP ZOZ.
W kategorii gimnazjów zwyciężyła drużyna nasielskiego gimnazjum
w składzie: Dawid Kaczyński, Aleksandra Rakowska, Martyna Dąbrowska.
Druga drużyna z gimnazjum w Starych Pieścirogach straciła do zwycięzców tylko jeden punkt.
Indy widualnie z w ycięż ył Kam i l Ł u c z y ń s k i z g i m n a zj u m
w Starych Pieścirogach. Drugie miejsce zajął Dawid Kaczyński z gimnazjum w Nasielsku.
W kategorii szkół podstawowych
zwyciężyła drużyna ze szkoły podstawowej w Nasielsku w składzie: Natalia
Karolak, Weronika Osińska, Klaudia
Wietecka. Drugie miejsce zajęła drużyna ze szkoły podstawowej w Starych Pieścirogach.
Indywidualnie zwyciężyła Weronika Osińska ze szkoły podstawowej
w Nasielsku. Drugie miejsce zajął Kajetan Kiliś ze szkoły podstawowej w Starych Pieścirogach.
Uczestnicy konkursu, w tym, w pierwszym rzędzie, ci, którzy zajęli najwyższe pozycje, otrzymali nagrody
i dyplomy. Ufundowali je: Komenda

Stołeczna Policji, Burmistrz Nasielska
i Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji. Nagrody wręczał burmistrz
Grzegorz Arciszewski i dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasielsku Agnieszka Mackiewicz. Słowa podziękowania
skierowano też do organizatorów
gminnego turnieju i opiekunów poszczególnych drużyn.
Całością przygotowań kierowała Monika Paluszek. Ona też opiekowała się
zespołem ze szkoły podstawowej
w Nasielsku. Opiekunką dwóch drużyn – z nasielskiego gimnazjum
i szkoły podstawowej w Budach

Siennickich – była Anna Chmielewska. Dwiema drużynami – ze
szkoły podstawowej i gimnazjum
w Pieścirogach – opiekowała się
Małgorzata Łuczyńska. Drużynę ze
szkoły podstawowej w Dębinkach
przygotował do zawodów Rafał
Markiewicz.
andrzej zawadzki
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ZAPROSZENIE

UROCZYSTOŚCI

UNDERGROUND RAP TIME to cykliczna impreza hip-hopowa, co
pewien goszcząca w Nasielsku. Jej
organizatorem i pomysłodawcą jest
lokalny artysta propagujący od wielu lat kulturę hip-hop – DOMALAK
(Dawid Domała), wspierany przez
Nasielski Ośrodek Kultury oraz grupę znajomych pomagających mu
przy organizacji tego wydarzenia.
Pierwsza edycja „URT” miała miejsce w 2005 r., a podczas jej kolejnych odsłon na nasielskiej scenie
zagrało kilkadziesiąt podziemnych
zespołów z północnego Mazowsza
oraz kilku czołowych wykonawców
polskiej sceny rap (m.in. HG, OSTR,
DonGuralesko, Peja/SLU, Diox HiFi
Banda, Molesta Ewenement). Jest to
okazja do prezentacji, oprócz muzyki, także innych elementów tej
kultury, jak np. taniec break dance,
footbag, graffiti, beatbox, freestyle itp.
27 kwietnia 2013 r. (sobota) odbędzie się już siódma edycja URT,
podczas której wystąpią kolejne
ekipy reprezentujące lokalne podziemie: Wierni Konkretnym Zasadom, Mefydryna, System Zero
Lewych, Legionowski Styl, Głos Z
Osiedla oraz Priorytet.
Oprócz koncertów parkiet pozamiata grupa b.boys „Cojones Grandes”. Przewidywana jest także akcja „wolny mikrofon” dla najlepszych freestylowych wyjadaczy, którzy tego wieczora zawitają do Nasielska.
Miejsce imprezy to ogródki piwne „GARDEN PUB”, ul. Polna 16. Bilety do nabycia przy wejściu w cenie 10zł/os.
(liczba miejsc ograniczona). Drzwi otwarte od godziny 18.00, start od 19.00.
Szczegóły dotyczące tej oraz poprzednich edycji „URT” znajdziecie na stronie www.domalak.pl, a także na Facebooku pod adresem – www.facebook.com/urt.nasielsk.

spotkanie w WTZ

UNDERGROUND RAP TIME już 27 kwietnia Przedświąteczne
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SERDECZNOŚCI

Dla Irenki
Do Gdańska z Warszawy przez Nasielsk jedziemy.
Tam na dysponującej Ircia pracowała.
Nastawni, tej dawnej, już nie odnajdziemy.
Podczas prac na linii zburzona została.

W środę, 20 marca br. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach
odbyło się spotkanie z okazji świąt wielkanocnych. Wzięli w nim udział uczestnicy warsztatów, ich rodziny oraz zaproszeni goście i przyjaciele WTZ-ów. Wśród
gości nie zabrakło założyciela warsztatów Janusza Konerbergera, który na spotkanie przybył wraz z małżonką Ireną, oraz Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza Nasielska.

Zgromadzeni w pierwszej części uroczystości mieli okazję zobaczyć Misterium
Męki Pańskiej w wykonaniu uczestników oraz pracowników Warsztatów przygotowane pod kierunkiem Magdaleny Wyczałkowskiej, terapeuty zajęciowego.
W tym przejmującym przedstawieniu główną rolę Pana Jezusa powierzono
Adamowi Romanowskiemu, który wspaniale się w niej zaprezentował. Ponadto wśród aktorów znaleźli się: Tomasz i Jarosław Mazurkiewicz, Piotr Adamski,
Paweł Orłowski, Wiesław Dąbrowski, Katarzyna Tańska, Magdalena Sobolewska,
Aleksandra Suska i Katarzyna Kalinowska.
Natomiast swoim talentem wokalnym w przejmujących pieśniach takich jak:
Kim ja jestem, Podaruj mi, Panie zachwycili wszystkich: Anna Krzyżewska, Tomasz Mazurkiewicz, Stanisława Brun, Magdalena Mackiewicz i Jolanta Gołąb.
Podkład muzyczny przygotowała Beata Olechowicz.
Po przedstawieniu przyszedł czas na świąteczne życzenia i zwyczajowe dzielenie
się jajkiem oraz smaczny poczęstunek świąteczny, na który zaprosiła wszystkich
Bogumiła Szlaska, kierownik warsztatów.
(i.)

