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Z GMINY

Na celowniku telekomunikacji...
– Dzień dobry nazywam się X.Y.
i dzwonię do pani z telekomunikacji
polskiej z bardzo korzystną propozycją obniżenia abonamentu telefonicznego do 25 zł miesięcznie dla
naszych stałych klientów.... – takie
słowa usłyszała w słuchawce swojego telefonu stacjonarnego pani
Ewa z Nasielska. Uznała oczywiście,
po kilkukrotnym upewnieniu się, że
rozmawia z przedstawicielem TP SA
– Orange, że oferta nowego abonamentu jest super korzystna, więc
chętnie zgodziła się na zmianę. Po
kilku dniach kurier przywiózł umowę. Nie podpisała jej od razu, poprosiła o czas, by mogła zapoznać się
z jej warunkami i regulaminem. Kurier już się u niej nie pojawił. – Kiedy
z ciekawości zadzwoniłam do Orange, żeby dopytać o zasady tej promocji okazało się, że nikt od nich do
mnie nie dzwonił. Ale owszem jest
taka firma, która oferuje abonament
o takiej wysokości, tyle, że jedynie na
trzy miesiące. Potem zwiększa się on
dwukrotnie – mówi pani Ewa. Pamięta dobrze, że rozmowę z akwizytorem firmy udającej Telekomunikację
Polską - Orange przeprowadziła 20
września br. Tego samego dnia przed-

str. 4
Gminny Dzień Edukacji

str. 6
Lokalne przysmaki

str. 9
Zwycięstwo nie cieszy

str. 16

stawiciele firmy dzwonili także do innych mieszkańców
naszej gminy: – Żona odebrała telefon i kobieta, która
z nią rozmawiała, przedstawiła się, jako pracownik Telekomunikacji Polskiej SA.
I poinformowała, że dla
długoletnich abonentów
wprowadzają „odgórnie”
nowy, niższy abonament
za 25 zł. – mówi pan Marcin z Nasielska. – Kurier, który przywiózł umowę także
przedstawił się jako pracownik TP SA, a żona podpisała dokumenty. O tym, że
nieświadomie zmieniliśmy
operatora sieci telekomunikacyjnej dowiedzieliśmy się
kilka dni temu. Po prostu zadzwonili
do nas z TP – Orange z pytaniem dlaczego zrezygnowaliśmy z ich usług –
dodaje.
Pan Marcin sprawdził dokumenty
i okazało się, że jego żona podpisała umowę z firmą o nazwie PTS S.A.
(Polska Telefonia Stacjonarna S.A.),
a że od daty złożenia podpisu minęło więcej niż 10 dni, umowa weszła
w życie. Za zerwanie umowy z firmą

Z MIASTA

Uszkodzona studzienka
P rz y ul i c y A n ny J ag i e llonki na osiedlu Krupki w
Nasielsku stopniowo zapada się studzienka telekomunikacyjna. Taka sytuacja
trwa już od lipca br. od kiedy rozpoczę ł y się prace
prz y budowie ulicy. Nawierzchnia asfaltowa już
jest, a studzienka ciągle nie
doczekała się naprawy.
(red.)
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czy przypadkiem nie podpisaliśmy
w ostatnich dniach takiej umowy.
Jeśli ktoś podszywa się pod kogoś innego, popełnia oszustwo, więc osoby oszukane w ten sposób powinny
również zgłosić swoją sprawę organom ścigania. Niestety nie udało nam
skontaktować ani z pracownikami
PTS SA (numer telefonu, który znaleźć można na ich stronie internetowej jest stale zajęty), ani z rzecznikiem
prasowym, który mógłby udzielić
wyjaśnień w tej sprawie. Nigdzie na
stronie internetowej nie ma do niego
telefonu kontaktowego.
Miło byłoby wierzyć w czyste intencje PTS S.A., jej rzetelność, etyczne
działania i troskę o dobro klienta, gdyby nie fakt, że firma jeszcze w ubiegłym roku nosiła „nic nie znaczącą”
nazwę „Telekomunikacja Dzień
Dobry”...
(i.)

