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WYBORY

Kampania
ruszyła

W niedzielę, 7 lipca br. pójdziemy
do urn, by w przedterminowych
wyborach wybrać nowego burmistrza Nasielska. Ale zanim to nastąpi
musimy poznać wszystkich kandydatów na to stanowisko. Do 23 maja
br. zarejestrowało się 8 komitetów
wyborczych. Są to: KWW Magdaleny Biernackiej, KWW Bogdana
Ruszkowskiego, KWW Katarzyny
Świderskiej, KWW Grzegorza Arciszewskiego, KW Prawo i Sprawiedliwość (Andrzej Pacocha), KWW
Lokalna Wspólnota Samorządowa
(Marek Gerasik), KW SIW Sprawny Samorząd – Wspólna Sprawa,
KWW Skrócona Kadencja – Nowa
Perspektywa. Pełną parą ruszyła akcja zbierania podpisów, ponieważ
każdy z kandydatów musi okazać
się poparciem minimum 600 osób
ujętych w rejestrze wyborców gminy. Do redakcji ŻN dotarły już głosy, że przedstawiciele niektórych
komitetów wprowadzają w błąd
mieszkańców gminy informując, że
mogą składać swój podpis tylko na
jednej liście. Możemy poprzeć swoim podpisem więcej niż jeden komitet wyborczy zgłaszający swojego
kandydata na burmistrza, dopiero
w wyborach mamy do dyspozycji
tylko jeden głos.
Oficjalnie, wszystkich kandydatów
na burmistrza Nasielska poznamy
po 12 czerwca br.
(red.)

str. 3
Przygotowania do
nowej publikacji
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str. 8
Finał akcji 9 czerwca

str. 11
Pożegnań ciąg dalszy

str. 16

Zatopione piwnice,
popękane ściany
W samym centrum Nasielska, tuż przy „baszcie” mieszkańcy kilku kamienic borykają się od prawie dwóch tygodni z wodą zalewającą ich piwnice – Czegoś takiego u nas jeszcze nie było – komentuje zaistniałą sytuację pan
Wojciech Gródek, mieszkaniec ulicy Warszawskiej. – Wodę w piwnicy miałem na około metr, teraz już powoli
opada, ale wszystko się zniszczyło materiały, zapasy – dodaje.
Jednak problem nie pojawił się z dnia na dzień. Mieszkańcy pamiętają, że wszystko zaczęło się jeszcze w latach
dziewięćdziesiątych. Wtedy ówczesne władze gminy nakazały likwidację wychodków i budowę kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych i to zdaniem mieszkańców znajdujących się tu kamienic było przyczyną
problemów. W ostatnich latach zaczęły pojawiać się pęknięcia na murach, a na podwórku po dużych opadach
deszczu po prostu stała woda, a po jej zniknięciu na długo zostawał fetor i szlam. Problem ten obszernie opisywany był w numerze 16/2011 „Życia Nasielska”, kiedy to latem cuchnąca gnojówką woda doskwierała mieszkańcom ulicy Warszawskiej 12 i 14a. Nieprzyjemny
czytaj na str. 5
zapach utrzymuje się tutaj i dziś.
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Kto śmieci na
placu zabaw?
Choć wszyscy mówią, że nie lubią zaśmieconych terenów, to jednak ktoś
śmieci rozrzuca, bezmyślnie dając przykład maluchom! Bo ileż to razy można
zobaczyć, jak właśnie dzieci rzucają papierki po lodach, cukierkach czy chipsach tam, gdzie akurat przechodzą.
Oto przykład z placu zabaw znajdującego
się na osiedlu przy ulicy Warszawskiej –
pod oknami dziesiątek osób. Śmieci może nie jest dużo, ale budzą już pewien dyskomfort i zatruwają przyjemność przebywanie w takim miejscu. Niestety, taki widok spotkać można tu bardzo często. Gdy widzimy,
że ktoś śmieci – nie bójmy się zwrócić mu uwagi, przecież to miejsce publiczne!
Inna sprawa, że na całym osiedlu trudno znaleźć jakikolwiek kosz do użytku publicznego…
Michał B.
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Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 29 maja 2013 roku
Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst
jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 32 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst
jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach
Obwodowych Komisji Wyborczych, dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów
Burmistrza Nasielska, zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 roku.
Nr obSiedziba
wodu
Granice obwodu głosowania
głosoObwodowej Komisji
wania
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa,
Jesionowa, Kwiatowa, Młynarska, Nowa, Pniewska Liceum Ogólnokształcące
w Nasielsku,
1
Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa,
Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki), Wąska,
ul. Starzyńskiego 10
Wierzbowa.
Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Bajkowa,
Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa,
Gajowa, Garbarska, Generała Józefa Bema,
Gen. Władysława Andersa, Grabowa, Henryka
Dąbrowskiego, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa,
Jaworowa, Jodłowa, Juliana Tuwima, Kardynała Publiczne Gimnazjum Nr
1 w Nasielsku,
2
Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia Józefa
Poniatowskiego, Leśna, Ludwika Waryńskiego,
ul. Staszica 1
Malinowa,Marszałka Józefa Piłsudskiego,Miodowa,
Ogrodowa, Owocowa, Polna, Sadowa, Sosnowa,
Staszica, Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta,
Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa,
Wiśniowa,Władysława Broniewskiego, 11 Listopada.
Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny
Jagiellonki, Błękitna, Bolesława Chrobrego, Broninek,
Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa,
Folwark, Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna,
Szkoła Podstawowa
Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa,
im. St. Starzyńskiego
KazimierzaWielkiego, Klonowa, Kolejowa, Kościelna,
w Nasielsku,
Kozia, Krańcowa, Kręta, Królowej Bony, Królowej
ul. Tadeusza Kościuszki 23
3
Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, Łączna,
(lokal dostosowany do
Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa Wieś, Piaskowa,
potrzeb
Płońska, Podmiejska, Polskiej OrganizacjiWojskowej,
wyborców niepełnoProsta, Przechodnia, Przemysłowa, Słoneczna,
sprawnych)
Spokojna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha,
Tadeusza Kościuszki,Tęczowa,Wiejska,Władysława
Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława
Stanisława Reymonta, Wspólna, Żwirki i Wigury.
Zespół Szkół Nr 2
Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce
4
w Starych Pieścirogach,
Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi.
ul. Kolejowa 65
Zespół Szkół
Zawodowych
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie,
w Nasielsku,
Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo Dworskie „A”,
5
ul. Lipowa 10
Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie,
(lokal dostosowany
Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, Słustowo,Winniki.
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
Filia Miejskiego Ośrodka
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo,
Pomocy Społecznej
6
Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczkiw Nasielsku, ul.
Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ.
Warszawska 48
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka,
Szkoła Podstawowa
7
Krogule, Lorcin, Miękoszynek, Młodzianowo, Nuna,
w Budach Siennickich
Paulinowo, Psucin, Studzianki,Wągrodno, Żabiczyn.
Ośrodek Zdrowia
8
Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica.
w Starych Pieścirogach,
ul. Sikorskiego 1
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn,
Szkoła Podstawowa
9
Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski, Toruń
w Dębinkach
Włościański, Zaborze.
Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa
Zespół Szkół Nr 3
10
Wrona, Nowiny, Wiktorowo.
w Cieksynie
Dom Pomocy Społecznej
w Nasielsku,
11
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
ul. Tadeusza Kościuszki 25
UWAGA!
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 2 lipca 2013 r. (wtorek) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.
Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 7 lipca 2013 r. (niedziela) będą otwarte
w godz. 8.00-22.00.
Pełniący Funkcję Burmistrza Nasielska
/-/ Mirosław Łukowski
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W poniedziałek, 27 maja br.
odbyła się XXXVII sesja Rady
Miejskiej w Nasielsku. Obrady prowadziła Katarzyna
Świderska, wiceprzewodnicząca RM, a w sesji uczestniczyło 8 radnych z prawem
głosu oraz władze powiatu
nowodworskiego: Krzysztof Kapusta, starosta nowodworski, i Henryk Mędrecki,
wicestarosta nowodworski.
Do porządku obrad wprowadzono stanowisko RM
w sprawie wyboru wykonawcy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Nasielsk.
Po przyjęciu planu posiedzenia wiceprzewodnicząca RM zreferowała
swoje działania pomiędzy sesjami
Rady. Wśród których wymieniła
uczestniczenie w pracach komisji
merytorycznych Rady i spotkania
z mieszkańcami. Następnie Mirosław Łukowski pełniący funkcję
burmistrza Nasielska ogólnie powiedział o zadaniach wykonanych
przez administrację samorządową,
ponieważ stosowne sprawozdanie
radni otrzymali w formie pisemnej. Po czym rozpoczął uroczystą
część sesji poświęconą przypadającemu właśnie tego dnia świętu Samorządu Terytorialnego. Mirosław
Łukowski dziękował za zaangażowanie i pracę na rzecz naszej małej
Ojczyzny wszystkim pracownikom
samorządowym, także radnym,
sołtysom i dyrektorom jednostek
samorządowych. Także obecny na
sesji Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM, podziękował za
pracę wszystkim samorządowcom.
Następnie młodzież z działającego

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE
z dnia 14 maja 2013 r.
o wysokości limitu wydatków komitetów wyborczych
w wyborach przedterminowych Burmistrza Nasielska,
zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 r.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Komisarz
Wyborczy w Warszawie informuje, że liczba mieszkańców Gminy Nasielsk na koniec
IV kwartału 2012 r. wynosiła 19 772 osoby.
W związku z powyższym,limit wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej
kandydata na Burmistrza Nasielska w wyborach przedterminowych wynosi 9. 886 zł.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, którego kandydat został zarejestrowany,
obowiązany jest sporządzić i przedłożyć Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych wydatkach
na cele wyborcze, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów.
Wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej Komisarza Wyborczego
w Warszawie http://warszawa.pkw.gov.pl
Zasady finansowania kampanii wyborczej określają przepisy Rozdziału 12a ustawy z dnia
18 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.).
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Komisarz Wyborczy
w Warszawie
/-/ Dorota Tyrała
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

przy Nasielskim Ośrodku Kultury
ogniska muzycznego prowadzonego przez Ewelinę Babiarz zaprezentowała swoje umiejętności
w programie muzycznym.
Po przerwie radny Stanisław Sotowicz zapytał wicestarostę H.
Mędreckiego, czy starostwo ma
zamiar ot worz yć drugą klasę
pierwszą gimnazjum w Zespole
Szkół Ogólnokształcących przy ul.
Starzyńskiego. Wicestarosta potwierdził jedynie, że wie, iż rozmowy na ten temat mają się odbyć, ale
szczegółów nie zdradził. Katarzyna
Świderska poprosiła, by starostwo
zaprosiło do rozmów na ten temat
także przedstawicieli nasielskiego
samorządu.
W dalszej części obrad Rada przyjęła sprawozdania z działalności Nasielskiego Ośrodka Kultury
i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Podjęła też następujące uchwały:
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Nasielsk;
utworzenia w Domu Pomocy
Społecznej odrębnego obwodu
głosowania w przedterminowych
wyborach burmistrza Nasielsk;
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości; zbycia
nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Następnie wiceprzewodnicząca
RM odczytała stanowisko Rady
Miejskiej w sprawie wyboru wykonawcy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Nasielsk, w którym znalazło się m.in. stwierdzenie: N a p od stawie an al izy
przepisów prawnych w zakresie
ustawy o samorządzie gminnym,
ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach
publicznych Rada Miejska wyraża
swoje stanowisko, że zadania polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych powinien realizować nasz zakład budżetowy – Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej,
który specjalizuje się w tym
zakresie od wielu lat, posiada
odpowiednią bazę transportową, zaplecze techniczne,
przeszkoloną kadrę i prowadzi instalację zastępczą w ramach RIPOK w Jaskółowie zgodnie
z uchwalonym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza. Zlecenie w drodze
przetargu podmiotowi zewnętrznemu zniweczy wieloletni dorobek Gminy polegający na budowie
zaplecza do realizacji ustawowego
zadania własnego oraz pozbawi
źródła dochodu wiele rodzin poprzez utratę miejsc pracy zatrudnionych w ZGKiM pracowników
(...).
W p i ś m i e z a z n a c z o n o r ó wnież, iż: zgodnie z art. 6d ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na Burmistrzu ciąży obowiązek zorganizowania
przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz wskazano
sprzeczne zapisy prawne wprowadzające przez ustawodawcę obowiązek przeprowadzania przetargu

na odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych.
Pełniący funkcję burmistrza M. Łukowski stwierdził, że na ten temat
dyskutowano już wielokrotnie, jest
to zadanie, które musi zrealizować samorząd, wspólnie burmistrz
z Radą. Podkreślił, że to zadanie
nie pojawiło się w ostatnim czasie,
a problem dotyczący gospodarki
odpadami jest znany już od lat.
Radny Mirosław Świderski mówił
o tym, że takie przetargi odbywają
się w gminach, które nie mają zakładów komunalnych, oraz o konieczności ratowania miejsc pracy.
M. Łukowski podkreślił, że przede
wszystkim trzeba tworzyć miejsca
pracy, ale także realizować przypisane samorządowi zadania. Przyznał także, że przygotowywana jest
specyfikacja do tego przetargu, ale
jednocześnie brane są pod uwagę
względy społeczne, w tym utrzymanie miejsc pracy w zakładzie komunalnym.
K. Świderska stwierdziła, że pojawiające się różne interpretacje
prawne obowiązujących aktualnie
przepisów w zakresie wyboru wykonawcy odbierającego odpady
sprawiają, że radni są zdezorientowani.
Następnie odczytano pisma, które
wpłynęły do Rady. Wśród nich znalazło się m.in.: pismo pracowników
ZGKiM, w którym napisano, że zakładowi grożą zwolnienia grupowe
(ok. 40% pracowników), jeśli nie będzie on realizował na terenie gminy
jednego ze swoich zadań, czyli odbioru odpadów komunalnych. Było
także pismo mieszkańców Jackowa
Dworskiego i Lubomina w sprawie
dokończenia budowy drogi gminnej, skarga na dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku B.
Zawadzką-Roszczenko oraz prośba
o usunięcie Alberta Kołodziejskiego ze stanowiska dyrektora ZGKiM.
Oba ostatnie pisma skierowane zostały do rozpatrzenia przez komisję
rewizyjną Rady.
Udzielono głosu także przybyłym
na sesję mieszkańcom ulicy Warszawskiej, którzy interweniowali
w sprawie dotykających ich od lat
problemów wodno-kanalizacyjnych. Jeden z mieszkańców gminy
przypomniał także o zarwanej części jezdni w Głodowie.
Na tym obrady zakończono.
(i.)