PODZIĘKOWANIA

Kierownik, uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy P.P.H.U. „JAN-POL”
Z.P.CH. w Starych Pieścirogach serdecznie dziękują za umożliwienie zaprezentowania i
sprzedaży wielkanocnych wyrobów uczestników warsztatów:
Panu Krzysztofowi Borowskiemu – Dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Kultury,
PanomAndrzejowi Sawickiemu iWitoldowi Estkowskiemu – właścicielom C.H. „GULIWER”
w Nasielsku,
Księdzu Tadeuszowi Jabłońskiemu – proboszczowi parafii p.w. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Nunie,
Panu Jackowi Białoruckiemu – właścicielowi Cukierni „PTYŚ” w Nasielsku.

PRZEDŚWIĄTECZNY KONCERT

Uczta dla ducha
A na tę ucztę – koncert zaprosili mieszkańców nasielskiej gminy jej organizatorzy,
czyli Nasielski Ośrodek Kultury i Fundacja „Bądźmy Razem”. Ci, którzy skorzystali
z zaproszenia, nie żałowali.
Dali temu wyraz brawami, zarówno oklaskując wykonanie
przez artystów poszczególnych utworów, jak i po koncercie, kiedy na stojąco prosili
o kolejne bisy. A na koniec po
płyty małżeńskiego zespołu,
Andrzeja i Doroty Jankiewiczów, ustawiła się długa kolejka.
Koncert zatytułowany „Twoim jest serce me” przyciągnął sporą
rzeszę miłośników dobrej muzyki.
Tych w nasielskiej gminie nie brakuje.
Jedni preferują muzykę młodzieżową,
tę, którą określilibyśmy jako awangardową, inni zaś nieco bardziej
stonowaną, przemawiającą bardziej do uczuć, najczęściej taką,
w której słuchacze odnajdują echa własnej młodości. I na
te zapotrzebowania odpowiada NOK, inicjując samodzielne
działania albo wspierając inicjatywy społeczne.
Inicjatorem wieczornego,
przedświątecznego spotkania
była Fundacja „Bądźmy Razem”. Jego tematyka była zawarta nie tylko w samym tytule
koncertu – „Twoim jest serce
me” – ale także w zapowiedzi,
że będą prezentowane najpiękniejsze utwory o miłości.
Pieśni o miłości wykonywał duet
małżeński: Dorota Ujda-Jankiewicz
(sopran) i Andrzej Jankiewicz (tenor).
A pan Andrzej przy okazji koncertu
nadmienił, że jest szczęśliwy, iż swojej
życiowej wybrance może często i w
dodatku publicznie wyznawać miłość.

Pracowała niedługo, lat kilka to trwało,
na kursie w Aninie Krzysia zapoznała.
Od razu z Łodzią życie ją związało,
tam z wielką miłością Jego się spotkała.

U HARCERZY

Do dziś tęskni za wsią, gdzie się urodziła.
Do nostalgii głośno nigdy się nie przyzna,
bo w surowych warunkach wychowana była.
A my i tak wiemy, że tam jej „ojczyzna”.

We wtorek, 2 kwietn i a 2 01 3 r o k u
harcerze i harcerk i z Na siel sk ie go
Szczepu „Quercus”
pod opieką druhen Ewy Żołnierzak
i Kingi Żabik zgromadzili się pod pomnikiem Jana Pawła II, by
uczcić ósmą rocznicę śmierci naszego
Papieża Polaka.
Dokładnie 8 lat
te m u o go d z i n i e
21 :37 a rc yb i s ku p
Leonardo Sandri
ogłosił: Nasz Ojciec
Święty powrócił do
domu Ojca. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w 9666 dniu pontyfikatu.
Wszyscy harcerze spotkali się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, skąd nastąpił przemarsz pod pomnik,
gdzie zapłonęły znicze i złożono kwiaty. Następnie punktualnie o 21:37 odmówiono „Modlitwę o udzielenie
łaski przez wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II” oraz „Modlitwę do Błogosławionego Papieża Jana Pawła II”.
Nie zabrakło "Barki", zaśpiewanej przy dźwiękach gitary, którą tak ukochał nasz Papież. Niestety, coraz mniej
nasielszczan pamięta o tej rocznicy. Szkoda, bo przecież Nie sposób inaczej zrozumieć Człowieka, jak w tej
wspólnocie, jaką jest Naród (Jan Paweł II).
druhna Kinga Żabik

Widzew lub Fabryczna czy teraz Retkinia,
każdy posterunek dobrze jest jej znany.
Solidnie pracowała, taka jest opinia,
ale żaden nie jest jak Nasielsk kochany.
Władza z Tobą grzecznie, czasami chwaliła,
nagrodę przyznała lub premię zabrała.
Ale pomyśl, per saldo, czyś szczęśliwa była?
Dziś już nie rozważaj, czyś dobrze wybrała.
Dzisiaj wolna już jesteś, niezależna prawie,
bo dalej musisz przyszłość swą planować,
Urlop spędzić w Bambuko czy może na Jawie,
a może w Bahamach z Krzyśkiem ponurkować.
My tu zgromadzeni, moi Państwo mili,
stoły mamy nakryte bogato.
Pewnie i wódeczkę będziemy tu pili.
Dziękujemy Ci, Iruś, bardzo pięknie za to.
A jak skończę czytać to moje wierszydło,
proponuję jeszcze jedno rozwiązanie.
Aby towarzystwo nasze jej nie zbrzydło,
sto lat zaśpiewajmy, Panowie i Panie.
Józef Zawadzki, Łódź, dn. 18 stycznia 2012 r.
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Pamiętamy o Janie Pawle II

fot. M. Stamirowski

Śpiewaczy duet, który 23 marca
koncertował w Nasielsku, pochodzi
z Wrocławia. Artyści mają na swym
koncie liczne sukcesy, zarówno w
śpiewie solowym, jak i w duecie.

Są profesjonalistami i dlatego jednakowo traktują zarówno występy dla
publiczności przygotowanej muzycznie oraz dla tych, których przygotowanie jest wyraźnie mniejsze.

Koncertowali na najsławniejszych
scenach świata. Reprezentują Polskę
na licznych festiwalach. Otrzymali
wiele nagród i wyróżnień. Mają wyjątkowo bogaty repertuar. Cieszą się z
występów na słynnych scenach, ale
nie unikają też koncertów w małych
salkach i na estradach na powietrzu.