PTS SA grozi kara finansowa w wysokości 490 zł. Pan Marcin poinformował o tej sprawie nie tylko stosującą
nieuczciwe praktyki wrocławską firmę telekomunikacyjną, żądając unieważnienia umowy, ale także Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Powiatowego Rzecznika
Praw Konsumentów.
Prawdopodobnie na terenie naszej
gminy wiele osób zostało wprowadzonych w błąd w podobny sposób
i nieświadomie zmieniło firmę świadczącą im usługi telekomunikacyjne.
Na celowniku PTS SA są wszyscy, którzy posiadają jeszcze telefony stacjonarne. Szczególnie łatwym łupem są
ludzie starsi i wszyscy ci, którzy w pośpiechu podpisują dokumenty nie
czytając ich uważnie. Tym bardziej,
że tekst umowy jest mało zrozumiały,
a sam regulamin drukowany bardzo
małą czcionką. Warto więc sprawdzić
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Wybory uzupełniające

Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26

fot. M. Stamirowski

Z UM

Upiększamy nasze miasto
W ramach poprawienia estetyki naszego miasta w październiku dokonaliśmy jesiennych nasadzeń drzew i krzewów. Nasze nasadzenia zbiegły się
z obchodzonym w dniu 10 października br. Świętem Drzewa.
Na terenie Nasielska oraz w Starych i Nowych Pieścirogach zostało posadzonych ogółem kilkadziesiąt drzew (lipy, klony i jarząby) i kilkaset krzewów (derenie, tawuły, trzmieliny, róże oraz irga). To dopiero początek
prac, wiosną postaramy się wykonać kolejne inwestycje związane z poprawą wyglądu zieleni miejskiej.
Mamy nadzieję, że nasze starania wywołają pozytywny oddźwięk i mieszkańcy również będą się starali upiększyć swoje otoczenie. Tym bardziej
że w 2014 r. planujemy ogłosić konkursy (z nagrodami) na najpiękniejsze ogrody i balkony, a przygotowania do konkursów możecie już Państwo rozpocząć tej jesieni. Do czego serdecznie zachęcamy i prosimy
o wspólne pozytywne działania na rzecz poprawy wizerunku naszego
miasta i gminy.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

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

Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Świątecznej Zbiórce Żywności,

która obędzie się w dniach 29.11-01.12.2013 r. w Nasielsku
Jeśli chcesz zostać WOLONTARIUSZEM
i aktywie uczestniczyć w zbiórce żywności, zgłoś się do nas.
Poszukujemy:

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67

Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25

w

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06

Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

do wzięcia udziału

Zgłoszenia przyjmujemy do 08.11.2013 r.
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 pok. nr 7.
Osoba do kontaktu:
Iwona Filipowicz – koordynator miejski zbiórki żywności

Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00

Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Serdecznie zaprasza

(osoby pełnoletnie)

Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
wraz z Bankiem Żywności w Ciechanowie

wolontariuszy
koordynatorów sklepowych

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02

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

W niedzielę, 8 grudnia br. odbędą się wybory uzupełniające w okręgu
wyborczym nr 3 do nasielskiej Rady Miejskiej. Wakat w Radzie powstał po śmierci śp. Grzegorza Duchnowskiego, a jego mandat wygasł
28.08.2013 r. Od tego czasu Rada działa w 14-osobowym składzie.
Do poniedziałku, 21 października br., można było składać do Komisarza Wyborczego w Warszawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu
wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach
uzupełniających.
Na stronach Państwowej
Komisji Wyborczej pojawiły się już informacje na ten
temat. Zawiązały się cztery
komitety wyborcze wyborców, które mają swoją siedzibę w Nasielsku: KWW Alberta Czyżyka, KWW Andrzeja Zawadzkiego,
KWW Ireneusza Domańskiego, KWW Magdaleny Biernackiej oraz komitet wyborczy organizacji z siedzibą w Warszawie – Komitet Wyborczy SIW.
(red.)

BURMISTRZ NASIELSKA

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

20 listopada 2013 r. w godz. 9.00–12.00. w Sali Konferencyjnej
Urzędu Miasta odbędzie się szkolenie dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu gminy
Nasielsk. Jego program obejmuje następujące zagadnienia:
– Orzecznictwo o niepełnosprawności
– Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych
– Świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym
– Szczegółowe przepisy prawa pracy dotyczące osób niepełnosprawnych
– Konsultacje indywidualne (12.00–16.00)
Szkolenie prowadzi Grzegorz Jaroszczyk – prawnik na stałe
współpracujący ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.
Nabór na szkolenie:
– osobiście w siedzibie MOPS w Nasielsku (sekretariat)
– telefonicznie (23) 6933006 do 15.11.2013 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Nasielsku, pok. nr 7, osoba do kontaktu
– Iwona Filipowicz.
Szkolenie organizowane w ramach projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Projekt współfinansowany
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna,
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ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Magdalena Jaworska.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
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Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