Poskutkowała interwencja mieszkańców na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w dniu 27 maja br. w sprawie uszkodzonej „schetynówki” przy mostku w Głodowie.
Przypomnijmy: w kwietniu br., po gwałtownych roztopach i opadach deszczu, spływająca woda uszkodziła część pobocza, wymywając z niego luźny
materiał, a także częściowo uszkadzając krawędź nawierzchni jezdni. Służby
szybko „zabezpieczyły” prowizorycznie teren kijem i biało-czerwoną wstążką.
Nie zrobiono nic więcej, bo przez miesiąc, kiedy nie było burmistrza, nikt
w UM nie mógł w podejmować decyzji dotyczących finansowania remontów dróg.
W drugiej połowie maja nastąpiły jednak znów dość obfite opady deszczu
i ponownie sytuacja się powtórzyła – woda spływająca z górnej części Głodowa dalej niszczyła pobocze przy mostku.
Mieszkańcy spotykani w Głodowie zgodnie twierdzili, że „szkoda jest drogi, by
tak szybko została zniszczona i stała się nienaprawialna”. – Miejscowi wiedzą,
by jechać w tym miejscu środkiem drogi, ale ludzie spoza Głodowa mogą
przypadkiem na przykład zarwać pobocze – mówi Marcin, mieszkaniec Głodowa – Tu potrzebne byłoby zabezpieczenie, by woda go nie wypłukiwała
– dodaje.
Tym razem naprawę podjęto niemal błyskawicznie, bo już 2 dni po interwencji na sesji, pobocze zostało naprawione i wyrównane. Miejmy nadzieję, że wytrzyma kolejną próbę erozyjnej działalności wody.
Michał B.

Z MIASTA

Autobusy też mają
swój parking
Już od ponad roku przy parkingu znajdującym się obok skweru im. Jana
Pawła II wydzielony jest i oznakowany na całej swojej długości parking dla
autobusów. Mimo to jednak kierowcy samochodów osobowych nadal
parkują w tym niedozwolonym dla nich miejscu. Dzieje się tak szczególnie w dni targowe i soboty.
Budzi to oburzenie kierowców autobusów, którzy mając przerwę między kursami, nie mogą zaparkować tam swoich pojazdów. Tym bardziej
że kierowcy aut osobowych wokoło zawsze mogą znaleźć wolne miejsca.
Informacje o tym, że takie sytuacje zdarzają się nagminnie, zgłaszało do
naszej redakcji już kilku przewoźników. I praktycznie codziennie można
je potwierdzić, obserwując to miejsce. Uwaga: za pozostawienie auta na
miejscu parkingowym dla autobusów grozi mandat w wysokości 150 zł
i jeden punkt karny.
Michał B.

AKTUALNOŚCI

4
Z UM

Konkurs
na letni
wypoczynek
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

KRONIKA
POLICYJNA

Pianowo – gumofilce

21.05. w Nunie Andrzej S., mieszkaniec Nuny, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
21.05. w Dobrej Woli Artur Sz.,

Trwa otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego
z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, który został ogłoszony zarządzeniem burmistrza
Nasielska nr 48/13 z dnia 21 maja
br. pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”.

mieszkaniec Nowej Wrony, kiero-

Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 28 czerwca
do 1 września 2013 r. Na ten cel
przeznaczono kwotę 60 tys. zł.
Wykonawca musi swoimi zadaniami objąć minimum 80 dzieci
w dwóch turnusach. Oferty można składać w nasielskim Urzędzie
Miejskim do 11 czerwca o godz.
16.00.

rowerem po spożyciu alkoholu

Konkurs na dyrektora przedszkola
Do 11 czerwca br. w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku są przyjmowane zgłoszenia kandydatów do udziału w konkursie na
stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Starych
Pieścirogach. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza
Nasielska. O terminie i miejscu
przeprowadzenia postępowania
konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Więcej informacji na temat konkursów na stronie:www.nasielsk.pl
R

E

wał rowerem po spożyciu alkoholu
(0,61 mg/l).
21.05. w Borkowie Włodzimierz K.,
mieszkaniec Płocka, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,93 mg/l).
21.05. na ulicy Kolejowej Sławomir
W., mieszkaniec Pianowa, kierował
(0,88 mg/l).
24.05. w Kosewie Zbigniew Ł.,

Zatopione piwnice, popękane ściany
W samym centrum Nasielska, tuż
przy „baszcie” mieszkańcy kilku
kamienic borykają się od prawie
dwóch tygodni z wodą zalewającą ich piwnice – Czegoś takiego u
nas jeszcze nie było – komentuje
zaistniałą sytuację pan Wojciech
Gródek, mieszkaniec ulicy Warszawskiej. – Wodę w piwnicy miałem na około metr, teraz już powoli
opada, ale wszystko się zniszczyło
materiały, zapasy – dodaje.
Jednak problem nie pojawił się z
dnia na dzień. Mieszkańcy pamiętają, że wszystko zaczęło się jeszcze w latach dziewięćdziesiątych.
Wtedy ówczesne władze gminy
nakazały likwidację wychodków
i budowę kanalizacji sanitarnej w
budynkach mieszkalnych i to zdaniem mieszkańców znajdujących

werem pomimo zakazu sądowego.
24.05. w Mazewie Zbigniew U.,
cząć ze swoją starą parą gumofilców, postanowił podzielić się ich
wątpliwym urokiem z przejezdnymi. Ciekawy jestem, co na to
służby drogowe, gdyż obrazek ten
można oglądać od blisko tygodnia!
Czyżby wraz z załataniem pozimowych dziur w jezdni oczekiwali oni
następnych opadów śniegu i zapomnieli o wiejskich drogach?
Być może publikacja takich obrazów poruszy mieszkańców naszej
gminy i będą oni bardziej zwracać
uwagę na naganne zachowanie innych, jak i porządek w swojej okolicy.
Dziękujemy za to, że coraz częściej
mieszkańcy naszej gminy zauważają
to, co dzieje się wokół, w ich okolicy, i nie przechodzą obok tego obojętnie. Często, w przeciwieństwie do
służb czy jednostek, które – wydawałoby się – są odpowiedzialne
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za ład i porządek w mieście. Niestety, tak bardzo przyzwyczailiśmy
się do dziur w ulicach, porozrzucanych wszędzie śmieci, zdewastowanych ławek, koszy czy znaków
drogowych, że tego nie dostrzegamy. Podobnie jak upstrzonych psimi kupami trawników i chodników,
bo nawyku sprzątania po pupilach
większość nasielszczan nie posiada.
Gumofilce w Pianowie to pewnie
tego samego rodzaju głupi żart, co
wrzucenie pojemnika PCK do Nasielnej. Chyba że to jakaś metafora i tylko przez przypadek zabrakło
w nich słomy. A swoją drogą chyba mieszkańcy Pianowa specjalnie
się nie przejęli i nie poczuli urażeni
tą dodatkową parą obuwia, skoro
ozdabiała ten znak przez tyle dni…
Może uznali, że sprawa dotyczy jednak Nasielska?
(red.)
M

A

mieszkaniec Czajek, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,85
mg/l).
24.05. w Morgach Zbigniew U.,
mieszkaniec Czajek, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,65
mg/l).
29.05. w Zaborzu Adam W., mieszkaniec Zaborza, kierował rowerem
pomimo zakazu sądowego.
31.05. w Dobrej Woli Tomasz Sz.,
mieszkaniec Nowej Wrony, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(1,33 mg/l).
31.05. na ulicy Młynarskiej Michał
L., mieszkaniec Nasielska, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,43 mg/l).

Kronika OSP

08.05. OSP Nasielsk wyjechała do
Starych Pieścirogów w celu usunięcia gniazda os.
19.05. strażacy wyjechali do zalanej piwnicy w domu jednorodzinnym przy ulicy Płońskiej.
Działania polegały na wypompowaniu wody.
20.05. jednostka z Nasielska została wezwana na ulicę Sportową do drzewa, w które uderzył
piorun. Działania polegał y na
uprzątnięciu miejsca zdarzenia.
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Z MIASTA

mieszkaniec Kątnych, kierował ro-

Czytelnicy „Życia Nasielska” chętnie informują nas o różnych ciekawostkach, które pojawiają się
w naszym mieście i na terenie całej gminy. W sprawie ozdobionego gumofilcami znaku drogowego
"Pianowo-Nasielsk 4" dotarło do
redakcji ŻN kilka e-maili wraz z fotografiami i komentarzami.
Oto jeden z nich, autorstwa mieszkańca Nasielska:
Chciałbym podzielić się, na łamach
naszego dwutygodnika „Życie
Nasielska”, pewną ciekawą inicjatywą (jak podejrzewam) młodych
dowcipnisiów.
Fotografia przedstawia bieżący (31
maja br.) obraz tablicy informacyjnej na drodze gminnej prowadzącej z Nasielska do Strzegocina, we
wsi Pianowo. Komuś najwyraźniej
nudziło się i nie wiedząc, co po-
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się tu kamienic było przyczyną
problemów. W ostatnich latach
zaczęły pojawiać się pęknięcia
na murach, a na podwórku po
dużych opadach deszczu po
prostu stała woda, a po jej zniknięciu na długo zostawał fetor
i szlam. Problem ten obszernie opisywany był w numerze 16/2011 „Życia Nasielska”,
k i e d y to late m c uc h nąc a
gnojówką woda doskwierała
mieszkańcom ulicy Warszawskiej 12 i 14a. Nieprzyjemny
zapach utrzymuje się tutaj i dziś.
Teraz, kiedy woda wdarła się
do piwnicy, mieszkańcy postanowili zgłosić sprawę władzom miasta na ostatniej sesji
Rady Miejskiej (27 maja). Dzień
później, by ocenić sytuację, był u
mieszkańców ul. Warszawskiej Mirosław Łukowski, pełniący obowiązki burmistrza. Wtedy pojawili
się również pracownicy pogotowia
kanalizacyjnego ZGKiM, którzy zaczęli dokonywać oględzin i napraw.
- Sprawa jest dość poważna –
mówi pani Hanna Szych, mieszkanka jednej z kamienic przy ul.
Warszawskiej. – Mam wiele pism z
prośbami o interwencje do ZGKiM
i do Urzędu Miejskiego, lecz problem był bagatelizowany. A teraz
wszystko się skumulowało i zatopiło nam piwnice, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Budynki są
bardzo stare, ponad stuletnie, pojawiają się pęknięcia i rysy na ścianach. Zaczynamy bać się o własne
życie. Moje dzieci, które mają po-

koje nad bramą wjazdową, boją się w nich
spać - dodaje.
Z re lac j i m i e szkań ców wynika, że od kilku lat woda, głównie
deszczowa, wypłukuje
grunt pod chodnikami i betonowym wjazdem do nieszczelnych
rur. Dlatego pojawiają się komory, szczeliny i zapada się chodnik
między innymi na ulicy
Warszawskiej przy kwiaciarni i przy wjeździe na
podwórko. Ale obserwując najbliższą okolicę,
widać, że powoli zapada
się chodnik przy ulicy
Kilińskiego, przy sklepie r ybnym
oraz w skwerku za „basztą”. Czy przyczyny mogą
być podobne?
- Podejrzewam, że powodem naszych problemów są nieszczelne
odpływy kanalizacyjne.
Tu nawet do niedawna
była pozostawiona jedna taka uszczelka. Gdyby były tu fundamenty
z bloku betonowego, a
nie z kamienia, to inaczej by to wyglądało, ale
to jest budownictwo pożydowskie- informuje
pan Wojciech. - Ponadto
na terenie sąsiadujące-

Boże Ciało 2013 r.
go GS-u gromadzi się woda deszczowa spływająca z dachów i z
chodnika od strony ulicy. Mimo
że pracownicy ZGKiM przyjeżdżają wypompowywać wodę co
jakiś czas, to ona po kilku godzinach wybija. Być może przyczyna
leży też w prowadzonych pracach
budowy kanalizacji na POW przy
Tesco? – przypuszcza mieszkaniec
kamienicy.
Jeśli nawet pogoda się poprawi i przestanie padać, to problem mieszkańców Warszawskiej
nie zniknie. Już najwyższy czas na
podjęcie konkretnych działań w tej
sprawie, bo dalsze odkładanie jej na
później sprawi, że tej części miasta
będzie grozić katastrofa budowlana.
Michał B.(i.)

30 maja wierni z parafii św. Wojciecha w Nasielsku i goście, którzy w tym
dniu przebywali na terenie parafii tłumnie uczestniczyli w tradycyjnej
procesji, jaka ma miejsce każdego roku w Nasielsku w święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, bardziej znanego jako Boże Ciało.
Większość z nas uczestnictwo w tym ważnym święcie ogranicza do
pójścia w orszaku procesyjnym, dając tym samym wyraz swej wiary
i przywiązania do swego Kościoła. Wiele też osób aktywnie włącza się
we wszystkie te działania, które sprawiają. że procesja, której przewodniczą kapłani, staje się triumfalnym pochodem z Chrystusem ukrytym
w Hostii.
Ten udział znacznej grupy wiernych cieszy. Radują serca dziewczynki
sypiące kwiatkami, osoby niosące różnego rodzaju utensylia religijne,
ministranci, harcerze, panowie niosący baldachim. Specjalna rola przypada budowniczym ołtarzy, chórowi kościelnemu, orkiestrze, strażakom, policji. Coraz częściej pojawiają się w procesji delegacje różnych
organizacji ze sztandarami. Lista osób, które przyczyniają się do godnego uczczenia tego, jednego z najważniejszych świąt, jest niepełna,
a wszystkim im należy się serdeczne Bóg zapłać.
***
Chciałbym przy okazji zwrócić uwagę na to co spostrzegli mieszkańcy Nasielska uczestniczący od lat w nasielskiej procesji. Wszyscy oni
stwierdzali, że zawiodło miasto. Procesja przechodziła po dziurawej nawierzchni ulic, które były brudne, nie zamiecione, w rynsztokach było
pełno piasku. Tak nie było w Nasielsku od wojny. Nawet w czasach walczącej z kościołem komuny, kiedy nawet krawężniki były pomalowane
białą farbą.
Zaczyna brakować jeszcze jednego. Przed laty w dniu Bożego Ciała
w oknach i na balkonach domów, nawet na ulicach, po których nie przechodził procesyjny orszak były religijne emblematy, swoistego rodzaju
ołtarzyki. Dzisiaj, w czasach wolności, tego zabrakło.
a. zawadzki
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Społeczeństwo żydowskie w Nasielsku
Religia żydowska nie jest dla naszej religii „zewnętrzna”, lecz w pewien sposób „wewnętrzna”. Jesteście
naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi.
Jan Paweł II
Oddzielnym, niezwykle zawiłym
i skomplikowanym tematem, mogącym stanowić oddzielny artykuł,
jest kwestia działalności nasielskiego
kahału i jego rozliczeń finansowych.
Czym zatem był kahał? Był on skupiskiem ludzi tego samego wyznania,
wewnętrznie zorganizowanych i posiadających pewną władzę. Początków jego należy upatrywać w XIV
w., obserwując następnie jej ciągłą
ewolucję, zależną od liczby mieszkańców, poziomu zamożności, porozumienia z lokalnymi władcami.
Struktura gminy żydowskiej była ściśle zhierarchizowana, a na jej czele
stał rabin, będący nie tylko przywódcą religijnym, ale także doradcą
w sprawach osobistych. Za czasów
funkcjonowania kahału głównym
źródłem utrzymania rabinów były
tzw. krupki, opłaty od rytualnego
uboju zwierząt, oraz dobrowolne
składki. W 1816 r. łączna suma krupki osiągnęła w Nasielsku sumę 2700
złotych. Wówczas to od 13 lat rabinem był mający 52 lata Salomon
Lipszyc z Poznania.
Do najważniejszych zadań kahału,
a następnie dozoru bóżniczego należało organizowanie szkolnictwa,
sprawowanie nadzoru nad synagogą, cmentarzem, organizowaniem
pogrzebów. Sprawowano także nadzór nad łaźniami (Żydzi mieli zakaz
wstępu do łaźni miejskich), ubojem,
a także sprzedażą mięsa. Do obowiązku kahału należało również zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa
publicznego swoim wyznawcom,
a także podział kwot przypadających
z podatków na poszczególne rodziny.
Owe zadania były niejednokrotnie
powodem licznych nadużyć i malwersacji. Sprawy te ujrzały światło
dzienne podczas pierwszych wyborów do dozoru bóżniczego w 1821
r. Wybrani do zarządu dozoru Mejer Jelonowicz i Boruch Sielkowicz
przypisywali sobie prawo do sądzenia wszystkich spraw kryminalnych
i cywilnych. Nie stronili od łapówek
za udzielenie prawa do osiedlenia się
w mieście. Swoim przeciwnikom lub
osobom, które nie chciały stawić się
przed ich sąd, zabraniali rytualnych
obrzędów, kwaterując także u nich
wojsko. W 1847 r. Żydzi nasielscy
kierowali oskarżenia również przeciwko dozownikom: Ickowi Lichtensteinowi, Judce Goldbergowi oraz
Fűrstenbergowi. Zarzucono im nieprawidłowości przy zbieraniu podatku rekrutowego.
Nasuwa się pytanie, w jakim stanie
był stan kasy bóżniczej. Z zachowanych źródeł wiemy, że w połowie
XIX w. obroty finansowe dozoru
bóżniczego w Nasielsku były jednymi z najwyższych na Mazowszu,
opiewając na łączną sumę 661 rubli
i 95 kopiejek. Dochody stałe pochodzące z kanonu ławek bożniczych,
kanonu ławek szkolnych oraz od
starozakonnych z Nowego Miasta
stanowiły wpływ w wysokości 42
rubli i 65 kopiejek. Niezwykle ważne
źródło finansowe stanowiły docho-