Koncertują także dla dzieci. Kochają
muzykę i tę miłość starają się przekazać jak najszerszemu gronu. Wydaje
się, że mieszkańcy nasielskiej gminy będą mogli niedługo ponownie
usłyszeć śpiew małżeńskiego duetu
z Wrocławia.
a. zawadzki
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ROZMAITOŚCI

ZE SZKÓŁ

Wiosenne zmagania z ortografią
Tam, gdzie ginie czystość i bogactwo języka
– tam biednieje Ojczyzna i karleje naród.
Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas III „Wiosenne zmagania z ortografią” pod patronatem Burmistrza
Nasielska odbył się w szkole podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Język ojczysty to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja i kultura.
Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmienionych kolei losu. W ostatnich
latach często obserwujemy zjawiska degradacji kultury i języka polskiego. W środkach masowego przekazu,
w filmach, piosenkach, gazetach i na forach internetowych widać wyraźny upadek języka. Postępująca komputeryzacja oraz rozwój
elektronicznych środków
komunikacji prowadzą do
jego zubożenia, braku poprawności językowej i ortograficznej.
Szko ł a j e s t m i ej s c e m,
w którym szczególnie powinniśmy dbać o czystość
i bogactwo języka ojczystego. Wyrazem naszej
troski jest Gminny Konkurs Ortograficzny. W tym
roku szkolnym odbyła się
już jego V edycja, do której zaprosiliśmy uczniów
klas trzecich ze wszystkich
szkół naszej gminy. Finał odbył się 15 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Udział w nim wzięli uczniowie wyłonieni w konkursach szkolnych, ogółem 39 dzieci. Test konkursowy składał się
z dyktanda konkursowego i dziesięciu zadań sprawdzających umiejętności ortograficzne. Do komisji konkursowej
powołaliśmy nauczycieli z różnych szkół. Czuwali oni nad właściwym przebiegiem pracy dzieci.

12–25 kwietnia 2013

RUBRYKA HARCERSKA

Wielkanocni harcerze
„Mam szczerą wolę służyć Bogu i ojczyźnie” – tak rozpoczyna się rota
przyrzeczenia harcerskiego. Związek Harcerstwa Polskiego jest oczywiście otwarty na każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry,
wyznania czy braku wiary. Dlatego często słowo „Bóg” odnosi się do
najwyższych pozytywnych wartości i archetypów postaw. Jednakże
w kraju, gdzie znacząca część obywateli przyznaje się do wyznawania
wiary katolickiej, w wielu środowiskach harcerskich jest kultywowana
tradycja i Bóg jest tym samym, którego możemy znaleźć w Biblii.

W dniu 27 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
obył się uroczysty apel z okazji świąt wielkanocnych. Uczniowie klasy Vb
pod kierunkiem Justyny Duczman i Anny Tomasińskiej przedstawili ciekawy program słowno-muzyczny, w którym wyjaśnili, jaki jest sens zmartwychwstania Pana Jezusa.
W kilku scenach uczniowie przedstawili reakcje ludzi na informację o tym,
że zmartwychwstania nie było – że było to fałszerstwo. W obliczu takiej
wiadomości życie ludzi straciło głębszy sens. Czynienie dobra, niesienie
pomocy innym ludziom, wiara w życie wieczne, miłosierdzie i przebaczenie – stały się nic nieznaczącymi pojęciami.

Jak co roku, w październiku rozpoczyna się w szkołach Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego
Stylu Życia Polskiego Czerwonego
Krzyża. Jej celem jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie
oraz kształtowanie umiejętności
niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia. Dnia 26 października 2012 r. uczniowie Zespołu
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
również wzięli udział w szkolnym
etapie tej olimpiady. Wyłoniono
w ten sposób reprezentanta naszej
szkoły do rejonowego etapu olimpiady w Nowym Dworze Mazowieckim.
O pierwszym miejscu zdecydowała dogrywka, która została przeprowadzona 31.10.2012 r.
Zwycięzcą został Jakub Miłoszewski z kl. III a gimnazjum.
W dniu 7 grudnia 2012 r. Kuba
uczestniczył w rejonowym etapie
XXI Olimpiady w Nowym Dworze
Mazowieckim. Z przyjemnością
informujemy, że swoją wiedzą pokonał wszystkich rywali przybyłych
z gimnazjów terenu powiatu nowodworskiego i zajął pierwsze miejsce. Tym samym zakwalifikował się

„Gdyby Chrystus
nie zmartwychwstał…”

narzędzie wspomagające pracę wychowawczą rodziców i instruktorów harcerskich, dlatego harcerze dosyć często angażują się w pomoc
i uświetnianie uroczystości kościelnych, takich jak Boże Narodzenie,
Boże Ciało i Wielkanoc.
Wielkanoc to upamiętnienie zmartwychwstania Chrystusa. Święto to
przypada na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca,

Na szczęście na koniec programu ujawniono, że Chrystus prawdziwie
zmartwychwstał, przyniósł radość życia, wlał sens i nadzieję w nasze życie. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, trudna by była nasza wiara” –
brzmią słowa św. Pawła. Tę prawdę potwierdził program , który wprowadził
nas w atmosferę przeżywania świąt wielkanocnych.
Anna Tomasińska, Justyna Duczman
jednak świętowanie rozpoczyna się Triduum Paschalnym już w Wielki
Czwartek wieczorną mszą świętą. W Wielki Piątek cały Kościół umiera
ukrzyżowany z Chrystusem, po to, by razem z Nim zmartwychwstać
w niedzielę rezurekcyjną. Triduum Paschalne jest to okres czuwania na
nadejście Chrystusa, dlatego również harcerze czuwają przy grobie Pana.
Jest ono bardzo specyficzne, zazwyczaj w postaci warty przy grobie.
Dzięki niej harcerz może ofiarować zarówno swój wysiłek, jak i skupienie, oraz pomodlić się w duchu i zastanowić nad swoim postępowaniem.
W naszym hufcu jest wiele środowisk dla, których akcja wielkanocna
jest jedną ze sztandarowych w całym roku pracy. Najbardziej związane

CIEKSYN. Stowarzyszenie „Dolina Wkry”

z Kościołem jest środowisko modlińskie.