25 października–7 listopada 2013

Z SAMORZĄDU

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ

OSP

Ważne inwestycje

Komisja infrastruktury Rady Miejskiej w październiku br. odbyła dwa posiedzenia. Na pierwszym z nich, 14 października, radni wraz z Bogdanem
Ruszkowskim, burmistrzem Nasielska, dyskutowali na temat przyszłości projektu budowy targowicy przy ulicy Lipowej, gdyż pewne kroki
w tej sprawie zostały już podjęte. Temat ten budzi również emocje od
kilkunastu miesięcy. Omawiano zalety i wady, zarówno dotychczasowego projektu, jak i znaczenia targowicy w regionie w przyszłości. Zebrani dyskutowali nad znaczeniem handlu zwierzętami we współczesnych
realiach gospodarczych i o podobnych obiektach w regionie. Nie ulega
wątpliwości, że obecny projekt, choć otrzymał dofinansowanie, wymaga

Strażacka interwencja

Jedna z mieszkanek Nasielska przesłała do naszej redakcji filmik z powrotu wozu nasielskiej jednostki OSP z akcji gaszenia śmieci przy ulicy Gwiaździstej. Zauważyła ona, że na akcję gaśniczą zabrano dziecko, osobę niepełnoletnią.
– Ciekawa jestem, czy znów powiedzą, że było ich więcej i będą brać z gminy pieniądze. Czytałam w gazecie, że
w Nowym Dworze złapano tak kilku – pisała w e-mailu pani Wiesława.
Sytuację skomentował Andrzej Krzyczkowski, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych
i Obrony Cywilnej nasielskiego magistratu, który po informacjach o tej sytuacji wezwał do siebie Mirosław Klimczewskiego, prezesa, i Edwarda Ostaszewskiego, naczelnika nasielskiej OSP.
– Prezes OSP wyjaśnił, że 7 października 2013 r. odebrał dziecko ze szkoły, gdy usłyszał syrenę, więc pojechał do remizy. Tam było już trzech innych strażaków, jednak jeden z nich nie mógł jechać, a uprawnienia do kierowania miał tylko
prezes, więc by nie tracić czasu na dojazd innego kierowcy, postanowił zabrać do samochodu dziecko. Pożar okazał
się niegroźny, gdyż paliły się tylko śmieci, a nieletni przez cały czas trwania akcji gaśniczej pozostał w samochodzie.
Pojawiły się jednak informacje, że do Państwowej Straży Pożarnej zgłoszono wyjazd czterech strażaków. – Z chwilą
zgłaszania do PSP wyjazdu do akcji, poinformowano, iż w jednostce znajduje się czterech strażaków. Chwilę później
do akcji wyjechało tylko trzech z nich. Było to odnotowane w dokumentach do Urzędu Miejskiego po zakończeniu
interwencji. Strażacy zapomnieli tylko dokonać korekty w zgłoszeniu do PSP – tłumaczy Andrzej Krzyczkowski wyjaśnienia nasielskich strażaków ochotników.
Jak widać, mieszkańcy bacznie obserwują działania strażaków. I choć wszystko można logicznie wyjaśnić, przewóz
nieletnich jest jednak niezgodny z przepisami. Lepiej byłoby, żeby strażacy organizowali dla dzieci w szkołach pokazy
akcji ratowniczych i zwiedzanie wozów strażackich.
Michał B.
R