dy niestałe. Na nie składały się opłaty
z czynszu kahalnego oraz z dzierżawy łaźni i pokładnego z ciał zmarłych. Łączna suma intraty wynosiła
300 rubli i 80 kopiejek. Najliczniejszą
grupę dochodów stanowiły wpływy

a raczej pędzono jak bydło okrężną
drogą poprzez bagno pod gradem
batów, każąc im biec i śpiewać. W takich nieludzkim pochodzie wielu porzucało swe tobołki, gubiąc także
obuwie. Wielu Polaków, nie zważając

Ulice Nasielska w 1938 roku. Źródło: Steven Spielberg Film and Video Archive

pochodzące ze składek na fundusz
bóżniczy. W tej grupie zapisano także sumy przeznaczone na leczenie
w szpitalu dla ubogich starozakonnych w Płocku oraz dochód z grzebania ciał umarłych. Dało to wpływ
do kasy w wysokości 317 rubli i 96
kopiejek.
Kasa bożnicza Nasielsku miała także wydatki. Z niej opłacano wynagrodzenie rabina oraz innych osób
pełniących posługi religijne, przeznaczając na ten cel około 40% dochodów. Sam rabin Nuchen Zejdler
pobierał z kasy 180 rubli rocznie.
Z kasy bóżniczej płacono także podatki oraz różne opłaty skarbowe,
przeznaczając na ten cel 25% dochodu. Kolejne 20% było przeznaczone na czynsz dla właściciela miasta.
Mimo doskonałych obrotów finansowych, które były jednymi z najwyższych, kasa bżnicza w Nasielsku
miała problemy ze spłatą zaległych
zobowiązań. Fakt ten potwierdza
złożenie w 1827 r. do Komisji Wojewódzkiej w Płocku prośby o ich
umorzenie.
Kres pobytu Żydów Nasielsku przypadł na dzień 3 grudnia 1939 r.
O godzinie 7 rano woźny magistratu
rozpoczął bicie w dzwon, wzywając
wszystkich starozakonnych do zebrania się w przeciągu 15 minut na
rynku. W tym momencie zaczęła się
ich gehenna. Spędzeni na plac, zostali
obszukani przez Niemców i folksdojczów, a ich domostwa splądrowane
w poszukiwaniu osób ukrywających
się oraz kosztowności. Z nahajkami,
szpicrutami lub innymi przyrządami do bicia oprawcy przystąpili do
odzierania Żydów z resztek godności poprzez pozbawienie ich rytualnych oznak – ścięto im brody, pejsy
oraz włosy. Po dwugodzinnej gehennie podzielono Żydów na dwie
grupy. Pierwsza odmaszerowała pod
czujnym okiem Niemców i folksdojczów do stacji kolejowej w Pieścirogach, druga zaś została zamknięta
w synagodze. Transport drugiej grupy starozakonnych odbył się następnego dnia o 6 rano. Poprowadzono,

na okupanta, podkradało się do pędzonych Żydów, aby podać im kawałek chleba lub pieniądze na dalszą
drogę. Przybywszy na miejsce transportu ustawiono ich w dwuszeregu
i rozpoczęto dokładną rewizję. Szukano wszędzie, każąc wielu rozebrać
się do naga, zwłaszcza kobietom,
które przechodziły szczegółową
rewizję. Tych, u których znaleziono
coś ukrytego, spotykała surowa kara
polegająca na tarzaniu się w grudniowy dzień w błocie. Oba transporty
zostały skierowane Królewca, skąd
rozesłano je w różne rejony Polski,
m.in. do Międzyrzecza Podlaskiego i Łukowa. Z zachowanego opisu
z Łukowa z dnia 7 grudnia 1939 r. dowiadujemy się, że trafiło tu ok. 2700
Żydów z Nasielska i Serocka. Zostali
zakwaterowani w domach modlitw,
pozbawionych szyb i ogrzewania.
Losy społeczności żydowskiej
w Nasielsku i jego okolicach nie zostały jeszcze dostatecznie zbadane.
Pewnych trudności nastręcza fakt,
że materiały źródłowe zachowały
się w szczątkowym stanie, a część
z nich spisana jest w języku hebrajskim. Z całą pewnością możemy
stwierdzić, że Żydzi w znaczny sposób przyczynili się do rozwoju naszego miasta. Nawet dziś nie ma
w Nasielsku 7 wyszynków (restauracji), a tyle było niegdyś w okresie, gdy
odnotowano ich najmniejszą liczbę
– był to rok 1857. W szczytowym
okresie przypadającym na 1844 r.
liczba ich wynosiła 12. Żydzi tworzyli dawno zapomniany klimat miasta,
który przypomina się nam np. podczas oglądania filmu Andrzeja Wajdy Ziemia obiecana, nakręconego
na motywach powieści Władysława
Reymonta. To w Nasielsku stała do
1880 r., rozebrana ze względu na zły
stan, jedna z najpiękniejszych synagog drewnianych, jakie były w całej
Rzeczypospolitej. Na pewno warto pamiętać o tych wydarzeniach
i o społeczności, która tworzyła naszą historię, oddać jej hołd i upamiętnić po wszystkie czasy.
D. Dalecki
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Spotkanie
z „Panem Samochodzikiem”

RECENZJA DKK

O klubie wciąż atrakcyjnych
pań, czyli o drapieżnym
owadzie…
Dyskusyjny Klub Książki w Nasielsku na temat przewodni swojego majowego spotkania wybrał książkę Ireny Matuszkiewicz Modliszka.
Modliszki to drapieżne owady, wśród których występuje kanibalizm. Sugestywny tytuł książki sprawia, że czytelnik przez cały czas lektury powieści
stara się znaleźć wśród kobiet opisywanych przez pisarkę tę, której można
by przypisać miano „zoologicznej modliszki”. Z prozaicznej wydawałoby się fabuły powieści, gdzie jest zdrada, rozstanie i budowanie swojego
życia od nowa, gdzie jest szara codzienność, udało się pisarce wyrzeźbić
słowem pisanym ciekawe osobowości kobiet i mężczyzn, opisać ich wzajemne relacje.
Modliszka to opowieść o kobietach w wieku „40+”, zaliczanych do „klubu
wciąż atrakcyjnych pań”, jeszcze stosunkowo młodych, ale już dojrzałych
przeżyciami, ustabilizowanych życiowo i emocjonalnie. W ten ich zrównoważony świat raptownie wtaczają się burze. Nie ominęła ona głównej
bohaterki powieści, Mileny Płoszyńskiej. Jej małżeństwo rozpada się z dnia
na dzień. Czując się głęboko zraniona i zawiedziona, trochę bez przekonania, wymusza odejście męża Lucjana. On odchodzi, wiąże się z inną kobietą, która rodzi mu syna, ale to jego odejście nie jest do końca jego decyzją.
Irena Matuszkiewicz, opisała dalszą życiową drogę obojga małżonków, ich
wychodzenie z życiowego zakrętu. Pisarka koncentruje się na losach Mileny. Kobietę dopada proza codzienności. Zaczyna doceniać swoją pracę
zawodową, która pozwala jej, samotnej kobiecie z dzieckiem, osiągnąć
niezależność finansową. Przewartościowaniu ulegają jej dotychczasowe
relacje z przyjaciółmi i znajomymi. Więź matka–syn przechodzi na inny
poziom emocjonalny, dziś modnie nazywany partnerskim. Milena łapie się
na tym, że jest bardziej tolerancyjna wobec innych niż dotychczas. Nie razi
jej nieformalny związek syna z kobietą i posiadanie przez niego dziecka.
Nie ocenia, nie niszczy w imię jakichś swoich wyższych racji, lecz akceptuje, kocha i pomaga. Bohaterka przechodzi szybki kurs samodzielności
i odpowiedzialności za słowa i czyny.
Irena Matuszkiewicz wyposażyła Milenę w cechy, które nie są ani nadprzyrodzone, ani niezwykłe. Umiejętność bycia sobą, szczerość w odnoszeniu się do innych ludzi sprawiają, że bohaterka powieści jest dla nas
postacią pozytywną. Gdzie więc Milena ukryła swoją „modliszkowatość”?
Czyżby pisarka chciała nas przekornie przekonać, że ta cecha Mileny ma
pozytywny wydźwięk, że oznacza jej determinację w walce o przetrwanie? Autorka powieści trafnie zauważa, że „modliszkowatość” Mileny
w pierwszym odruchu, np. wobec męża, jest instynktowna, wręcz zwierzęca. Czy jednak mamy prawo ją za to potępić? A może bardziej „modliszkowaty” był jej mąż, któremu nie przeszkadzało mieć jednocześnie
żonę i kochankę? Pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi, i dylematy, które nie mają prostych rozwiązań, to także nasza, Drogi Czytelniku, codzienność. Niezwykle cenne w powieści Ireny Matuszkiewicz jest
to, że bohaterowie przez nią opisywani żyją obok nas, możemy się z nimi
utożsamiać. Niekiedy myślą i działają tak jak my. Dlatego też książkę czyta
się lekko, tak jak byśmy czytali własne wspomnienia…
Jednym z wątków powieści, który mnie osobiście ujął, była relacja Mileny z Zofią – matką byłego męża Lucjana. Milena nie przeniosła poczucia
krzywdy sprawionej jej przez Lucjana na jego matkę. To cecha charakteru rzadka w naszym powszednim życiu. Nie zatrzasnęła z hukiem drzwi
przed rodziną byłego męża. Innym, mającym posmak sensacji, wątkiem
powieści jest życie Laury Widackiej, kobiety, która sama zamknęła się
w wymarzonym przez siebie (według mnie jednak urojonym) świecie.
Kobiety, która udawała osobę, którą nie była. Grała rolę pięknego motyla
i tak pragnęła być odbierana. Wątek Laury Widackiej snuje pisarka przez
całą powieść. Może robi to celowo, dając czytelnikowi możliwość oceny
„modliszkowatości” innych bohaterów swojej książki.
Kto jest więc w powieści tytułową „modliszką”? Szanowny Czytelniku,
oceń sam. Modliszka jest książką i dla mężczyzny, i dla kobiety, bo życie –
nie tylko w tej książce – to „plątanina losów” mężczyzn i kobiet.
Anna Fronczak

DKK ZAPRASZA

Spotkanie klubu dyskusyjnego
Nasielski Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej zaprasza na spotkanie. Odbędzie się ono w sobotę,
15 czerwca br., o godz. 11.30 w czytelni MGBP.
Tematem rozmów będzie książka Igora T. Miecika pt. 14:57 do Czyty. Jest
to zbiór intrygujących reportaży ze współczesnej Rosji. Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników dobrej książki.
(red.)

NASZE SPRAWY

W środę, 22 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim
– autorem książek dla młodzieży i dorosłych. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klas piątych i szóstych.
Pisarz opowiadał, że w 2000 r. zadebiutował powieścią Pan Samochodzik
i skarby Wikingów, a następnie napisał jeszcze szesnaście tomów tej kultowej serii. Jak z pewnością wszyscy pamiętają, pisarzem, który rozpoczął
serię książek o przygodach Pana Samochodzika, był Zbigniew Nienacki.
Dzieci dowiedziały się, że pierwszą detektywistyczną powieścią dla młodzieży napisaną przez Niemirskiego był Pojedynek detektywów. Autor

Dlaczego
warto
wierzyć?