Bliżej bohaterów

Tam członkowie 1. Modlińskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zucho-

W dniu 17 lutego br. członkowie Stowarzyszenia „Dolina Wkry” w Cieksynie
postanowili wybrać się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Multimedialna
podróż, jaką zaoferowało muzeum, nie
tylko dała możliwość poszerzenia wiedzy na temat powstania warszawskiego, ale pozwoliła dogłębniej zrozumieć
jego historię na tle sytuacji międzynarodowej. W sugestywny sposób pomogła odczuć klimat tamtych czasów
przez oddziaływanie obrazem, światłem
i dźwiękiem (eksponaty, filmy, fotografie, towarzyszące zwiedzającym odgłosy walk powstańczych).
Muzeum pieczołowicie zgromadziło olbrzymią liczbę dokumentów archiwalnych dopełniających opowieść przewodnika. Można było usłyszeć żywe
relacje uczestników walk powstańczych – ta fascynująca historia mówiona szczególnie przybliża czas powstania,
bo pokazuje je z perspektywy ludzi, którzy osobiście doświadczyli piekła powstańczych zmagań.
Zdjęcia archiwalne, listy, pamiątki obozowe pozwalały szczególnie empatycznie odczuć indywidualne tragedie
młodych bohaterów. Zgromadzone w muzeum przedmioty dojmująco przypominały o poniesionych ofiarach,
o przelanej krwi.
Problem powstania warszawskiego jest złożony, nie do końca zbadany, tajemniczy. Wirtualna podróż w te czasy
inspiruje, pozostawia pytania, rodzi wątpliwości, poznawczą ciekawość, nie pozostawia obojętnym wobec jednego z najtragiczniejszych momentów w naszej historii.
T. B.

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

służby oraz możliwością wykazania się dla harcerzy. To także świetne

I miejsce – Wiktoria Pietrzak (Nasielsk); II miejsce – Jakub Jodłowski (Stare Pieścirogi); II miejsce – Eryk Smoliński
(Nasielsk); III miejsce – Weronika Gortat (Dębinki); III miejsce – Łukasz Strzelczak (Stare Pieścirogi); III miejsce –
Łukasz Górecki (Nasielsk)

wych zaczęli od budowy Grobu Pańskiego. Blisko dziesięcioosobowa
reprezentacja pod kierownictwem pwd. Mariusza Ziółkowskiego i druhny Karoliny Jędróźwiak w kilka godzin stworzyła małą grotę i miejsce
adoracji dla członków parafii św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim. Już od czwartku wieczorem trwały także całodzienne
warty, a zakończyły się w Wielką Niedzielę wraz z podziękowaniami dla
tak pięknej służby.
Na północnym krańcu hufca druhny i druhowie z dwóch drużyn nasielskich: 3. Drużyny Harcerskiej „Przypadek” i 32. Drużyny Starszoharcerskiej „Hakuna Matata” połączyli swoje siły i wspólnie przygotowali
wartę. Czuwanie trwało od Wielkiego Piątku, przez całą Wielką Sobotę,
aż do Niedzieli Wielkanocnej, do momentu zmartwychwstania Pana Jezusa. Następnie reprezentanci dwóch drużyn wzięli udział w uroczystej
procesji wokół kościoła. Harcerze bardzo poważnie podeszli do tego
wydarzenia i wywiązali się ze swojego zadania znakomicie.
Natomiast w Czosnowie 10. HDKR „Grupa Kampinos” zorganizowała
wartę przy Ciemnicy w czasie Wielkiego Piątku.
Za nami już zostały tylko wspomnienia tych jakże duchowych świąt, pełnych nadziei i pięknych obrzędów. A Wam, drodzy Czytelnicy, życzymy
nadejścia prawdziwej wiosny, także w Waszych sercach!
Zespół Promocji i Informacji Hufca Nowy Dwór Mazowiecki

ZE SZKÓŁ

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Kościół, choć często niedoceniany, jest dobrym i ciekawym polem

Zwycięzcami konkursu zostali:

Wyróżnienia: Weronika Łosiewicz (Budy Siennickie); Bartłomiej Kraśniewicz (Dębinki); Monika Antoniewicz
(Nasielsk); Hubert Gregorczyk (Nasielsk); Marcel Roszak (Nasielsk); Natalia Bielecka (Nasielsk); Oliwia Olszewska
(Nasielsk); Oliwia Boczkowska (Nasielsk); Emilia Ćwik (Nasielsk); Hanna Zielińska (Nasielsk); Weronika Wapniewska (Nasielsk)
Podsumowanie konkursu odbyło się 22 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku. Oczekując na uroczyste ogłoszenie wyników, zaproszeni goście obejrzeli krótki program artystyczny przygotowany przez panie E. Olszewską, G. Kopkę i M. Kwiatkowską.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, którymi w tym roku były ciekawe gry edukacyjne
rozwijające umiejętności językowe i ortograficzne oraz słowniki. W tym miejscu dziękujemy Panu Burmistrzowi
za objęcie patronatem naszych zmagań z ortografią i ufundowanie wszystkich nagród. Dziękujemy dyrekcji szkół
oraz nauczycielom klas III za przygotowanie uczniów, przeprowadzenie eliminacji szkolnych, a także życzliwość
i współpracę.
Cieszy nas fakt, że wspieracie Państwo nasze pomysły, a dbałość o czystość i poprawność naszego języka ojczystego jest naszą wspólną troską. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie w roku szkolnym 2013/2014.
Wszystkim serdecznie dziękują koordynatorki konkursu: Beata Kownacka, Nina Turek i Anna Korycka.
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XXI Ogólnopolska Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK

włowski i Synowie” w Budach Siennickich.
6. Przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego „Ruszaj się, bo
zardzewiejesz!”.
7. P rezentacja multimedialna
„Zdrowy styl życia”.
8. Inscenizacja „Na straganie” dla
klas 0 i I SP wraz z konkursami.
9. Opracowanie zestawów ćwiczeń
śródlekcyjnych.
10. Konkurs plastyczny „Zdrowo
żyć – to sprawnym być!”.
11. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.