wielu zmian, co wiąże się z dodatkowymi kosztami wynoszącymi nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego burmistrz zaproponował, aby zrezygnować z dotacji, a teren targowicy przy ulicy Lipowej doprowadzić
do przyzwoitych warunków poprzez utwardzenie, odprowadzenie wody,
zapewnienie zaplecza sanitarnego i dodatkowo zlokalizować na nim punkt
segregacji odpadów. Jednocześnie włodarz gminy zapewnił radnych, że
będzie chciał zorganizować spotkanie z sołtysami i zainteresowanymi
mieszkańcami w sprawie dalszych losów targowicy.
Kolejne spotkanie komisji infrastruktury odbyło
się 21 października. Radni zap oz n a l i s i ę n a
nim z informacją na temat stan u w yko n a n i a
zadań inwestycyjnych w roku
2013 na d zi e ń
18 października. Do zrealizowanych zadań należą: etap I budowy kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami na ulicy POW o wartości 825 117,95 zł, budowa parkingu
z 42 miejscami postojowymi oraz drogami manewrowymi przy SP ZOZ
w Nasielsku za kwotę 100 000 zł, modernizacja ulic (Cmentarna, Lipowa, Kościelna, Folwark, Rynek i Szkolna) o wartości 435 749,83 zł, budowa oświetlenia ulicznego w Chechnówce za kwotę 3 382,50 zł, budowa
odcinka sieci wodociągowej w ul. Młynarskiej za 19 000 zł oraz remonty
dróg w ramach Funduszu Sołeckiego. Do odbioru pod koniec października pozostały: modernizacja drogi gminnej relacji Siennica–Paulinowo
oraz przebudowa ulic osiedlowych na osiedlu Krupka (ul. Królowej Jadwigi i Anny Jagiellonki), która wzbudziła wiele zastrzeżeń. Do zadań w trakcie realizacji należą: przebudowa drogi powiatowej (ulica POW na odcinku
435 mb), przebudowa mostu przez rzekę Nasielną na ulicy Żwirki i Wigury, budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami na ulicach Traugutta i Bema oraz w ulicy Cisowej. Wszystkie zadania zrealizowane mają
być przed końcem października. Ponadto rozpoczęły się prace związane
z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościańskim oraz
przekazano teren firmie, która wykona przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w Konarach – obie inwestycje mają być zrealizowane do końca czerwca 2014 r.
Na koniec radni zajęli się pismami,
E
które wpłynęły do Rady Miejskiej R
i dotyczyły m.in. modernizacji drogi przy przedszkolu na ulicy Warszawskiej oraz budowy przy nim
parkingu, a także pismem od Rady
Gminy Joniec w sprawie modernizacji drogi w Dobrej Woli, celem
komfortowego połączenia dwóch
ważnych ciągów komunikacyjnych.
Michał B.
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KRONIKA
POLICYJNA

Utrudnienia w ruchu – 1 listopada
W związku z obchodami uroczystości Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada br. w Nasielsku informujemy
o utrudnieniach w ruchu:
1. Zostaną ustawione znaki zakazu
wjazdu na ulicach: Cmentarna (od
strony stacji Lotos za ul. Gwiaździstą), Folwark (za strażnicą OSP) oraz
Żwirki i Wigury (za parkingiem przy
kościele – przed mostkiem). Zakazy
będą obowiązywać 1 listopada br.
(piątek).
2. Parkingi będą zlokalizowane
w następujących miejscach:
ul. Rynek (parking przy Skwerze Jana
Pawła II),
ul. Kościelna,
ul. Żwirki i Wigury (parking przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku),
ul. Kościuszki (parking przy Szkole
Podstawowej w Nasielsku),
ul. Lipowa (parking na terenie targowiska),
ul. Tylna (plac przy sklepie Guliwer).

10.10. w miejscowości Kątne Bogdan
F., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
13.10. w Jaskółowie nieznani sprawcy
włamali się do domku letniskowego
i skradli mienie o wartości 3000 zł.
Mienie odzyskano.
14.10. na ul. Piłsudskiego Jacek G.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem pomimo zakazu
sądowego.
17.10. na ul. 11 Listopada nieznani
sprawcy skradli z gołębnika 120 sztuk
gołębi. Straty wynoszą 800 zł.
21.10. nieznani sprawcy włamali się
do mieszkania przy ul. Starzyńskiego, skąd skradli banknot o nominale
100 zł.
21.10. nieznani sprawcy włamali się
do dwóch samochodów zaparkowanych przy stacji PKP w Studziankach
i je zniszczyli.