Agnieszka Kozłowska, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych, wygrała diecezjalny
konkurs filmowy ,,Dlaczego warto
wierzyć?”.
Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów z terenu diecezji
płockiej. Grupowo lub indywidualnie mieli nagrać krótki (do 5 minut) film odpowiadający na zadane
w tytule pytanie. Całość silnie związana jest z Rokiem Wiary, który jest
właśnie obchodzony w Kościele
katolickim. Organizatorem konkursu był wydział katechetyczny Kurii
Diecezjalnej Płockiej.
W sumie na konkurs przesłano 30
prac, spośród których za najlepszą
uznano film wykonany przez Agnieszkę Kozłowską uczennicę Gimnazjum w Starych Pieścirogach,
w parafii św. Katarzyny w Nasielsku.
Jej film miał formę świadectwa wiary czterech osób: dziecka, nastoletniej dziewczyny, studenta oraz
starszej kobiety. Ich świadectwo
przeplata się z obrazami Nasielska
i okolic, np. kościołów czy przydrożnych kapliczek. – Chciałam
pokazać kilka różnych spojrzeń na
wiarę, na to, jak przeżywamy swoją religijność. Byłam pod wrażeniem postawy moich rozmówców
– mówi młoda autorka. Jej opiekunem w konkursie był katecheta
ks. Piotr Szulc.
Agnieszce gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
(red.)
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Duchowe witaminy

Serce za serce
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jaką rolę odgrywa w życiu ludzkim serce. Popularna Wikipedia przypomina, że „w tradycyjnej europejskiej sztuce i folklorze serce jest przedstawiane jako stylizowany kształt,
najczęściej koloru czerwonego, co symbolizuje krew, a w wielu kulturach także namiętność i silne uczucia. Serce jest w szczególności kojarzone z poezją romantyczną, często znajduje się na walentynkach,
bombonierkach i innych przedmiotach kultury masowej jako symbol
miłości”. Ale skoro, jak pisze prorok Jeremiasz, „Serce jest zdradliwsze
niż wszystko inne i niepoprawne – któż je zgłębi?”. Starsi zapewne pamiętają, że słowo „serce” zostało przez znaną piosenkarkę Irenę Santor
nazwane „najpiękniejszym słowem świata” i „najcudniejszym skarbem”
w życiu.
Pewnie niejeden kardiolog mógłby sporo powiedzieć na temat serca.
Ale za to niewiele na temat poznania, które dokonuje się przez serce.
Jedną z form rozeznania jest dar Ducha Świętego znany jako rozpoznawanie serc (kardiognoza) – oznacza poznanie ukrytych tajemnic ludzkiego serca albo ukrytych w sumieniu zdolności moralnych i grzechów.
Taki dar posiadał św. o. Pio, św. Jan Vianney i inni święci. Rozeznawanie
duchowe może być obecne w życiu każdego chrześcijanina w sytuacji
kryzysu czy wyboru stanu lub powołania.

przygotował prezentację multimedialną dotyczącą najsłynniejszych literackich postaci detektywów. Najbardziej podobała się wszystkim prezentacja najnowszej książki autora pt. Tajemnica Fabritiusa.
Arkadiusz Niemirski w sposób żartobliwy opowiadał o tym, jak pisał kolejne powieści. Był bardzo dowcipny, co wywołało wybuchy śmiechu słuchaczy. Na zakończenie uczestnicy spotkania zadawali gościowi pytania,
na które chętnie odpowiadał. Powiedział, że nie napisałby tych wszystkich
książek, gdyby nie czytał. Jego największą pasją w życiu jest właśnie czytanie i …rozwiązywanie zagadek.
Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze i zapewne na
długo pozostanie w pamięci uczniów Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
Oliwia Nojbert, uczennica klasy V b
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„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy”.

Pani Elżbiecie Binkiewicz
w związku z przejściem na emeryturę,
podziękowania za wieloletnią, rzetelną,
odpowiedzialną i pełną zaangażowania pracę
w Urzędzie Miasta i Gminy Nasielsk składają:
					

Koleżanki i Koledzy.

I

A co na to Biblia? Znaczenie wyrazu „serce” jest tak bogate, że wymaga kunsztu znaczeń przenośnych. Biblia widzi w nim istotę osoby ludzkiej, przestrzeń, gdzie zapadają duchowe decyzje w stosunku do Boga,
wiary, zbawienia. To właśnie w sercu zakrytym zasłoną znajduje często
źródło przewrotność, ale Bóg może je odnowić, dać czyste serce, po to,
było nosicielem nowej miłości. Jedynie Bóg może serce otworzyć. Najczęściej wiążemy je z uczuciami, a sławne liturgiczne wezwanie „w górę
serca” porywa do wznoszenia serc ku Bogu. Nastroje radości, smutku,
odwagi czy pokory stanowią o jego niezwykłym bogactwie wewnętrznym.
Z pewnością najlepszym specjalistą w sprawach serca jest dla wierzących Jezus Chrystus. Czerwiec to miesiąc poświęcony szczególnej czci
Jego Serca. Serce Jezusa jest przecież także sercem człowieka, „najpiękniejszego z synów ludzkich”. Swoją miłością obejmuje wszystkich ludzi,
stając się niejako sercem świata. Układ „Litanii do Najświętszego Serca
Pana Jezusa” potwierdza dwie prawdy: pochodzenie i boską doskonałość Jezusowego Serca oraz fakt, że to serce jest źródłem życia nadprzyrodzonego, a cierpiące i wzgardzone przez ludzi stanowi nadzieję całej
ludzkości. Wezwania, w których powtarza się 33 razy słowo „serce”, stanowią pamiątkę trzydziestu trzech lat życia Zbawiciela.
Serce Jezusa pozwala nam również spojrzeć na różne stany ludzkiego
serca. Wśród nich prym wiedzie zatwardziałość. Oznacza ona nie tylko
zamknięcie, tępotę czy skostnienie, ale i pewnego rodzaju zaślepione
poznanie i upór trwania przy swoim. Skutkuje to brakiem przebaczenia,
noszeniem w sobie urazów i zranień. W zatwardziałości można upatrywać skutków pychy. Serce uwięzione w grzechu rodzi natomiast namiętność. Stan człowieka namiętnego można opisać, odwołując się do słów
proroka Aggeusza: „Siejecie wiele, lecz plon macie lichy; przyjmujecie
pokarm, lecz nie ma go do sytości; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia;
okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobić,
pracuje [odkładając] do dziurawego mieszka!”.
Warto również dostrzec, jakie zalety płyną z serca skruszonego. W mądrości ojców pustyni znajdujemy taki obrazek: Pewien brat radził się
abba Pojmena w sprawie szkodliwych myśli. A starzec mu powiedział:
„To jest tak jak z człowiekiem, który ma ogień po lewej stronie, a dzban
z wodą po prawej. Gdy się płomień zapala, on bierze dzban i gasi. Ogniem jest powiew nieprzyjaciela, a wodą – rzucanie się na twarz przed
Bogiem”. Ojcowie mówili o jadzie grzechu, jadzie potrafiącego zamroczyć, ale dzięki obmywaniu łzami serca człowiek powraca do pierwotnej czystości. Modlitwa pełna skruchy wymazuje z duszy hańbę grzechu.
Skrucha budzi się w usłyszanych i przyjętych z wiarą słowach, iż Pan jest
miłosierny i łaskawy dla wszystkich, którzy Go wzywają. Skrucha wiedzie
nie tylko do Boga, lecz i do innych. Skrucha wobec drugiego, widzenie
o wiele jaśniejsze własnej winy niż czyjejś dowodzi, że człowiek czyni postęp na drodze rozwoju duchowego. Idąc za wskazaniem Adama
Mickiewicza, warto nie tylko „mieć serce” wobec innych, ale również
zaglądać we własne serce.
ks. Leszek Smoliński
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ROZMOWA Z…

Przygotowania do nowej publikacji
Zdzisławem Suwińskim, historykiem, który pod koniec bieżącego roku planuje wydać książkę pt. Anlage – nieznana historia lotniska w Chrcynnie. Autor
piastował wcześniej stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku – w latach 1995–2007 oraz od
początku stycznia do końca sierpnia ubiegłego roku.
Dlaczego zainteresował się Pan historią lotniska w Chrcynnie? Co Pana
w niej zafascynowało?
– Odpowiedź jest dość prosta. Skłoniły mnie do tego dwa powody. Po
pierwsze, historia niemieckiego lotniska w Chrcynnie i lotniska, które
było planowane przed samą wojną,
przez I Pułk Lotniczy z Warszawy, jest
w ogóle nieznana. Była i jest dla większości mieszkańców okolic Nasielska
jak biała karta. Po drugie, mając w pamięci wycieczki do lasu, które odbywałem w przeszłości, chciałem od
dawna zająć się tym obszarem. Przybliżyć historię tego lotniska w okresie
wojennym mieszkańcom naszego
regionu.
W jaki sposób dotarł Pan do tak różnorodnych materiałów do książki?
– Dotarłem i docieram jeszcze cały
czas. Są trzy lub nawet cztery rodzaje źródeł, na których oparta jest
książka. Podstawę stanowią archiwa
niemieckie we Freiburgu (Bundesarchiv Militararchiv). Nawiązałem
korespondencję z pracownikiem
Bundesarchiv. Okazało się, że są oni
w posiadaniu albumu, gdzie jest ok.
135 fotografii dotyczących lotniska
w Chrcynnie. Były do nich opisy. Na
bazie tych zdjęć można było zobaczyć solidną pracę Niemców budujących lotnisko.
Później zacząłem interesować się
tym, do czego miało ono służyć Niemcom i jak chcieli je wykorzystać. W wyniku poszukiwań
i swoich ustaleń źródłowych opracowałem zagadnienie obłożenia
lotniska w czasie najbardziej intensywnych działań lotniczych w miesiącach letnich 1944 r. przez jednostki
Luftwaffe. Stacjonowały tu wówczas
samoloty rozpoznawcze, bombowe,
myśliwskie, nocne myśliwce i myśliwce szturmowe.
Wracając do gromadzenia materiału
– polska literatura na ten temat w zasadzie nie istnieje, dotarłem więc do
fachowej literatury obcojęzycznej.
Przeprowadziłem również kweren-

dę źródłową z pozytywnym wynikiem w Instytucie Polskim i Muzeum
im. Gen. Sikorskiego w Londynie. Tu
otrzymałem licencję na wykorzysta-

nie zdobytych dokumentów, m.in.
planów lotniska, rysunków ręcznych
oraz opisów Chrcynna. Z tych informacji dowiedziałem się, że miało to
być lotnisko polowe dla myśliwców.
Przeprowadziłem również kwerendę
źródłową w Centralnym Archiwum
Wojskowym w Warszawie – tu wynik poszukiwań interesujących mnie
dokumentów był negatywny. Do-

tychczas zgromadzona bibliografia
obejmuje ok. trzystu pozycji i ciągle
przyrasta. Ostatnio pozyskałem jeszcze przypadkowe źródła – wspomnienia Zygmunta Jaworskiego,
mieszkańca Krzyczek Szumnych.
W monografii wykorzystuję wywiady przeprowadzone z wieloma
starszymi osobami. Dużo czasu poświęciłem penetracji terenu lotniska,
pozostałości na nim to też dla mnie
źródła.
Czy ktoś jeszcze był zaangażowany w pomoc przy szukaniu dokumentów?

– To tylko i wyłącznie moja praca.
Kontaktowałem się jedynie z dwiema osobami, regionalistami pracującymi nad podobnymi zagadnieniami

z historii mazowieckiego lotnictwa.
Odbywała się między nami swego
rodzaju wymiana doświadczeń. Coś
na zasadzie dawania sygnałów, co
i gdzie znaleźć.
W ubiegłym roku, w lecie, gościł
Pan Gleena Kurtza. Jak wspomina
Pan to spotkanie?
– Prowadzę z Gleenem stałą ko-

respondencję. Przygotowujemy
wspólnie wystawę o społeczności
żydowskiej. Przyjedzie tu już za dwa
tygodnie. Jesteśmy w ciągłym kontakcie.
Od kiedy zaczął się Pan interesować
historią? Czy przekazał Pan swoją
pasję dzieciom?
– Od dzieciństwa, można powiedzieć, zajmowały mnie zabytki.
W szkolnych latach zachęcił mnie
do pogłębiania tej pasji najpierw ówczesny dyrektor liceum Władysław
Radliński, a następnie Andrzej Wojtas, nauczyciel. Obydwaj historycy.
Podjąłem więc i ukończyłem studia
historyczne. Jeśli chodzi o dzieci, to
niestety nikt tych zainteresowań nie
przejął. Jedynie córka ukończyła studia humanistyczne.
Jak łączył Pan stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
i historyka? Czy było to uciążliwe?
– Było to bardzo uciążliwe. Urzędowanie, administrowanie taką
placówką było wyczerpujące i pochłaniało mi większość czasu, nawet po pracy, chociaż oczywiście
wychowanie i nauczanie młodzieży uważam za odpowiedzialne zadanie. Sprawy związane z moimi
zainteresowaniami odkładałem ciągle na później. Chyba teraz już ten
czas nadszedł.
Dziękuję za rozmowę.
Izabela Kołodziejska
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Pielgrzymka do Częstochowy

Okres wiosny to dobry czas na wycieczki, podróże i wyjazdy. Korzystając
z tej sposobności, w ostatni majowy weekend w parafii Nuna została zorganizowana pielgrzymka autokarowa do Częstochowy. Grupa 96 osób
dzieci, młodzieży i dorosłych, pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza Jabłońskiego, wyruszyła dwoma autokarami we wspólną podróż.
Motywem pielgrzymki było hasło „Zło dobrem zwyciężaj”, które symbolizował znak identyfikujący parafian.
Trasa przejazdu upłynęła w atmosferze wspólnej modlitwy i śpiewów pieśni maryjnych. Taka forma pozwoliła duchowo przygotować się pątnikom
do pełniejszego uczestnictwa we mszy św. odprawionej w Kaplicy Cudownego Obrazu. Wspólna modlitwa przed obrazem Pani Jasnogórskiej
była okazją, by przedstawić prośby o czuwanie nad sprawami parafialnymi
i o wysłuchanie osobistych intencji.
Ciekawym punktem podczas zwiedzania było Muzeum 600-lecia, prezentujące działalność kulturalno-artystyczną ojców paulinów. W odnowionym fragmencie oryginalnych murów, pamiętających oblężenie Jasnej
Góry w czasie potopu szwedzkiego, w Bastionie Św. Rocha, zwiedzający
mogli oglądać ekspozycję zabytkowej broni, wielu cennych wotów, a także zapoznać się z wystawą symbolizującą wydarzenia z roku 1981 i 1983,
wraz z bogatym zbiorem transparentów wyrażających poglądy i idee patriotyczne, związane z walką narodu polskiego. Pobyt w tym szczególnym
miejscu dla dzieci i młodzieży stał się niezapomnianą lekcją historii, a dla
pozostałych był dobrą okazją, aby po raz kolejny odnowić pamięć o dziejach Jasnogórskiego Sanktuarium.
Wspólnie spędzony czas stał się dobrą okazją do zintegrowania się parafian. Uczestnicy wyjazdu składają serdeczne podziękowanie księdzu
proboszczowi Tadeuszowi Jabłońskiemu za inicjatywę zorganizowania
pielgrzymki, a panom kierowcom za bezpieczną i miłą podróż.
AF.