I miejsce – Rafał Ferenc – Oddział
Rejonowy PCK Legionowo,
II miejsce – Elżbieta Muszelik – Oddział Rejonowy PCK Łosice,
III miejsce – Jakub Miłoszewski
– Oddział Rejonowy PCK Nowy
Dwór Mazowiecki.
Laureaci zostali nagrodzeni. Puchary i nagrody zostały ufundowane przez: Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika
(pierwsze miejsce), Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego
(drugie miejsce), Mazowieckiego
Kuratora Oświaty Karola Semika
(nagrody dla opiekunów) i Mazo-

Dnia 22 marca Jakub Miłoszewski
wziął udział w etapie okręgowym
XXI Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia
Polskiego Czerwonego Krzyża,
który miał miejsce w Warszawie
w Zespole Szkół Samochodowych
i Licealnych nr 2 . Reprezentował Oddział Rejonowy PCK Nowy
Dwór Mazowiecki oraz powiat nowodworski, a jednocześnie gminę
Nasielsk. Ocenie podlegała przeprowadzona w szkole akcja pod
hasłem „Moda na zdrowie”. Poza
tym Kuba rozwiązywał pisemny
test wiedzy składający się z 40 pytań. Zmagania zakończyły się sukcesem. Spośród 21 uczestników
w kategorii gimnazjalnej Jakub Miłoszewski zajął III miejsce.
W kategorii gimnazjalnej, w której
brał udział Kuba, zwyciężyli:

wiecki Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Warszawie.
M. Bendowska, H. Golnik,
Z. Truszkowska
Składamy serdeczne
podziękowania
Panu Tomaszowi Pawłowskiemu,
właścicielowi Gospodarstwa Warzywniczego z Bud Siennickich, za
umożliwienie pobytu w przetwórni oraz Panu Krzysztofowi Więcławskiemu, właścicielowi firmy
transportowej, za bezpłatny przewóz uczniów klas III gimnazjum
Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach podczas wycieczki realizowanej w ramach akcji „Moda
na zdrowie” i przygotowań do
okręgowego etapu XXI Olimpiady
Zdrowego Stylu Życia.
Opiekunowie akcji:
M. Bendowska, H. Golnik,
Z. Truszkowska

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Tajemnica
zmartwychwstania

Tematykę wielkiej tajemnicy zmartwychwstania w dniu 26.03.2013 r.
przedstawiła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Nasielsku w programie artystycznym pt. „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał”. Przygotowali go
pod opieką pań Ewy Kamińskiej i Doroty Podgórskiej. Uczniowie swoim
przedstawieniem przypomnieli, że czasem, porzucając naukę Chrystusa,
wierzymy bardziej w to, co mówi nam współczesny świat.
Spektakl dał możl i wo ś ć z a st an o wienia się nad być
może najważniejsz ym pytaniem:
o sens i wagę
zmartw ychwstania Jezusa. S cenariusz misterium
został przygotowany na podstawie książki Paula L.
Maiera pt. Oścień
śmierci. Ukazał historię, która nie
pozostawiła obojętnym żadnego widza, niezależnie od jego przekonań.
Dr Jonathan Weber, profesor Harvardu i biblista, wyjechał do Izraela, by
uczestniczyć w pracach wykopaliskowych. Wstrząsające znalezisko, które
było marzeniem każdego archeologa, okazało się koszmarem mogącym
zniszczyć chrześcijaństwo.
Pomysł przedstawienia był prowokacją do zadania sobie pytania o naszą
reakcję na ewentualną wiadomość, że Jezus Chrystus nie zmartwychwstał.
Czy łatwo uwierzylibyśmy pseudonaukowym rewelacjom, tak jak uczyniły to przedstawione postacie, czy jednak zachowalibyśmy swoją wiarę
w wyznawane do tej pory zasady? Uczniowie z klasy 3b, 3d i 2d wcielili
się zarówno w postaci z czasów Chrystusa, jak również we współczesnych
archeologów poszukujących prawdy. Program przeplatany był pieśniami
wielkopostnymi w wykonaniu uczennic z klasy 3a i 3b.
Dekorację przygotowały Sylwia Rutkowska z kl. 3a i Monika Ostrzeniewska z kl. 3b.
mgr Ewa Kamińska

do okręgowego etapu olimpiady,
który odbędzie się w Warszawie.
W ramach przygotowań do kolejnego etapu Jakub musiał przeprowadzić akcję promującą zdrowy
styl życia w swoim środowisku. Jej
temat to „Moda na zdrowie”. Akcja
obejmowała ona następujące działania:
1. „Kolorowa uczta” – degustacja
warzyw i owoców.
2. Zajęcia w klasie IV – wykonywanie sałatek i surówek warzywno-owocowych.
3. Szkolny Konkurs Promocji Zdrowego Stylu życia dla klas III gimnazjum.
4. Wykonanie gazetek ściennych
„Wiem, co jem”.
5. Wycieczka do Gospodarstwa
Przetwórstwa Warzywniczego „Pa-
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Wytrop wiosnę! Wygraj nagrody!

Ł

O

1% dla Adriana

S

Z

E

N

I

E

1% Twojego podatku ma wielką wartość. Może pomóc 12-letniemu Adrianowi, który cierpi na nieuleczalną chorobę
Hallervordena Spatza, postępującą encefalopatię z odkładaniem żelaza w mózgu. Adrian nie chodzi, nie mówi, nie może
samodzielnie jeść ani pić. Potrzebuje całodobowej opieki, zestawu leków oraz preparatów pielęgnacyjnych i odżywczych.
Jeżeli jeszcze nie wysłałeś PIT-u do Urzędu Skarbowego, przekaż 1% swojego podatku na leki przynoszące ulgę w cierpieniu 12-letniego chłopca. W deklaracji podatkowej należy wpisać KRS Fundacji „Zdążyć z Pomocą” – 0000037904
z dopiskiem dla Adriana Szymczaka i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku. Nic nie tracisz,
a możesz bardzo pomóc.