Pijani na drodze

Kronika OSP
11.10. OSP Nasielsk została wezwana do wypadku drogowego
w Jaskółowie. Wezwanie okazało
się fałszywym zgłoszeniem.
12.10. OSP Nasielsk i Cieksyn gasiły pożar domku letniskowego
w Cieksynie.
13.10. OSP Cieksyn wyjechała do
pożaru dzikiego wysypiska śmieci
w Cieksynie.
19.10. OSP Nuna została wezwana
do wypadku drogowego w Nunie. Działania polegały na zabezpieczeniu terenu.
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09.10. na ul. Polnej Agnieszka C.,
mieszkanka gminy Nasielsk, kierowała samochodem po spożyciu alkoholu (0,55 mg/l).
10.10. w Jackowie Dworskim Eugeniusz D., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,00 mg/l).
13.10. na ul. Wąskiej Mariusz A., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,11 mg/l).
14.10. na ul. Kilińskiego Grzegorz Ł.,
mieszkaniec gminy Pomiechówek,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,06 mg/l).
14.10. na ul. Młynarskiej Marcin P.,
mieszkaniec gminy Skrzeszew, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,90 mg/l).
18.10. na ul. Piłsudskiego Paweł S.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,96 mg/l).
19.10. w miejscowości Czajki Tomasz
K., mieszkaniec gminy Ząbki, kierował
skuterem po spożyciu alkoholu (0,96
mg/l).
20.10. w miejscowości Paulinowo Krzysztof S., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,26 mg/l).

SPŁONĘŁO
AUTO

21.10. w Nowej Wronie na drodze nr 571 około godz. 15:00
z nieustalonych przyczyn zapalił się samochód marki Jaguar.
W akcji gaśniczej brali udział strażacy z Płońska i Nasielska.
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AKTUALNOŚCI