Z GMINY

Święcenie pól
W niedzielę, 26 maja, w godzinie, o której zazwyczaj w wielu wioskach
zbierają się wierni przy przydrożnych figurkach na majową modlitwę,
miało miejsce szczególne modlitewne spotkanie przy figurce w Toruniu
Dworskim. Przewodził mu ks. prałat doktor Jerzy Zając z Pomiechówka.
Asystowały mu siostry z Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej z polskiego
Loretto, miejscowości położonej koło Wyszkowa.
Celem uroczystego spotkania było poświęcenie pól. To obrzęd religijny
praktykowany w Polsce od wieków. Poprzez niego wierni, a zwłaszcza ci
wierni, którzy są związani z pracą na roli, zwracają się do Boga, Dawcy Życia, z prośbą o łaskę urodzaju i błogosławieństwo dla ich pracy.
Inicjatorem dorocznych spotkań przy figurce na rozstajach dróg w Toruniu Dworskim jest pan Mieczysław Fabisiak. On ze swoją rodziną i sąsiadami z obydwu Toruniów – Dworskiego i Włościańskiego, zabiegają, aby
piękna polska tradycja święcenia pól była kultywowana w ich wioskach
i przetrwała tu na wieki. Stąd ich radość, a także radość duchownego
sprawującego z tej okazji ofiarę mszy
św. oraz sióstr, że wśród obecnych
na uroczystości było dużo dzieci.
W okolicznościowej homilii ksiądz
doktor podkreślił znaczenie pracy
rolnika dla nas wszystkich. A praca
na roli to zaszczyt i służba. Po mszy
św. celebrans udał się na przebiegającą w pobliżu drogę i po krótkiej
modlitwie dokonał symbolicznego
poświęcenia pól. Na zakończenie
uroczystości głos zabrały siostry loretanki. W kilku słowach przybliżyły
postać założyciela Zgromadzenia
Sióstr Loretanek – błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego
(1866–1931), poinformowały o swej działalności, obdarowały zebranych
wydawnictwami swego Zgromadzenia i zaprosiły wszystkich obecnych
i ich bliskich do złożenia wizyty w sanktuarium w Loreto.
andrzej zawadzki
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Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„O Złotą Nutkę”
29 maja 2013 r. w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbyła się 4. edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę”.
Impreza co roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest dobrą
okazją do spotkania się młodych
wokalistów z różnych szkół i skonfrontowania swoich umiejętności
z rówieśnikami.
W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 33 uczestników z gminy Nasielsk, w tym soliści, duety
oraz zespoły wokalne. Ich występy
oceniało Jury w składzie: Ewelina
Babiarz, Joanna Ostaszewska oraz
Katarzyna Tyc. Komisja konkursowa brała pod uwagę dobór repertuaru, indywidualne podejście do
interpretacji utworu, muzykalność,
wyczucie rytmu, dykcję i ogólny
wyraz artystyczny.
Jury najwięcej kłopotów sprawiła ocena występów najmłodszych uczestników przeglądu, czyli
przedszkolaków i uczniów klas I–III
szkół podstawowych. Wszyscy z tej
kategorii wiekowej zaprezentowa-

li na scenie świetnie przygotowane utwory, którym
nierzadko towarzyszyła
odpowiednio dobrana choreografia i barwne stroje.
Jury przyznało maluchom
dwa pierwsze miejsca. Zdobyły je: duet: Anna Rzepka
i Zuzanna Józefowicz z Niepublicznego Przedszkola
SAKOLANDIA, które wykonał y piosenkę Kaczka Dziwaczka, oraz Marta
Rutkowska ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku, która
podbiła serca Jury utworem
Bal moich lalek. II miejsce
ex aequo przyznano zespołowi AL A I PRZED SZKOL AKI z Samorządowego
Przedszkola w Nasielsku (Jedziemy
na wakacje) oraz Marii Brzezińskiej
z Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach (Mam
Ciebie). III miejsce zajęła Zuzanna
Goszczyńska ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach (Laleczka z saskiej porcelany). Ponadto

Jury postanowiło wyróżnić dwa
zespoły z Przedszkola SAKOLANDIA: WESOŁE NUTKI i PSZCZÓŁKI.
W kategorii klas IV–VI szkół podstawowych, ze względu na niewielką
liczbę uczestników, przyznano
tylko I i II miejsce. Najlepsza w tej
kategorii okazała się Zuzanna Smutkiewicz ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku, która wykonała utwór
Szkolny blues. II miejsce przyznano Adeli Malon ze Szkoły
Podstawowej w Cieksynie za
piosenkę Życie jak poemat.
Wśród gimnazjalistów, którzy
wzięli udział w zmaganiach
„O Złotą Nutkę”, I miejsce wywalczyła Justyna Rutkowska
z Publicznego Gimnazjum nr
1 w Nasielsku za utwór Listen
To Your Heart. II miejsce zajęła również uczennica nasielskiego gimnazjum, Paulina
Skurczyńska, za wykonanie
piosenki Hurt. III miejsce przy-

znano Natalii Łyczkowskiej z gimnazjum w Starych Pieścirogach
(O mnie się nie martw).
Podczas występów uczestników
w ostatniej kategorii wiekowej,
czyli uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Jury zostało oczarowane przez uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych Nasielsku. Najlepszy okazał się duet: Marta Kalicka
i Oliwia Dylewska, który zachwycił
wykonaniem utworu Hallelujah. II
miejsce zdobyła Ewelina Wilska za
piosenkę Gdzie ci mężczyźni. Wyróżniono także Łukasza Ołdaka za
niezwykle charyzmatyczne wykonanie Ja tu zostaję.
Laureatów 4. Festiwalu „O Złotą
Nutkę” będziemy mieli okazję posłuchać podczas tegorocznych Dni
Miasta (22 czerwca br.) na Stadionie
Miejskim w Nasielsku. Tam również
odbędzie się uroczyste wręczenie
nagród.
K.T.

wystąpiły przedszkolaki z poszczególnych grup. Nie zabrakło poleczki, krakowiaka czy walczyka, na

koniec zaś wszystkie dzieci pięknie
zaśpiewały piosenkę pt. Mama, aż
echo rozchodziło się po pobliskim
osiedlu. Odbył się kiermasz ciast,
była kiełbaska z przepysznym bigosem, można było poskakać na
dmuchanej zjeżdżalni, wziąć udział
w loterii fantowej oraz pomalować
buzię.
Wszyscy goście świetnie się bawili, święto na stałe weszło do naszego przedszkolnego kalendarza.
Serdecznie dziękujemy rodzicom,
sponsorom i wielu osobom za pomoc w zorganizowaniu tegorocznej imprezy.
(SP)

NASZE DZIECI

Święto rodziny
S a m o r z ą d o w e P r z e d s z ko l e
w Nasielsku w dniu 23 maja 2013
r. zaprosiło gości do wspólnego
świętowania. Okazja była nie byle
jaka – „Święto Rodziny”.
Kilka lat temu zrodził się pomysł organizowania takiej właśnie imprezy,
przedsięwzięcie było interesujące,
a przygotowania stały się doskonałą

formą integracji, budziły pozytywne emocje i zainteresowanie. Gromadziliśmy materiały,
poszukiwaliśmy sponsorów, nawiązywaliśmy wiele kontaktów.
Po m i m o b r z yd k i e j a u r y
w przedszkolnym ogrodzie
zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny. Dyrektor Hanna Szumska zatroszczyła się,
aby podczas imprezy
nie zabrakło atrakcji.
Po powitaniu gości
specjalnie dla rodziców

Fundacja „Bądźmy Razem” i LUTW

Uniwersytet
dla seniorów

Fundacja „Bądźmy Razem” wystąpiła z ciekawą propozycją skierowaną tym razem do seniorów,
którzy mają nieco wolnego czasu,
aby poświęcili go sobie i zrealizowali swe marzenia.
Fundacja „Bądźmy Razem” chce
powołać w Nasielsku Uniwersytet
Trzeciego Wieku. W tej sprawie nawiązała kontakt z działającym od
2006 r. Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Legionowie. Chodziło
o to, aby wykorzystać bogate doświadczenia akademickiego środowiska legionowskiego. Tą drogą
poszli wcześniej mieszkańcy Nowego Dworu Maz. i Serocka. W swoich
miejscowościach powołali filie LUTW
(Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Efektem tych poczynań było spotkanie informacyjne
mające na celu utworzenie podobnej
filii w Nasielsku, które odbyło się 28
maja w NOK. Przybyło na nie około
50 osób. Kandydaci na studentów
otrzymali szczegółowe informacje
dotyczące działań podejmowanych
przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Wyjaśnień udzielał dyrektor LUTW dr
Roman Biskupski. Dodatkowo osoby
obecne na spotkaniu otrzymały Legionowski Poradnik Seniora i Informator LUTW.
Prezes Fundacji „Bądźmy Razem”
Teresa Skrzynecka zachęcała mieszkańców nasielskiej gminy do podejmowania nauki w powoływanej
nasielskiej filii LUTW i korzystania
z różnych form jego działalności. Powstaniem tej placówki zainteresowane są również miejscowe władze
samorządowe. Na spotkaniu informacyjnym obecny był Mirosław Łukowski pełniący obecnie w Nasielsku
funkcję burmistrza i Maria Kowalska,
sekretarz Nasielska. M. Łukowski
powiedział, że widzi potrzebę zorganizowania kolejnego spotkania
informacyjno-organizacyjnego jeszcze w czerwcu.
Przychylność władz samorządowych
oraz to, że w chwili obecnej chęć
uczestnictwa w zajęciach wyraziło
już około 30 osób, wskazuje, że wraz
z rozpoczęciem nowego roku akademickiego w Nasielsku rozpocznie
działalność Uniwersytet Trzeciego
Wieku. I na chwilę obecną będzie to
filia LUTW.
Z dyrektorem dr. Romanem Biskupskim przyjechała do Nasielska duża
grupa słuchaczy Legionowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Byli
to członkowie chóru akademickiego „Belcanto” i zespołu „Etiuda”.
Zaprezentowany przez obydwa
zespoł y program artystyczny
przypadł do gustu nasielskim kandydatom na studentów i niewątpliwie jeszcze bardziej przekonał ich,
że warto znaleźć się w tak doborowym towarzystwie.
Zapisy i deklaracje osób zainteresowanych udziałem w zajęciach
LUTW przyjmowane są w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Warszawskiej 2, tel. (23) 6932505.
andrzej zawadzki
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PRAWO. Hipoteka odwrócona cz. II
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nie podlega ona rozwiązaniu. „Rozwiązaniu” podlegają bowiem umowy dożywocia lub renty, ale każdą
z nich można „rozwiązać” w innym
trybie prawnym, przy zaistnieniu
wymaganych prawem okoliczności faktycznych i prawnych.
Należy też pamiętać, że zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego, umowa dożywocia lub renty,
w przypadku jeżeli renta została
ustanowiona w zamian za przeniesienie własności nieruchomości,
muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Państwo nie
gwarantuje spełniania świadczeń
za fundusz hipoteczny, czyli nie
będzie wypłacało osobie starszej
świadczenia pieniężnego, gdy fundusz opóźnia jego wypłatę albo
kiedy zbankrutuje. Fundusz hipoteczny jest firmą prywatną, a hipoteka odwrócona jest realizowana
na podstawie przepisów prawa cywilnego pomiędzy dwoma prywatnymi podmiotami. Państwo nie
ingeruje w ich stosunki cywilnoprawne.
Od 2010 r. trwają prace nad projektem ustawy o odwróconym
kredycie hipotecznym. Na czym
miałby polegać taki odwrócony kredyt hipoteczny? Instytucja
kredytująca zawierałaby z osobą starszą (kredytobiorcą) umowę
kredytu, na podstawie której osobie tej wypłacane byłoby świadczenie finansowe, którego ta osoba nie
musiałaby spłacać, a ponadto zachowywałaby posiadane prawo do
nieruchomości aż do chwili swojej
śmierci. Na nieruchomości ustanowiona byłaby hipoteka na rzecz
instytucji kredytującej. Po śmierci
kredytobiorcy instytucja kredytująca zaspokoiłaby swoje roszczenie z tytułu udzielonego kredytu
z kwoty uzyskanej ze sprzedaży
nieruchomości. Tak ogólnie prezentuje się mechanizm działania
tzw. odwróconego kredytu hipotecznego, ale o szczegółach można
by dopiero mówić, gdyby opracowano projekt ustawy. A takowego
nie ma.
Szanowni Czytelnicy, podejmując
decyzję o skorzystaniu z hipoteki
odwróconej, rozważcie wszystkie
okoliczności „za” i „przeciw”.
Anna Fronczak
(Artykuł nie jest poradą prawną,
lecz omawia w przystępny i niezwykle uproszczony sposób produkt, który niedawno zagościł na
polskim rynku finansowym).

6) wpływ obciążenia nieruchomości kredytem lub pożyczką na
otrzymanie lub wysokość świadczenia pieniężnego z funduszu hipotecznego,
7) możliwość wynajmowania przez
osobę starszą nieruchomości lub jej
części (np. mieszkania) po podpisaniu przez tę osobę umowy dożywocia lub renty,
8) czy stan zdrowia osoby starszej
stanowi przeszkodę przy zawieraniu z funduszem hipotecznym
umowy dożywocia lub renty,
9) jak kształtuje się sytuacja spadkobierców osoby starszej, która
zawarła z funduszem hipotecznym
jedną z umów.
Każde z tych zagadnień musi być
omawiane oraz oceniane w indywidualnej sprawie, charakteryzującej się właściwymi tylko dla
tej sprawy okolicznościami faktycznymi i prawnymi, oczywiście
z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów
z różnych dziedzin prawa. Jeśli
osoba starsza zdecydowałaby się
na przeniesienie własności swojej
nieruchomości w zamian za świadczenie pieniężne, to przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy
powinna skonsultować się z prawnikiem (i to nie z tym „podsuniętym”
przez fundusz). Widząc korzyści dla
siebie, zapomina się o niebezpieczeństwach i pułapkach prawnych.
Nie wierzcie, Szanowni Czytelnicy, że fundusze hipoteczne sypną
Wam „kasą”, której nie pomieścicie
w ręku! Najczarniejszy, ale możliwy,
scenariusz to utrata własności nieruchomości (dorobku całego życia)
z jednoczesną „utratą” świadczenia
pieniężnego (bo jak nazwać sytuację, gdy się go nie otrzymuje?). Dlatego też radzę pytać, pytać, pytać
i jeszcze raz pytać, aż wszystko będzie jasne. Tłumaczenie funduszu,
że podpisywana z nimi umowa ma
charakter wzorcowy i wszyscy ją
podpisują – to nieprawda. Możemy domagać się zapisania w umowie warunków szczegółowych
dotyczących naszej indywidualnej,
konkretnej sytuacji. Te szczegółowe warunki zapisane w umowie
zabezpieczają nas pod względem
prawnym. Bo, gdyby zdarzyło się,
że musielibyśmy dochodzić swoich roszczeń od funduszu na drodze sądowej, to pierwszą rzeczą
poddaną ocenie przez sąd jest
treść zawartej przez nas umowy
dożywocia lub renty. I jak już wyżej wspomniano, nie ma „umowy
hipoteki odwróconej” i jako taka
O

S

Z

E

N

I

E

Zaproszenie

Stowarzyszenie Powiatu Nowodworskiego FORUM oraz Klubu Gazety Polskiej w Czosnowie zaprasza na cykl otwartych spotkań z:
Rafałem ZIEMKIEWICZEM, dziennikarzem, publicystą, pisarzem
– 7 czerwca 2013 r., piątek, godzina 19.00, sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Czosnowie przy ulicy Strażackiej 41;
Cezarym GMYZEM, dziennikarzem śledczym
– 16 czerwca 2013 r., niedziela, godzina 16.00, sala Domu Kultury (dawniej Ochotniczej Straży Pożarnej) w Zakroczymiu
przy ulicy O. H. Koźmińskiego 11;
Tomaszem TERLIKOWSKIM, dziennikarzem katolickim, publicystą, filozofem
– 29 czerwca 2013 r., sobota, godzina 16.00, Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim
przy ulicy I. Paderewskiego 1A.