Choroba trzewna, zwana popularnie celiakią, to autoimmunologiczne schorzenie o podłożu genetycznym.
Charakteryzuje się trwałą nietolerancją białka (glutenu)
pochodzącego z popularnych zbóż (pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa). Podaż produktów zawierających gluten
powoduje zanik kosmków jelita cienkiego i upośledzenie wchłaniania pokarmu. Proces ten może wywoływać
różnego rodzaju objawy kliniczne – jedynym sposobem leczenia tych
dolegliwości jest dieta bezglutenowa.
Celiakia jeszcze do niedawna była uważana za chorobę wieku dziecięcego, z której się wyrasta. Jest to błędne i niewłaściwe myślenie. Osoby
zaprzestające stosowania diety po kilku latach jej przestrzegania często
zapadają na poważne schorzenia, będące konsekwencją takiego postępowania. Częstość występowania tej choroby ciągle wzrasta – może być
to spowodowane coraz większą świadomością pacjentów i lekarzy oraz
lepszą diagnostyką. Należy również pamiętać, że celiakia nie jest alergią,
a często jest z nią mylona. Niewyjaśnione do końca wysypki na skórze,
które czasami bezskutecznie próbujemy u dzieci leczyć, nie zawsze są
alergią, a mogą wskazywać na skórną odmianę celiakii.
Chorobę tę możemy zdiagnozować w każdym wieku. Częściej występuje u kobiet niż mężczyzn. Niestety, czas postawienia diagnozy jest bardzo
długi, ponieważ lekarze rzadko zlecają badania w kierunku diagnostyki
celiakii, a jest to jedna z najczęstszych nietolerancji pokarmowych. Występuje z częstotliwością około 1: 100 osób. W Polce diagnozowany jest
bardzo mały odsetek osób chorych.
Można wyróżnić celiakię pełnoobjawową charakteryzującą się następującymi objawami:
• biegunka lub zaparcia,
• wzdęcia, niezdiagnozowane bóle brzucha,
• utrata masy ciała,
• nadpobudliwość, męczliwość, apatia, depresja,
• niedobory składników pokarmowych,
• nieprawidłowy rozwój dzieci.
Jest też celiakia skąpoobjawową, którą dużo trudniej zdiagnozować ze
względu na niespecyficzne objawy, m.in.:
• nawracające afty jamy ustnej,
• wymioty,
• zaparcia,
• zespół jelita drażliwego,
• podwyższony poziom transaminaz,
• opryszczkowe zapalenie skóry (celiakia skórna),
• osłabienie mięśniowe,
• reumatoidalne zapalenie stawów,
• zaburzenia wzrostu,
• częste bóle głowy, migreny,
• depresja,
• zaburzenia autoimmunologiczne (cukrzyca typu I, choroby tarczycy),
• schorzenia nerek.
Istnieje również tzw. celiakia utajona, w której nie występują objawy.
Brak odpowiedniej diagnostyki lub lekceważenie choroby może doprowadzić do bardzo poważnych chorób, jak m.in.;
• zaburzenia wchłaniania składników pokarmowych (np. osteoporoza),
• zaburzenia płodności,
• nowotwory przewodu pokarmowego,
• zaburzenia psychiczne i neurologiczne.
Gdzie się udać, żeby zdiagnozować celiakię?
Najpierw powinniśmy udać się do lekarza POZ, który powinien nas skierować do gastroenterologa, a w wypadku dzieci do gastroenterologa
dziecięcego.
Jednak lekarze pierwszego kontaktu ze względu na niewielką wiedzę na
temat tej choroby bagatelizują problem. Nie należy się jednak poddawać i walczyć o swoje zdrowie i prawa. Gastroenterolog natomiast powinien nas skierować na odpowiednie badania serologiczne. Jeśli natomiast
chcemy wykonać badania na własną rękę, to odpowiednie informacje
uzyskamy na stronie Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. www.celiakia.pl.
Pamiętaj również, aby nie wprowadzać diety bezglutenowej przed zdiagnozowaniem choroby, ponieważ może to zafałszować wyniki.
Jeśli Ty lub Twoi bliscy mają niepokojące objawy, a dotychczasowe badania nic nie wykazują, może warto zapytać lekarza gastrologa lub dietetyka o ewentualną diagnostykę celiakii.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl
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Kino NIWA ZAPRASZA

Celiakia – choroba
poważna, a mało znana

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas
IV–VI szkół podstawowych, gimnazjalistów
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Jego celem jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz
ukazywanie piękna i bogactwa przyrody.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać na adres mailowy: nok@noknasielsk.pl
maks. 3 fotografie. Termin zgłoszeń upływa
15 kwietnia 2013 r.
Prace nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na profilu Nasielskiego Ośrodka
Kultury na portalu Facebook. Zdjęcie, które otrzyma najwięcej „polubień”, zostanie
nagrodzone. Zachęcamy do poszukiwań
budzącej się do życia przyrody.
K.T.
G

PO GODZINACH
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PORADY

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie
fotograficznym „Tropem Wiosny”.
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17-21 kwietnia godz. 15.00

Ralph Demolka

Animacja, komedia, familijny; USA

Głównym bohaterem jest Ralph, bohater z gry
video, prawdziwy mięśniak z monstrualnymi
rękami i klatą. Zajęciem Ralpha jest sianie popłochu wśród rezydentów jednego z apartamentowców, dewastuje i rozbija w proch
wszystko, co znajdzie się na jego drodze.
Zmęczony powszednią harówką zamierza stać
się pozytywnym śmiałkiem, zyskać respekt
i wdzięczność otaczających go ludzi.
17–21 kwietnia godz. 17.00

Kwartet

Dramat, komedia; Wielka Brytania; czas: 1 godz. 38 min.

„Kwartet” opowiada o mieszkańcach domu
opieki dla emerytowanych gwiazd opery.
Reggie, Wilf i Cissy każdego roku organizują
koncert z okazji rocznicy urodzin Verdiego,
zbierając w ten sposób pieniądze na utrzymanie domu. Pewnego dnia do przybytku wprowadza się Jean, była żona Reggiego, która,
choć zgrywa diwę, odmawia udziału w koncercie.
17–21 kwietnia godz. 19.00

SYBERIADA POLSKA

Dramat historyczny; Polska; czas: 2 godz. 05 min.

Poruszająca opowieść o sile ludzkiego ducha
- to jedna z największych produkcji ostatnich
lat, która z epickim rozmachem przywołuje
na ekran dramatyczne losy Polaków deportowanych w latach 40. na Syberię. Dramatyczne
losy Jana Doliny, jego rodziny i sąsiadów, którzy po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie
polskie, zostają wywiezieni na Syberię, gdzie
muszą stawić czoła NKWD, nieludzkim warunkom sowieckiego łagru i bezlitosnej naturze.
24–28 kwietnia godz. 15.00

Krudowie 3D

Animacja, familijny, komedia; USA; czas: 1 godz. 38 min.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
P ier wsz y t ydzień b ędzie sp okojny
i harmonijny. Drugi – zapowiada się mniej
sympatycznie. Staniesz się niecierpliwy
i skłonny do wywoływania konfliktów.
Dbaj o dobre kontakty z innymi.
Byk 21.04–21.05
Spodziewaj się bardziej przyjaznej aury. Będziesz spokojniejszy i skłonny do współpracy. Efekty Twoich wysiłków zależą od
Ciebie. W sferze uczuć dobry okres. Zachowaj rozsądek w działaniu.
Bliźnięta 22.05–20.06
Pod wpływem Urana nastroje będą zmienne. Wzrośnie też skłonność do ekstrawagancji. Uważaj, by to nie zakłóciło Twoich relacji
z rodziną i współpracownikami. Spokojnie
rozwiązuj konflikty.
Rak 21.06–22.07
Będziesz bardziej energiczny. Nie forsuj tylko na siłę żadnych swoich pomysłów. Zbytnia pewność siebie zamiast pomagać, może
szkodzić. Popełnione błędy będą długo
skutkować.
Lew 23.07–22.08
Kosmos jest Ci przychylny. Mimo utrudnień
uda Ci się załatwić jakieś ważne sprawy. Musisz być tylko przygotowany na różne niespodzianki. Nie lekceważ żadnych rad ani
wskazówek
Panna 23.08–22.09
Czas pomyślny dla spraw zawodowych i prywatnych. Może się jednak zdarzyć, że w niektórych sytuacjach nerwy wezmą górę nad
rozumem. Zachowaj czujność, a trudne sprawy realizuj po południu.