Bożena Paradzińska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Powiatu Nowodworskiego FORUM
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Finał akcji charytatywnej
już 9 czerwca!

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

RUBRYKA HARCERSKA

Dożywotnia renta za mieszkanie
Chcesz zamienić mieszkania
na dożywotnią rentę? Chcesz
mieć więcej pieniędzy na swoje wydatki i godne życie? Zanim
podejmiesz taką decyzję, przeczytaj, o co w tym wszystkim
chodzi!
„Bankructwo” funduszu powoduje, że wypłatę renty przejmuje
syndyk masy upadłości i – mówiąc w uproszczeniu – to on decyduje o kolejności spełniania
świadczeń i ich wysokości. Osoba
starsza może być też jednocześnie – zgodnie z prawem – pozbawiona nieruchomości. Nie będzie
miała więc ani „dożywotniej” renty,
ani nieruchomości. Bo... wszystkie
nieruchomości nabyte przez fundusz hipoteczny tytułem zawarcia
umowy renty stanowią w momencie jego bankructwa masę upadłościową, więc tylko uzyskane z ich
sprzedaży środki finansowe syndyk przeznaczy na realizację zobowiązań upadłego funduszu, co
nie zawsze oznacza, że w pierwszej kolejności wypłacane będą
renty. Dożywotnie umożliwienie
osobie starszej korzystania z nieruchomości (mieszkania), o ile zapis
taki znajdzie się (bo wcale nie musi)
w umowie renty, to jedynie zobowiązanie ze strony funduszu, takie
jak zobowiązanie comiesięcznego świadczenie pieniężnego. A jak
to z niezabezpieczonymi prawnie
zobowiązaniami bywa, mogą one
pozostać tylko papierowymi zobowiązaniami i tyle. Osoba starsza
stanie przed faktem utraty miejsca zamieszkania. A droga prawna
dochodzenia swoich roszczeń jest
długa, trudna i wyboista.
Wymienię przykładowo, tylko sygnalizując, inne problemy, na jakie
powinno zwracać się uwagę przy
zawieraniu z funduszem hipotecznym którejkolwiek z omawianych
umów:
1) możliwość odstąpienia od umowy dożywocia lub renty oraz jakie
są tego prawne i faktyczne konsekwencje,
2) waloryzacja „dożywotniej” renty (jedne fundusze waloryzują, inne
nie),
3) wpływ podwyżek czynszu opłacanego przez fundusz na wysokość
renty,
4) płatność podatku dochodowego od otrzymywanego świadczenia pieniężnego w formie renty,
5) stawka i płatność podatku od
czynności cywilnoprawnych (zawarcia umów),
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Cichociemni powracają! Paris, Paris, Paris!
Już 8 czer wca na
teren ie Twierd z y
Modlin będzie miało
miejsce niezwykłe
wydarzenie, którego organizatorami
są Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin,
Hufiec ZHP Nowy
Dwór Mazowiecki
oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek pod
honorow ym patronatem Federacji
Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów
Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Tego dnia b ędzie
można uczestniczyć
w kilkuetapowym spotkaniu historycznym, zaś harcerze są zaproszeni
także na grę terenową.

Od godziny 11.00 po Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin
oprowadzać nas będzie dr Władysław Wyruch, o godzinie 11.15 odbędzie
się prelekcja pt. „Zarys harcerstwa w twierdzy Modlin”, wygłoszona przez
Sebastiana Sosińskiego z LOT „Trzech Rzek”, a na koniec spotkania historycznego Włodzimierz Parefieniuk ze Związku Polskich Spadochroniarzy
przybliży nam temat „Cichociemni – spadochroniarze Armii Krajowej
i ich związki z Twierdzą Modlin”.
Rodziny z dziećmi szczególnie zapraszamy do skorzystania z okazji i wybrania się także na szlak Baśki Murmańskiej. Materiały do gry terenowej
związanej z tą niezwykłą białą niedźwiedzicą dostępne są w Centrum Informacji Turystycznej LOT „Trzech Rzek” na ul. Baśki Murmańskiej 164,
Nowy Dwór Mazowiecki.
W godzinach 12.00–15.00 będzie prowadzona gra terenowa
dla 4-, 5-osobowych patroli harcerskich o puchar Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. W czasie tej części harcerze nauczą się zakładać spadochron, przejdą przez „pole minowe”
i spróbują swoich sił w rzutach „granatem”. Całość zakończy się ogniskiem harcerskim o godzinie 17.00.

Już po raz czwarty uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 wzięli
udział w kursie językowym. W tym
roku zdobywali wiedzę i szlifowali
języki obce w jednym z najpiękniejszych miast świata, a na pewno
najbardziej romantycznym – Paryżu. 6 maja godzina 13.00 – zbiórka,
odliczenie uczestników i w drogę.
Po niecałych 18 godzinach rozmów i śmiechów dotarliśmy do
Brukseli. Nasz autokar zatrzymał
się pod samym Łukiem Tryumfalnym. Następnie pyszne śniadanie
w jednej z kawiarenek i zaczęliśmy intensywne zwiedzanie takich
miejsc, jak Dzielnica Europejska
(w tym Parlament Europejski), widzieliśmy też fontannę Manneken Pis oraz Królewskie Muzeum
Broni i Wojska. Oglądając samoloty, czołgi i tysiące rodzajów broni,
spotkaliśmy popularnego i bardzo
lubianego aktora, Andrzeja Grabowskiego, lepiej znanego jako
Ferdynand Kiepski.
Podróż z Brukseli do Paryża zajęła
nam cztery godziny. Zakwaterowaliśmy się w miłym hoteliku pod stolicą Francji, w którym zbieraliśmy
siły na podbój Paryża. Rankiem ruszyliśmy prosto do Luwru, podziwiać najpiękniejsze dzieła sztuki,
takie jak Mona Lisa, Nike czy Wenus z Milo. Gdy już nacieszyliśmy
oczy, Polami Elizejskimi ruszyliśmy
pod Łuk Tryumfalny, gdzie odbywały się obchody Dnia Zwycięstwa, na które został zaproszony
nasz prezydent Bronisław Komorowski. Cudownym uczuciem
było zobaczyć Paryż obwieszony

Wycieczka do Wilanowa
i Powsina

Zespół promocji i Informacji Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, działając
na podstawie Uchwały nr XXXVI/261/13 i Uchwały nr XXXVI/263/13
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9.05.2013 r. z mocą obowiązywania
od dnia 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., przedstawia następujące
taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki:
L.p. Rodzaj taryfy
1.
WODA z SUW Jackowo
2.
WODA z SUW Cieksyn
– dla indywidualnych gospodarstw całorocznych;
– dla indywidualnych gospodarstw sezonowych.
3. OPŁATA ABONAMENTOWA za wodomierz:
– za 1 szt. wodomierza o śred.15–20 mm;
– za 1 szt. wodomierza o śred. 25 mm i większych;
– dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących
ryczałtów zużycia wody.
4. ŚCIEKI

Taryfa netto
2,22 zł/m3
2,22 zł/m
3,14 zł/m3
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1,50 zł/m-c;
9,00 zł/m-c
1,50 zł/m-c
4,20 zł/m3

Powyższe taryfy opłat obowiązują od dnia 1.07.2013 r. do dnia
30.06.2014 r.
Dyrektor
Albert Kołodziejski

nam się je stamtąd wyciągnąć. Dla
osób interesujących się impresjonizmem idealnym miejscem było
Muzeum d’Orsay, w którym podziwialiśmy dzieła Van Gogha czy Moneta. Dzień zakończył się rejsem po
Sekwanie, dzięki któremu zobaczyliśmy zachwycający Paryż nocą.
Ostatni rzut oka na Wieżę Eiffla
i w drogę. Ale czym byłaby przygoda bez zabawy? Po godzinie
podróży dotarliśmy do parku rozrywki Asterix. Dzięki całodobowemu karnetowi uczniowie mogli
szaleć i korzystać ze wszystkich 42
atrakcji, takich jak kolejki górskie,
karuzele, delfinarium, amfiteatr czy
nawet Dom Strachów.
Zmęczeni, ale przeszczęśliwi ruszyliśmy w drogę powrotną. Podróż
minęła nam szybko, gdyż po takich
przygodach, wrażeniach i szaleństwach wszyscy grzecznie spali.
I. Zalewska i M. Grubecka
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Wszystkich, którzy chcą poczuć powiew historii, a przy okazji nieźle się
bawić, zapraszamy do Twierdzy Modlin już 8 czerwca. Nie może Was
tam zabraknąć!

OGŁOSZENIE

francuskimi i polskimi flagami powiewającymi na wietrze. Na zakończenie dnia czekało nas jeszcze
wejście na Wieżę Eiffla.
Drugiego dnia zaczęliśmy zwiedzanie od Wersalu oraz zapierających
dech w piersiach ogrodach otaczających pałac. Autokar zawiózł
nas do centrum miasta, gdzie spacerowaliśmy od jednego zabytku
do drugiego. Zwiedziliśmy Bazylikę Sacré-Coeur, Kościół św. Marii
Magdaleny, Pałac Inwalidów oraz
Grób Napoleona.
Nasz ostatni dzień w mieście zakochanych był najbardziej intensywny. Zachwycaliśmy się Katedrą
Notre Dame, Panteonem czy ekstrawaganckim Centrum Pompidou. Miłym akcentem była wizyta
w Muzeum Perfum Fragonard. Nasze uczennice tak bardzo zachwycały się flakonikami wypełnionymi
pachnidłami, że z trudem udało

Up rzej m i e i n formuj e my, i ż
w dniu 8 czerwca 2013r. (sobota)
w godz. 9 00 -1130 w Publicznym
Gimnazjum przy ul. Staszica 1
w Nasielsku zostanie przeprowadzona wielka zbiórka odpadów.
Wzorem lat ubiegłych zbierane
będą odpady takie jak:
• makulatura
• korki
• baterie
• tonery
• płyty CD i DVD.
Mając na celu promocję działań
proekologicznych chcieliśmy
serdecznie podziękować wszystkim Mieszkańcom Nasielska, którzy wzięli udział w zeszłorocznej
zbiórce odpadów. Dzięki tej akcji zakupiliśmy wiele książek do
szkolnej biblioteki oraz drzewa,
które zostały posadzone na terenie gimnazjum.