Waga 23.09–22.10
Na samopoczucie nie będziesz narzekać.
Najbliższe dni nie sprzyjają jednak interesom. Skoncentruj się więc na sprawach
osobistych. Przemyśl propozycję zmiany pracy.
Skorpion 23.10–22.11
Początek tygodnia zapowiada się sympat ycznie i pomyślnie. Później jednak
stosunki z otoczeniem mogą Cię rozczarować. Jeśli nie chcesz wojny domowej,
spróbuj iść na ustępstwa.
Strzelec 23.11–21.12
Twoje plany dotyczące zawodowych
przedsięwzięć nie wszystkich zachwycą.
Nie forsuj ich na siłę, bo zyskasz opinię
osoby nieodpowiedzialnej. Jeśli trzeba,
idź na kompromis.
Koziorożec 22.12–19.01
Teraz od czasu do czasu pojawiać się
będą jakieś drobne kłopoty. Jeśli nie masz
ochoty na dyskusje ze współpracownikami, nie podejmuj ich. Bądź twórczy
i spokojny.
Wodnik 20.01–18.02
Nadchodzące aspekty sprzyjają załatwianiu ważnych spraw, zwłaszcza wymagających sprawności intelektualnej. Tendencje
do nadmiernej pewności siebie mogą Ci
utrudnić kontakty z otoczeniem.
Ryby 19.02–20.03
Najbliższe dni przywitasz w nie najlepszym
nastroju. Tak w pracy, jak i w życiu osobistym nie będzie większych powodów do
zadowolenia. Zrezygnuj z zadań wymagających odpowiedzialności.

W poszukiwaniu nowego domu, staromodny jaskiniowiec musi przeprowadzić rodzinę przez prehistoryczne ziemie. Olbrzymich
rozmiarów flora i fauna są już sporym wyzwaniem.
24–28 kwietnia godz. 17.00

Układ zamknięty

Thriller; Polska; czas: 1 godz. 40 min.

Oparta na faktach historia opowiada o trzech
przedsiębiorcach, którzy w skutek zmowy zostali oskarżeni o działalność w grupie przestępczej.
24–28 kwietnia godz. 19.00

Martwe zło

Horror; USA; czas: 1 godz. 40 min.

Grupa nastolatków znajduje tajemniczą księgę,
która zmienia ich spokojne wakacje w walkę o
przetrwanie.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Wynajmę miejsca garażowe przy
stadionie. Tel. 500 142 809.

Sprzedam działkę budowlaną
2800 m2 uzbrojoną, światło, wodociąg, fundamenty. Obok staw.
Instalacje elektryczne – komp l e k s o w o – u p ra w n i e n i a . Miejscowość: Popowo Borowe.
Systemy alarmowe, monitoring/ Tel. 888 139 778.
kamery. Profesjonalnie z gwaSprzedam słomę prasowaną
rancją. Atrakcyjne ceny. Tel. 518
żytnią. Tel. 601 519 968.
529 925.
Działki budowlane przy trasie
Nasielsk-Pieścirogi. Tel. 602 357
742.

Sprzedam rozrzutnik obornika
i słomę w belach. Tel. 600 928
292.

Sprzedam działkę budowlaną Dom w stanie surowym, 15 km
w Nowej Wsi – pow. 1900 m 2. od Legionowa, media. Tel. 602
Tel. 513 270 089.
193 983.
Sprzedam żużel (szlaka) –
TANIO. Tel. 695 163 726.
Sprzedam działkę budowlaną –
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.

Sprzedam kuca. Tel. 602 193 983.
Kupię części, Syrena, Warszawa,
Fiat, WSK, WFM. Tel. 539 803
589.

Sprzedam tanio halę 1497 m 2,
Sprzedam mieszkanie
Pieścirogi. Tel. 518 335 985.
w Nasielsku 67 m2. Tel. 511 848
Sprzedam działkę 800 m 2 przy 639.
ul. Miodowej w Nasielsku.
Poszukuję garażu ok. 50 m lub
Tel. 513 024 557.
miejsca na budowę przy ulicy.
Sprzedam działkę budowlaną Tel. 607 687 306.
3600 m 2 we wsi Głodowo k.
Sprzedam dom w Nasielsku.
Nasielska. Tel. 787 665 892.
Tel. 502 343 122.
Sprzedam ciągnik Massey
Ferguson 255, stan b. dobry. Sprzedam działki – Głodowo.
Tel. (22) 794 32 37.
Tel. 502 343 122.
Sprzedam mieszkanie 63 m2 przy Mieszkanie do wynajęcia w cenul. Piłsudskiego, na parterze. trum Nasielska. Tel. 516 127 903.
Tel. 501 772 818.
Sprzedam działki budowlane
Sprzedam mieszkanie –
przy ul. Sosnowej. Tel. 502 182
ul. Warszawska (2 pokoje, kuch991.
nia). Tel. 509 654 563.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Firma EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. zatrudni kobiety na sortownię –
Nowy Modlin 45. Tel. (22) 785
59 99.

Sprzedam siewnik Poznaniak,
agregat uprawowy 3,20, przyczepę samozbierającą do wożenia kiszonki. Tel. 608 748 213.

S pr z e da m s a mo c h ó d Fo r d
Transit, rok prod. 1994 – bez
dowodu rejestracyjnego. Tel.
Sprzedam mieszkanie 46 m 2 ,
Osiedle Starzyńskiego. Tel. 601 (23) 69 12 719; 551 881 222.
206 089.
Pomoc domowa, posprzątam
S p r z e d a m k a w a l e r k ę , dom, umyję okna, zrobię zakupy.
ul. Piłsudskiego. Tel. 514 044 629. Pomoc w organizacji uroczystości rodzinnych, mycie grobów.
Do wynajęcia piętro domu –
Tel. 504 83 90 90.
Mogowo. Tel. 668 302 813.
Sprzedam mieszkanie 47 m 2
Lokal do wynajęcia na działalność – centrum Nasielska. (parter-2 pokoje) osiedle Płońska.
Tel. 604 436 444, 796 611 579.
Tel. 694 743 297.
Usługi budowlane – małe remonty, docieplenia, struktura.
Tel. 507 720 444.