W środę, 22 maja 2013 r. odbyła
się wycieczka uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
do Wilanowa i Powsina. Brało
w niej udział 43 uczniów (klasa
I A oraz II B i D ) oraz 3 nauczycieli: panie Izabela Miller, Maja Grubecka i Jolanta Smolińska.
Około godz. 10.00 dojechaliśmy do Wilanowa i najpierw zwiedzaliśmy piękne ogrody wokół pałacu, a godzinę później weszliśmy do pałacu na lekcję historii „Wnętrza pałacu i ich symbolika”. Na początku poznaliśmy historię i etapy
rozbudowy budynku. Potem przeszliśmy do Galerii Ogrodowej, gdzie oglądaliśmy piękny konny pomnik Jana III Sobieskiego. Rzeźba była właściwie pełnoplastycznym modelem pomnika. Następnie odwiedziliśmy bibliotekę króla Jana
III. Program dekoracji biblioteki opracował Adam Kochański, zgodnie z tradycją antyczną. Sufit biblioteki zdobiły dwa plafony z alegoriami Filozofii i Teologii.
W Antykamerze Króla zobaczyliśmy plafon przedstawiający jedną z pór roku –
zimę, zaś w jego sypialni był plafon ukazujący lato. Te pory roku Sobieski uznał za
bardzo męskie. Plafon jesieni znajdował się więc w Antykamerze Królowej, zaś
wiosny w jej sypialni. Jako ostatnie pomieszczenie obejrzeliśmy jadalnię zwaną
Wielką Sienią, która była jednym z najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń
pałacu za czasów króla Jana III. Poznaliśmy również historię rodziny Sobieskich
i dowiedzieliśmy się, jakie nadzieje wiązali rodzice ze swymi dziećmi. Z pałacu
wyszliśmy około godz. 13.00.
Drugim i ostatnim punktem wycieczki był ogród botaniczny w Powsinie, do
którego przyjechaliśmy około 13.30. Zobaczyliśmy tam wiele pięknych roślin,
m.in. różaneczniki, kasztanowce, cisy, jodły, kaktusy, paprocie i rośliny cytrusowe, o których pięknie opowiadała nam pani przewodnik.
Około godziny 15.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną, w czasie której wstąpiliśmy jeszcze do Mc Donalds’a, po czym pełni pięknych wrażeń wróciliśmy
do Nasielska.
Olga Jaszczak, klasa I A
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Akcja charytatywna „GraMy dla Andżeliki” mająca na celu pomoc w dalszym leczeniu i rehabilitacji pięcioletniej Andżeliki Zalewskiej z Krzyczek,
która od urodzenia zmaga się z porażeniem mózgowym, zbliża się ku końcowi.
W szkołach w Nasielsku i w Starych Pieścirogach odbywają się zbiórki pieniężne. Młodzież i nauczyciele, działając na różne sposoby (organizując imprezy, piekąc ciasta itd.), starają się pozyskać jak największą kwotę na ten
szczytny cel. Dzięki uprzejmości i wsparciu właścicieli, dyrekcji, kierowników
i pracowników takich sklepów, jak Guliwer, Tesco i MarcPol w Nasielsku,
w ciągu kilku ostatnich weekendów najbardziej oddani tej akcji uczniowie
przeprowadzali zbiórki, stojąc przy kasach i pomagając pakować zakupy
klientom. Dziękujemy serdecznie wszystkim (a takich osób jest naprawdę
bardzo dużo), którzy poświęcili swój wolny czas i wspomogli nas w tych
działaniach. Dziękujemy także każdemu, kto wrzucił do puszki symboliczny
grosik (warto zaś dodać, że zdarzały się i banknoty o większych nominałach).
Już 9 czerwca (niedziela) od godz. 16:00 w budynku Nasielskiego Ośrodka
Kultury odbędzie się koncert finałowy podsumowujący całą akcję (bilety
w cenie 15 zł do nabycia przy wejściu). Oprócz koncertów takich zespołów,
jak: Metro Cover Band, Zdready, Horr, Niepotrzebni Mogą Odejść, Jacek
Biernacki i Przyjaciele, White Highway i Lock Head, będzie wiele innych
atrakcji. W planach są m.in. pokaz tańca zumba (Małgorzata Stecka), Break Dance (Cojones Grandes), malowanie graffiti (grupa Precedens), atrakcje
dla dzieci (Stowarzyszenie „Skafander”), ścianka wspinaczkowa (grupa Dartom 4x4), pokaz aut z innej epoki (klub Garbiarnia i Z. Żabik), pokaz aut off-roadowych (grupa X4x4), nauka udzielania pierwszej pomocy (Fundacja
Animar), ciasta, lody, grill i inne. W przerwach między występami artystów
odbędą się licytacje zebranych fantów. Oprócz wymienionych wcześniej
w „Życiu Nasielska” ofert (m.in. pobyt dziecka w przedszkolu, kurs języka
angielskiego, przelot motolotnią, wykonanie tatuażu, karnety na zabiegi kosmetyczne, udział w rajdzie off-roadowym, wideofilmowanie uroczystości,
fotograficzna sesja plenerowa, przejażdżki konno, przejazd „ogórkiem”, piłka
z autografem J. Błaszczykowskiego, piły Stihla dla dzieci, karnety na masaże i manicure) mamy także inne propozycje, jak np. komplet podręczników dla ucznia dowolnej szkoły na terenie gminy Nasielsk na rok szkolny
2013/2014 (księgarnia Baszta z Pułtuska), plakaty lokalnych zespołów muzycznych (Tomasz Zawadzki), zniżki na okulary przeciwsłoneczne (Zakład
Optyczny Marcin Bodalski) i inne.
Po koncertach i licytacjach odbędzie się oficjalne podziękowanie wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób wsparli tę akcję i się w nią włączyli. A na zakończenie imprezy za budynkiem kina Niwa efektowny pokaz tańca z ogniem
(fireshow) zaprezentuje Grupa Tancerzy Ognia „Children of Fire”.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy 9 czerwca (niedziela) od godz. 16:00 do
wzięcia udziału w licytacjach, koncertach i innych atrakcjach, które dla Was
szykujemy. Liczymy na Wasze wsparcie, integrację i obecność.
Szczegółowy przebieg imprezy znajdziecie na stronie internetowej www.
facebook.com/GraMyDlaAndzeliki
Dawid Domała
oraz rodzina państwa Zalewskich
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W ramach projektu do szkół
uczestniczących w projekcie zakupiono
materiał y dydaktyczne takie
jak: mikroskop,
radiomagnetofon z odtwarza- Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cieksynie. fot. K. Miller
czem CD, sprzęt
Jednym z ważnych elementów
nagłaśniający z mikrofonem oraz
uczestnictwa w projekcie była zgopomoce dydaktyczne. Głównym
da rodziców/opiekunów prawzadaniem ich jest urozmaicenie zanych na udział w nim ich pociech.
jęć przy wykorzystaniu różnorodCzy udział w zajęciach poprawił
nych metod angażowania uczniów.
wyniki w nauce ? zapewne przePonadto każdy uczeń – uczestnik
konamy się na koniec roku szkolprojektu otrzymał pomoce i manego, analizując oceny końcowo
teriały dydaktyczne do realizacji
roczne z poszczególnych przedzajęć, które urozmaicają i wspomagają proces edukacyjny uczniów.
Czy materiały i pomoce dydaktyczne
spełniają swoją rolę
? Jak uczniowie odbierają zajęcia z ich
wykorzystaniem? Tak, materiały i pomoce dydaktyczne
cieszą się dużym
zainteresowaniem
wśród uczniów
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Popowie. Fot. C. Wiśniewski
i nauczycieli. Nauczyciele wymieniają się otrzyma- miotów objętych wsparciem. Jednymi pomocami dydaktycznymi nak jak wynika z badania opinii
do wykorzystania na wszystkich rodziców, dzieci uczęszczających
zajęciach. Dzięki ich różnorodności na zajęcia pozalekcyjne w Szkozajęcia są ciekawsze, bardziej uroz- le Podstawowej w Popowie Bomaicone przez co dzieci rozwijają rowym, większość z nich już teraz
swoje zainteresowania na zajęciach widzi pozytywny wpływ tych zajęć
rozwijających oraz chętniej ćwiczą na bieżące wyniki dzieci w nauce.
na zajęciach dydaktyczno-wyrów- Wyniki ankiety przeprowadzonej
nawczych i specjalistycznych - od- przez p. Iwonę Łyczkowską popowiada Pani Barbara Markowicz kazały, że zarówno uczniowie jak
– Dyrektor ZS Nr 2 w Starych Pieś- i ich rodzice są zadowoleni z tego,
że istnieje możliwość uczęszczania
cirogach.
Projekt zakłada również organiza- na pozalekcyjne zajęcia z języka
cję mistrzostw międzyszkolnych. polskiego, matematyki, przyrody
Każda ze szkół wytypuje po 2 naj- czy informatyki. Ze względu na inlepsze osoby biorące udział we nowacyjne metody pracy na zawsparciu w poszczególnych ka- jęciach, w ramach projektu, dzieci
tegoriach wiekowych: klasy 0-III mają okazję wykorzystać swoje
i VI-VI do startu w konkursach te- umiejętności w sposób twórczy
matycznych z zakresu poszcze- przez co kształtuje się kreatywne
gólnych zajęć pozalekcyjnych podejście w rozwiązywaniu staoraz grach i zabawach sportowych wianych przed nimi zadań oraz
celem wzrostu integracji środo- większa motywacja do odkrywania tajemnic nauki.
Projekt realizowany jest zgodnie ze złożonym wnioskiem,
jak podkreśla Koordynator Projektu – „Jestem zadowolony z
jego realizacji i zaangażowania
dyrektorów, kadry pedagogicznej i zarządzającej projektem,
nie występują żadne utrudnienia i problemy, czego efektem
są wyniki kontroli, która została
przeprowadzona przez pracowników Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych
w dniach 12-14 grudnia 2012r.
Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby realizowany
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach. fot. K. Miller
projekt był prowadzony w najlepszy sposób”. Kadra zarządzająca
le dokładają wszelkich starań, aby wisk szkolnych – relacjonuje Pan
projektem
na bieżąco monitoruje
zajęcia spełniły swoją rolę i przy- Jarosław Chyliński – Koordynarealizacje
poszczególnych
zadań.
niosły jak najlepsze efekty dla roz- tor Projektu. Mistrzostwa zgodnie
Realizacja
projektu
kończy
się 31
woju zarówno uczniów jak i szkół , z projektem odbędą się w styczniu
stycznia
2014r.
2014r.
w których się odbywają.

1 czerwca 2013r. minie rok od czasu kiedy rozpoczęła się realizacja
projektu „Edukacja Twoją Szansą – wsparcie uczniów i uczennic
z Gminy Nasielsk” skierowanego
do 406 uczniów z 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Nasielsk:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkoła
Podstawowa w Popowie Borowym
oraz Szkoła Podstawowa im. Księcia
Józefa Poniatowskiego w Starych
Pieścirogach.
Projekt współf in ans owany jest
przez Unię Europej ską w ramach
Europej skiego Funduszu Społecznego a jego łączna wartości
to 1 921 163,00 zł. Udział uczniów
w projekcie jest bezpłatny, a celem
głównym projektu jest wyrówny
wanie szans edukacyjnych uczniów
z obszarów wiejsk ich, budzen ie
zainteres owań i rozwijanie akty
wności społecznej a także wsparcie
logoped yc zne oraz psyc hol og
iczne uczniów.
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów projektu
blisko 92% uczniów uważa zajęcia
za bardzo ciekawe. Co jestem przyczyną takiego wyniku? Zapytaliśmy
Panią Justynę Nowacką – Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie.
- Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, gdyż mogą na
nich rozwijać swoje zdolności
i zainteresowania oraz pokonywać
trudności. Tak duża propozycja zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych pozwoliła uczniom wybrać
te, które są dla nich najbardziej odpowiednie i potrzebne. Zajęcia są
bardzo atrakcyjne dzięki metodom,
jakie nauczyciele stosują podczas
ich prowadzenia oraz dużemu zapleczu ciekawych pomocy dydaktycznych. Na zajęciach nauczyciele
stosują metody aktywizujące, które pobudzają dzieci do większego działania i pozwalają na lepsze
przyswojenie i utrwalenie przekazywanych wiadomości. Doświadczenie nauczycieli prowadzących
zajęcia oraz cykl szkoleń, w których uczestniczyła większość z nich
mają również olbrzymi wpływ na
atrakcyjność zajęć. Nauczycie-

PORADY

Kino NIWA ZAPRASZA

Smaczny i zdrowy owies

12-16 czerwca godz. 15.00

Niestety, większości z nas owsianka kojarzy się z nielubianą zupą
mleczną z dzieciństwa. Na szczęście coraz częściej owies i produkty owsiane zaczynają gościć na naszych stołach. Odkrywamy nowe
smaki owsianek, ciastek owsianych czy musli z płatkami owsianymi.
Dlaczego produkty owsiane zaczęły być tak popularne? Czy jesteśmy świadomi, ile dobrego dla naszego organizmu mogą one zrobić? Owies i jego przetwory na pewno zyskały popularność dzięki
coraz powszechniejszemu propagowaniu racjonalnego stylu życia.
Stanowią one dobre źródło błonnika rozpuszczalnego w wodzie,
przeciwutleniaczy, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz
fitosteroli. Produkty te wykazują działanie obniżające poziom złego
cholesterolu – LDL oraz cholesterolu całkowitego. Pomagają w kontroli poziomu glukozy we krwi, w walce z otyłością, nadciśnieniem
oraz zapobiegają powstaniu nowotworów jelita grubego.
Działanie to jest szczególnie intensywne u osób z niewłaściwym stężeniem cholesterolu całkowitego we krwi, choć u osób zdrowych
skuteczność jego obniżania również została potwierdzona. Codziennie spożycie ok. 1–2 łyżek otrębów owsianych u osób na diecie niskoenergetycznej może obniżyć poziom cholesterolu.
Owies i produkty owsiane zalecane są również osobom z zaburzeniami tolerancji glukozy oraz z cukrzycą typu II. Spożycie produktów
owsianych w porównaniu ze spożyciem produktów jęczmiennych
pomaga lepiej kontrolować poziom glukozy we krwi. Wynika to
z zwiększonej ilości frakcji błonnika rozpuszczalnego w wodzie,
a także z niższego indeksu glikemicznego tych produktów.
Kolejną zaletą owsa i jego produktów jest niwelowanie problemów
z zaparciami. Betaglukany zawarte w owsie stymulują wzrost i działanie korzystnej mikroflory jelit, dzięki czemu zmniejszają stany zapalne jelita, poprawiają funkcjonowaniu komórek jelita czy wreszcie
zapobieganiu powstania w przyszłości nowotworów jelita grubego.
Jest to także cenne źródło przeciwutleniaczy: witaminy E, kwasów
polifenolowych i karotenoidów, które skutecznie niszczą wolne
rodniki, dzięki czemu na dłużej możemy zachować zdrowie i młody wygląd. Zatem, każdy dzień warto zaczynać od spożycia płatków
owsianych.
Owsianka z żurawiną: płatki owsiane – 3 łyżki, mleko – 200 ml,
miód do posłodzenia, kilka sztuk żurawiny suszonej, 1 duże jabłko,
cynamon, sok z cytryny.
Jabłko należy umyć i obrać, pokroić w kosteczkę, skropić sokiem
z cytryny, uprażyć na patelni w 1/4 szklanki wody, posypać cynamonem. Płatki owsiane zagotować z mlekiem. Następnie dodać miód.
Wyłożyć owsiankę do miseczki, na wierzch położyć prażone jabłko,
posypać posiekaną żurawiną.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny 506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl
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Tajemnica zielonego
królestwa 3D

Animacja, familijny, fantasy; USA; czas: 1 godz. 42 min.

Profesor Bomba jest zwariowanym naukowcem, który pragnie udowodnić, że ukryty
przed ludzkim wzrokiem miniaturowy świat
niezwykłych istot, zwany Zielonym Królestwem, istnieje naprawdę. Profesor jest jedynym człowiekiem, który wierzy w jego
istnienie. Do chwili, kiedy jego kilkunastoletnia
córka, Mary Katherine, podlega niesamowitej
transformacji i przeniesiona zostaje do Zielonego Królestwa.
12-16 czerwca godz. 17.00

Pocałuj mnie
Melodramat; Szwecja; czas: 1 godz. 45 min.

Mia i Frida poznają się na imprezie zaręczynowej swoich rodziców. Między nimi rodzi się silne, dramatyczne w skutkach uczucie.
12-16 czerwca godz. 19.00

Wielki Gatsby 3D
Melodramat; Australia, USA; czas: 2 godz. 22 min.

Nowy Jork, lata 20. XX w. Gatsby - aktualnie
milioner wywodzący się z niższych sfer - spotyka po 11 latach swoją wielką miłość, Daisy,
z którą wcześniej rozdzieliły go różnice społeczne.
19-23 czerwca godz. 15.00

NG

E

PO GODZINACH

7–20 czerwca 2013

DU
BB
IN
G

T

7–20 czerwca 2013

DU
BB
I

ROZMAITOŚCI

12

Asterix i Obelix: W służbie
Jej Królewskiej Mości 3D
Familijne, komedia, przygodowy; Francja, Hiszpania,
Węgry, Włochy; czas: 1 godz. 50 min.

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
To będzie niespokojny początek miesiąca.
Niektóre Twoje działania okażą się zbyt chaotyczne. Staraj się kontrolować swoje emocje.
Możliwe niepotrzebne scysje. Nie podejmuj
żadnych ryzykownych przedsięwzięć.
Byk 21.04–21.05
Znów znajdziesz się pod wpływem pozytywnych aspektów. Sprawy zawodowo-handlowe
nie sprawią Ci trudności. Z łatwością też uda Ci
się przekonać kolegów do swoich nowych
projektów. Praca dostarczy zadowolenia.
Bliźnięta 22.05–20.06
Sprawy zawodowe zaczną wymagać od Ciebie
dużego zaangażowania. Nadarzy się okazja, by
się wykazać wiedzą i umiejętnościami. Uda Ci
się rozwiązać kilka problemów. Pozbądź się zaległości w pracy.
Rak 21.06–22.07
Mimo niezbyt pozytywnych wpływów nadchodzące dni będą udane. Nadmierna pobudliwość może Ci jednak utrudniać kontakty
z otoczeniem. Unikaj nieporozumień z rodziną
i bliską sercu osobą. Rób to, co Ci odpowiada.
Lew 23.07–22.08
To mogą być trudne dwa tygodnie. Musisz
uważać, gdyż osoby bliskie nie będą zbyt wyrozumiałe. Wpływ na to będą miały różne
okoliczności. Z powodów finansowych mogą
wyniknąć konflikty małżeńskie. Postępuj z dużą
ostrożnością.
Panna 23.08–22.09
Aura nie najlepiej wpływa na Twoje stosunki
z bliskimi. Nie zabraknie ostrej wymiany zdań.
Panuj więc nad językiem. Lepiej nie mówić nic,
niż powiedzieć za dużo. Niewykluczone spory
z domownikami.

Waga 23.09–22.10
Planety obdarzą Cię fantazją i wyobraźnią.
Może to udzielić się kolegom. Pewne sprawy
ruszą z miejsca. Pamiętaj jednak, że Twoje działania nie mogą być narażone na ryzyko. Podróże mogą mieć wpływ na pracę twórczą.
Skorpion 23.10–22.11
Twój humor i samopoczucie ulegną wyraźnemu pogorszeniu. Niektóre sprawy zaczną się
komplikować i doprowadzą do kłótni ze współpracownikami. Kontakt z nimi może być trudny.
Nie licz na niczyją pomoc ani zainteresowanie.
Strzelec 23.11–21.12
Zrezygnuj z podejmowania ważnych życiowych decyzji. Skup raczej swoją uwagę na
sprawach rodzinnych. To dobry moment,
by nawiązać rozmowę dotyczącą wydatków
i najbliższej przyszłości.
Koziorożec 22.12–19.01
To powinny być miłe i rodzinne dni. Niestety,
aspekty nie są korzystne. Opozycja Księżyca
do planet nie wróży dobrych relacji z bliskimi.
Nie obnoś się ze swoimi humorami. Postaraj się
zaliczyć ten okres do udanych.
Wodnik 20.01–18.02
Zbliżające się aspekty planet niosą z sobą napięcia i niepokoje. Staraj się unikać wszelkich
niepotrzebnych zatargów z bliskimi. Więcej
czasu poświęć na rozrywkę i aktywny wypoczynek..
Ryby 19.02–20.03
W nadchodzącym czasie nie powinieneś
mieć poważniejszych kłopotów. Obowiązki zawodowe będą źródłem Twojej osobistej
satysfakcji. Uda Ci się zakończyć wszystkie
ważne dla Ciebie sprawy. Pilnuj swoich interesów.

50 r. p.n.e. Cezar zmierza w stronę Brytanii. Po
drodze zdobywa wszystkie napotkane wioski.
Przerażona królowa Brytów prosi o pomoc
Gallów pojących się magiczną miksturą.
19-23 czerwca godz. 17.00

W ciemność Star Trek 3D
Akcja, sci-fi; USA; czas: 2 godz. 9 min.

Załoga USS Enterprise musi pojmać bezwzględnego terrorystę zanim ten zniszczy ich
organizację od wewnątrz.
19-23 czerwca godz. 19.15

Cristiada
Dramat historyczny; Meksyk; czas: 2 godz. 25 min.

Film opowiada o prawdziwych zdarzeniach,
jakie miały miejsce w Meksyku lat 20. XX
wieku, kiedy to chrystusowcy walczyli z restrykcyjnym i krwawym reżimem państwa.

www.noknasielsk.pl
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Instalacje elektryczne – komp l e k s o w o – u p ra w n i e n i a .
Systemy alarmowe, monitoring/
kamery. Profesjonalnie z gwarancją. Atrakcyjne ceny. Tel. 518
529 925.

Usługi transportowe, wynajem

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

odpady budowlane, transport
piasku. Tel. 792 013 783.
Wynajmę dom – Mogowo.
Tel. 668 302 813.
Remonty, wykończenia, glazura,

Sprzedam działkę budowlaną
2100 m2. Tel. 518 445 613.

Wynajmę pokój, ul. Bronie-

Sprzedam 7000 m2 odrolnionych
w Nasielsku. Tel. 692 687 401.
Usługi hydrauliczne. Tel. 504
618 250.

15

kontenerów, wywóz gruzu,

Sprzedaż działek – osiedle
Krupka, Nasielsk. Tel. 692 196
139.

Tynki maszynowe. Tel. 516 315
490.

REKLAMA

terakota – gres. Tel. 797 721 202.

wskiego 16. Tel. 668 524 131.
Sprzedam kawalerkę o pow.
28 m2 na osiedlu Warszawska.
Tel. 507 024 587; 784 487 408.
Ta n i o s p r z e d a m d z i a ł k ę
w centrum Gołymina – 1000 m 2

N a d z i a ł a l n o ś ć , s p r z e d a m , z zabudowaniami do remontu.
wynajmę: Hala 190 m rampa,
Tel. 608 418 461.
mieszkanie 40 m,garaż, działka 1h,okolice Nasielska. Tel 502
Sprzedam ciągnik rolniczy Escort
221 470.
450, 48 kM z turem 500 kg, rok
Zespół EVERYDAY. Wesela, imprezy okolicznościowe. Tel. 692 2004. Tel. 510 920 043.
823 434.
Budowa domów, garaży, obór,
Zbieramy olej przepracowany
więźby dachowe. Tel. 516 450
z pojazdów i maszyn rolniczych,
odbiór własny. Tel. 537 411 996. 987.
Dom do wynajęcia w Nasielsku. Zatrudnię kombajnistę, praca
Tel. 661 781 415; 694 294 294.
sezonowa, operator maszyn
Sprzedam działki budowlane. rolniczych. Tel. 602 303 143.
Tel. (22) 671 46 79.
Sprzedam działki budowlane Oddam w dobre ręce suczkę
w Paulinowie. Tel. 604 179 447. rasy Husky, zdrowa, szczepiona.
Sprzedam dom+budynki gospodarcze na działce o pow. 2170 m2
w Nasielsku. Tel. 662 460 223.
Sprzedam działki budowlane
przy ul. Piłsudskiego. Tel. 662
460 223.
Przyjmę kierowcę kat. C+E
z okolic Nasielska. Tel. 604 142
990.

To miejsce czeka

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

Tel. 693 467 705; 501 063 942.
Sprzedam suche siano prasowane – kostka. Tel. 886 139 528.
Usługi dla rolnictwa: orka, siew
z agregatem uprawowym, pryskanie. Tel. 602 365 759.
S p r z e d a m m i e s z k a n i e, o s.

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

Warszawska – parter, po re-

Sprzedam plac z pomnikiem na
starym cmentarzu. Tel. 606 497
593.

Sprzedam działki budowlane

Sprzedam działki w Kosewie
(prąd, gaz, woda). Tel. 500
138 106.

TANIO sprzedam działkę bu-

Sprzedam tuje Szmragd. Tel. 500
138 106.

Wycinanie drzew,
prace porządkowe
oczyszczanie rynien.
Tel. 606 705 640

moncie. Tel. 604 337 062.

w Nasielsku. Tel. 519 840 059.

dowlaną 1000 m 2 w Nasielsku.
Tel. 508 903 803.

Sprzedam słomę w kostkach suZatrudnię kierowcę samochochą ze stodoły ok. 200 szt. oraz
du ciężarowego, plandeka lub
wywrotka, transport krajowy, żyto ok. 6t. Tel. 606 423 338.
dobre wynagrodzenie. Tel. 792
Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131.
013 783.

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

Pożegnań ciąg dalszy
W poprzednim numerze ŻN pisałem o pożegnaniu z Pucharem.
I chociaż sam fakt pożegnania napawa zazwyczaj smutkiem, to akurat to pożegnanie miało odcień
radosny. Nasz Żbik pokazał, że ma
duże możliwości i jak chce, może
walczyć jak równy z równym z drużynami z wyższej półki.
Po porażce z RKS Ursus (III liga)
czuliśmy zadowolenie, a nawet
pewnego rodzaju dumę. Zwłaszcza
wtedy, gdy przeciwnicy komplementowali postawę naszych piłkarzy i stwierdzali, że przy odrobinie
szczęścia naszych to oni mogli pożegnać się z rozgrywkami z tego
cyklu. Szczęście najczęściej sprzyja lepszym, a drużyna z Ursusa to
zdecydowanie lepszy zespół.
Niestety, już kolejne informacje
w poprzedni numerze naszej gazety nie były tak radosne i optymistyczne, chociaż informowaliśmy
o wysokim zwycięstwie naszej
drużyny nad ligowym rywalem
z Sypniewa. Wtedy jednak był jeszcze cień nadziei, że przy pewnych
korzystnych zdarzeniach Żbik miałby szansę na włączenie się do walki
o awans. Ta nadzieja jednak ostatecznie umarła i nic już nie pomoże. Żegnamy się więc z marzeniami
o awansie,
Żbik pozostanie w lidze okręgowej. W dodatku tak nisko w tabeli
nasza drużyna dawno już nie była.
Rodzi się przy tym pytanie czy nie
będzie to początkiem jej końca. Bo
taki fakt w naszej nasielskiej piłce już
się zdarzył. Wtedy po wielu latach
udało się naszą „piłkę” reanimować i zanotować po latach wcale poważne sukcesy. O piłkarzach
z Nasielska mówiło się wiele dobrego w dawnym województwie
warszawskim, później ciechanowskim, co więcej, w kraju, a nawet
poza granicami Polski.
Sytuacja stała się, jeszcze bardziej
klarowna, in minus, po rozegranych meczach ligowych w ostatnich dwóch tygodniach. A było
tych meczów aż cztery, ponieważ
odrabianie zaległości z początków
rundy wiosennej sprawiło, że mecze odbywają się dwa razy w tygodniu, czyli co cztery dni. W dodatku
aż trzech przeciwników, z którymi
przyszło się w tym okresie potykać, to główni rywale w walce
o awans. Korona Ostrołęka, MKS
Ciechanów, Tęcza Łyse i Żbik, to
ścisła czołówka naszej grupy ligi
okręgowej.
Mniejsze znaczenie w ostatecznym rozrachunku miało spotkanie
z drużyną z Troszyna, ale punktów stracić nie było można. I tak
się też stało. Żbik pokonał tę drużynę, w dodatku na jej stadionie, 3:0.
Do przerwy nie było jednak łatwo
i pierwsza połowa zakończyła się
remisem (0:0).
Pierwszym przeciwnikiem Żbika
z „wielkich ” była drużyna z Ciechanowa. Stawka tego meczu dla
obydwu drużyn miała kapitalne
znaczenie. Przegrana Żbika oznaczała koniec szans na awans. Prze-

grana ciechanowian to wyraźne
ograniczenie ich szans, ale całkowicie ich jeszcze nie eliminowała.
Wysoka stawka meczu sprawiła,
że obydwie drużyny były mocno
zmotywowane. Żbik zadbał, aby na
boisku wystąpili wszyscy najlepsi
piłkarze. To sprawiało, że spotkanie
zapowiadało się ciekawie. I trzeba powiedzieć, że kibice obydwu
drużyn nie zawiedli się. Mecz był
ciekawy, prowadzony w dobrym
tempie.
Niestety, ostateczny wynik nie
był korz ystny dla naszej drużyny. Przegraliśmy po wyrównanej walce 3:2. A na to wcale
się nie zanosiło. Przez większą
cześć sp otkania Żb ik prowadził. Najpier w jednak, i to już
w 10. minucie, gola strzelili goście z Ciechanowa (Damian Matusiak). Żbik odpowiedział w 25.
minucie golem Marka Osińskiego.
Wynik remisowy utrzymał się do
przerwy. Po niej nasi natarli z furią.
Mieli przynajmniej dwie dogodne sytuacje, aby zdobyć bramkę.
Nie wykorzystali ich, a w dodatku w 55. minucie za faul w pobliżu naszego pola karnego boisko
musiał opuścić Łukasz Wasiak.

Wydawało się, że to
już koniec nadziei, bo
jak 10 zawodników ma
się przeciwstawić jedenastce. Nasi zawodnicy pokazali w tym
momencie klasę. Nie
bronili remisu, lecz
nadal ostro atakowali.
Tak jakby to oni grali z przewagą jednego
zawodnika. Efektem
była bramka strzelona przez Marcina Gum o w s k i e g o w 75 .
minucie meczu (2:1).
Wydawało się, że Żbik nie da już sobie wyrwać zwycięstwa. I kiedy do
końca było już mniej niż 10 minut,
nasi jakby spoczęli na laurach. Nastąpiły dwie fatalne minuty, w których ciechanowianie przy biernej
postawie naszej obrony strzelili
dwie bramki (Bartosz Mroczek i Paweł Łapuć). Mimo ponownej mobilizacji straty nie udało się odrobić.
I w ten sposób nasza drużyna straciła nie tylko trzy punkty, ale też
wszelkie możliwości na dogonienie
czołówki. W tej sytuacji nie należało
się spodziewać zbytniej mobilizacji
w kolejnych spotkaniach. A prze-

ciwnicy byli groźni. Korona Ostrołęka wyraźnie przewodzi stawce,
ale aby być pewną awansu, meczu ze Żbikiem przegrać nie mogła. Nasi do Ostrołęki udali się bez
kilku czołowych zawodników. Nie
zagrali już tak dobrze jak z Ciechanowem, jednak mimo porażki 2:0
wstydu swej drużynie nie przynieśli. W pierwszej połowie grali może
zbyt bojaźliwie, a w drugiej, widząc,
że przeciwnik nie jest taki straszny,
zagrali zdecydowanie lepiej. Szansa, jeżeli nie na zwycięstwo, to na
remis, była bardzo duża. Mieli przy
tym nieco pecha. Nasz najlepszy
obecnie snajper, Marek Osiński, nie
strzelił jedenastki.
W ostatnią sobotę przeciwnikiem
naszej drużyny był zespół z miejscowości Łyse. To też czołowa

BRYDŻ
Wyniki turnieju „jedenastego” 31.05.2013 r.:
1. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński		
2. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński		
3. Janusz Wydra - Janusz Muzal			
4. Krzysztof Michnowski - Krzysztof Turek		
5. Mariusz Figurski - Marek Olbryś			
6. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki		
7. Józef Dobrowolski - Grzegorz Kosewski		

R

191 pkt. (66,32%)
150 pkt. (52,08%)
147 pkt. (51,04%)
146 pkt. (50,69%)
140 pkt. (48,61%)
121 pkt. (42,01%)
113 pkt. (39,24%)
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drużyna z naszej grupy ligi okręgowej. Co więcej, w yprzedza
obecnie naszą drużynę w tabeli
o jeden punkt. Obydwa zespoły
szans na awans już nie mają. Spadek też im nie grozi. Mecz był więc
rozgrywany o honor. W pierwszej
połowie obydwie drużyny toczyły
wyrównany pojedynek, w drugiej
dała się zauważyć niewielka przewaga gości. Bezbramkowy remis
w pełni odzwierciedla to, co działo
się na boisku. Efektem ubocznym
tego pojedynku jest to, że nasi
dwaj najlepsi zawodnicy otrzymali czerwone kartki i nie zagrają
w kolejnych pojedynkach. To poważne osłabienie zespołu. Szkoda,
bo drużyna z charakterem gra do
końca.
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Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1.
Janusz Wydra 				
2.
Janusz Muzal				
3-4. Piotr Kowalski 			
Grzegorz Nowiński 			
5.
Kazimierz Kowalski			
6.
Krzysztof Morawiecki 			
7.
Mariusz Figurski				
8. Krzysztof Michnowski			
9.
Waldemar Gnatkowski			
10. Marek Olbryś				

64 pkt.
57 pkt.
56 pkt.
56 pkt.
47 pkt.
38 pkt.
36 pkt.
32 pkt.
30 pkt.
28 pkt
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