To miejsce czeka

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

Sprzedam lub zamienię na
mniejsze mieszkanie 72 m2, os.
Warszawska. Tel. 660 769 452.
Sprzedam działkę budowlaną,
Nasielsk ul. Cisowa. Tel. 501 622
325.
Części BMW E 46, 2l, 2.0 D, 136
kM, 1998 r. Tel. 501 063 942.

Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
a Starych Pieścirogach z dostępem
do mediów. Tel. 696 990 459.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Nasielsku
oferuje do wynajęcia lokal o powierzchni użytkowej 22 m2
znajdujący się w pawilonie przy ulicy Warszawskiej 21.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (23)691-24-35
lub w biurze Spółdzielni ul. Warszawska 21, Nasielsk.

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

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

Czy wreszcie ruszą
rozgrywki?
Zniecierpliwieni są wszyscy: piłkarze, działacze, kibice. Od miesiąca
powinny trwać rozgrywki piłkarskie. Przedłużająca się zima sprawi-

szą sobotę. Wielką niewiadomą jest
jednak stan boisk. Może się okazać,
że nie wszystkie będą nadawały się
do gry i że niektóre mecze trzeba
fot. T. Zawadzki

ła, że liga jeszcze nie ruszyła. Mecze
są przekładane, co dla klubów amatorskich oznacza duże komplikacje. Brakuje terminów. Spotkania
będą musiały się odbywać nie tylko w weekendy, ale i w środku tygodnia. Tylko czy zawodnicy będą
mieli możliwość wyrwania się ze
szkoły lub z pracy?
Wymuszona tymczasowość zdezorganizowała też przygotowania do
sezonu. Owszem, są prowadzone
zajęcia, rozgrywa się mecze kontrolne, ale wiele w tych wszystkich
poczynaniach przypadkowości.
Wszystko to odbije się z pewnością
na poziomie gry.
Nie wszystkie drużyny z naszej grupy rozgrywkowej miały te same
możliwości przeprowadzenia treningów. Ciechanów i Ostrołęka
mają dobre boiska ze sztuczną nawierzchnią. To z pewnością stawia
je na uprzywilejowanej pozycji.
Kluby z tych miast to nasi najgroźniejsi rywale w walce o awans.
Miał y dużo lepsze warunki do
przygotowania drużyn do sezonu.
Aktualnie Żbik stracił przodownictwo w lidze. To jednak jest skutkiem tego, że dzięki posiadaniu
dobrego boiska MKS Ciechanów
mógł już rozegrać mecz. Szansę,
za zgodą przeciwnika, wykorzystał i pokonał u siebie Makowiankę. To dało mu trzy punkty i o tyle
wyprzedza obecnie nasza drużynę. Ona jednak ma o jeden mecz
rozegrany mniej. Szansę wykorzystała i Ostrołęka. Wygrała również
z zespołem z Makowa i zbliżyła
się w tabeli do naszej drużyny. Ma
w chwili obecnej do nas tylko jeden
punkt straty.
Wszystko wskazuje na to, że rozgrywki na dobre ruszą w najbliż-

będzie przełożyć. Żbika czeka wyjazd do Kuczborka. W rundzie jesiennej Żbik pokonał drużynę z tej
miejscowości w Nasielsku 2:0. Pamiętać jednak należy, że Żbikowi
nigdy nie grało się dobrze w Kuczborku. Przyczyną tego był nie tylko
zdecydowanie grający przeciwnik,
ale i to że boisko w tej miejscowości jest stosunkowo małe i nie ma
na nim miejsca na finezyjną grę.
A taką preferuje Żbik.
Ustalone są już terminy spotkań,
które zostały przełożone z powodu przedłużającej się zimy. I tak
z Szydłowem Żbik spotka się 17
kwietnia (w Szydłowie), z Ciechanowem 8 maja (w Nasielsku),
z Koroną O stro łęka 29 maja
(w Ostrołęce), z Glinojeckiem 8
maja (w Nasielsku).
az
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KLUB POWER 2005

Wrócili z pięcioma medalami
Trzy złote i dwa srebrne medale przywieźli z Mistrzostw Polski
siłacze z nasielskiego
klub u Power 20 05 .
Mistrzostwa odbyły się
w Warszawie w dniach
16–17 marca. W zawodach tych rywalizowali juniorzy, seniorzy
i weterani.
Na najwyższym stopniu podium stanęli:
– M arc i n Ko sowsk i
w kat. Junior do lat 23,
kategoria wagowa do
66 kg. Złot y medal
i tytuł Mistrza Polski
zapewniło mu wyciśnięcie ciężaru 175 kg. Wynik ten
jest nowym rekordem Polski juniorów;
– Bolesław Mąka w kat. Weteran
+60, kategoria wagowa do 71 kg.
Złoty medal i tytuł Mistrza Polski
zapewniło mu wyciśnięcie ciężaru 135 kg;
– Jan Dzieciątkowski w kategorii
Weteran +50, kategoria wagowa
+120 kg. Złoty medal i tytuł Mistrza Polski zapewniło mu wyciśnięcie ciężaru 245 kg.
Drugie miejsca w MP zajęli:
– Marcin Kosowski w kat. Senior, kategoria wagowa do 66 kg.
Srebrny medal i tytuł Wicemistrza
Polski zapewniło mu wyciśniecie
175 kg;
– Łukasz Krzyżewski w kat. Junior do lat 23, kategoria wagowa +93kg. Srebrny medal i tytuł
Wicemistrza Polski zapewniło mu
wyciśnięcie ciężaru 205 kg.
W Mistrzostwach Polski wystartował też Robert Wargocki w kat.
Senior, w kategorii wagowej +120
kg. Wycisnął 260 kg. Wynik ten
dał mu dopiero 6. miejsce, ale
brązowy medal przegrał większą
wagą ciała.
Wyn i k i u z yska n e p r ze z si ł a czy nasielskiego klubu Power
2005 w Mistrzost wach Polski
są satysfakcjonujące. Zadowolony jest prezes klubu Dariusz
K

Wdow i ń s k i . Poj e c h a ł o 5 z awo dn ików i p rz y wiozło p ię ć
medali, w tym trzy złote. Zadowolenie jest tym większe, że klub
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z Nasielska drużynowo zajął 5.
miejsce w skali kraju.
andrzej zawadzki
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