Z MIASTA

Z MIASTA

POW prawie gotowa Monitoring czy fotoradar
Modernizacja ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Wyszyńskiego dobiega wreszcie końca. Termin jej zakończenia – 31 października br. – ma zostać dotrzymany. Ta budowa dała się we znaki
wszystkim, ale w pierwszym rzędzie tym, którzy przy tej ulicy mieszkają lub tutaj
prowadzą działalność gospodarczą. Budowa oddziaływała też bezpośrednio na
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D e b at a o b e z p i e czeństwie, która odbyła się w kinie Niwa
30 września br., nie
cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem mieszkańców,
mimo to jednak władzom miasta i policji zasygnalizowano
różne problemy i pomysły.
Jednym z nich był
pomysł instalacji na
terenie naszej gminy
fotoradaru. Zaproponował to rozwiązanie
radny powiatowy, Kazimierz Drabik, wskażycie mieszkańców ulicy Polnej i Broniewskiego. Uciążliwości odczuwali rów- zując lokalizację na
nież mieszkańcy innych ulic. Właściwie odczuwali je mieszkańcy całej nasielskiej przykład przy szkole w Budach Siennickich. Placówka jest bowiem zlokalizowana przy ruchliwej drodze, gdzie
gminy, a także ci, dla których ta ulica była ważnym szlakiem komunikacyjnym. nie zawsze kierowcy zdejmują nogę z gazu, a zdarzają się również wypadki – na szczęście do tej pory bez udziału
Kończący się komunikacyjny horror powoduje zmianę nastrojów. Gniew i obu- pieszych. Ponadto często zauważyć można przekraczanie dozwolonej prędkości w takich miejscowościach, jak
rzenie zostają zastąpione przez radość. Radość zaprawiona jest jednak goryczą. Ruszkowo, Cegielnia Psucka, Dębinki czy na nasielskich ulicach: Warszawskiej lub Płońskiej.
Wiele osób dostrzegło mnóstwo mankamentów związanych z całą inwestycją. Na stronie internetowej facebook.pl/miasto.nasielsk mieszkańcy wypowiadają się w tej sprawie i widać, że fotoRodzi się wiele pytań, a główne to, dlaczego inwestycja była źle przygotowana. radar budzi różne emocje. Pojawiają się głosy przeciwników i zwolenników. Internautka Dorota pisze: „Fotoradar
Tak niedawno były przebudowywane ulice Kościuszki i Warszawska i dwa głów- przy Płońskiej by się przydał”, a być może „dziura budżetowa gminy byłaby załatana, a długi spłacone” wypone skrzyżowania (właśnie z ul. POW i ul Młynarską) i takich uciążliwości nie było. wiadał się na nasielskim forum internauta Łukasz.
Warto byłoby w tej kwestii przeprowadzić debatę, aby w przyszłości podobnych Pojawił się też pomysł monitoringu nasielskich ulic. Okazuje się, że mieszkańcy nie czują się bezpieczbłędów nie popełniać. Należy też zwrócić uwagę na dwie kwestie. Wielu miesz- nie w mieście. – Boję się po zmroku chodzić przez park – mówi pani Monika, która często wraca z pracy
kańców naszego miasta zauważyło, że jezdnia ulicy POW została znacząco zwę- w godzinach wieczornych. – Wolę go omijać. Jest tam zdecydowanie za ciemno, a na ławkach przesiażona – o 1 metr. To dużo. Jak mówią złośliwi, powstała kicha. Co będzie zimą, gdy dują osoby spożywające alkohol. A jak wygląda sytuacja? Faktycznie, po zmroku skwer im. Jana Pawła II
będzie odgarniany śnieg? A jak jest co roku odgarniany, wiadomo z wieloletnie- robi się mało przyjazny. Jego część od strony przystanku autobusowego jest zupełnie nieoświetlona, dzięki
go doświadczenia. Stąd pytanie, czy decydentów nic nie nauczyło zwężenie temu amatorzy mocnych trunków oblegający parkowe ławki czują się pewnie. Pod całodobową obserwacją
ulicy Młynarskiej. Czy są głusi na pomstowanie kierowców?
kamer powinny znaleźć się także stacje PKP – nie tylko nasielski dworzec, ale również i Studzianki, gdzie
Drugim podnoszonym problemem jest brak na zmodernizowanym odcinku dochodzi do dewastacji, oraz Kątne czy ustronne Jackowo. – Przejście podziemne nasielskiego dworca
miejsc postojowych. Nie parkingów, lecz właśnie miejsc postojowych. Miej- upodobali sobie smakosze napojów wyskokowych, załatwiają tu również swoje potrzeby fizjologiczne,
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A a mieszkańcy czy pasażerowie, którzy muszą skorzystać z tej drogi,
sca na nie jest nie tylko wystarczają- R
przechodzą tędy z duszą na ramieniu – dzieli się spostrzeżeniami pani
co dużo, ale bardzo dużo. Niektórzy
Beata, mieszkanka Mogowa.
uważają, że zrobiono to celowo, aby
zwiększyć dochody budżetów: pańWarto rozmawiać o założeniu monitoringu w najbardziej newralgicznych
stwa i gminy za sprawą mandatów.
punktach miasta i gminy, choć to kosztowna kwestia. O ile sama instalacja
Wystarczą znaki drogowe pionowe
kamer znacząco nie nadszarpnęłaby budżetu miasta, to jednak całodoi poziome, i już się grosze sypią, a to,
bowa obsługa urządzeń wymagałaby zatrudnienia co najmniej 4 osób.
że rozżaleni ludzie złorzeczą, nikoA dopóki gminy nie stać na taką inwestycję, zarówno władze miejskie,
go nie obchodzi. W myśl zasady: psy
jak i policja powinny zadbać o to, by mieszkańcy czuli się bezpieczniej.
szczekają, a karawana jedzie dalej.
Michał B.
andrzej zawadzki
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Z GMINY

Demontaż
barierek
na wiadukcie!
W połowie października br. zdemontowano barierki na wiadukcie
na ulicy Kolejowej i zastąpiono je
drewnianymi barierkami zastępczymi z widocznymi z daleka odblaskami. Utrudnienie dotyczy tylko
pieszych. Do chwili zamknięcia tego
numeru „ŻN” nie otrzymaliśmy informacji od wykonawcy na temat
przyczyn demontażu barierek i czasu, na jaki zamknięto część wiaduktu przeznaczoną dla pieszych.
Michał B.
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KULTURA

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Kryminał z festiwalem filmowym w tle
Twórczości Paulo Coehlo przedstawiać raczej nie trzeba. Ciekawe
jednak, że dopiero teraz członkowie nasielskiego DKK mieli okazję
omówić jego książkę na spotkaniu, które odbyło się w sobotę, 19
października br.
Brazylijski pisarz to nietuzinkowa postać. Człowiek, który doświadczył w swoim życiu pobytu w szpitalu psychiatrycznym (wysłali go
tam rodzice z powodu nieposłuszeństwa) czy w więzieniu (tam także trafił z tego powodu), swoje dzieła poświęca filozoficznym rozważaniom o celu życia. Niektórzy uważają go za grafomana, jednak
jedno jest pewne – to jeden z najbardziej poczytnych pisarzy na
świecie. Jego książki przetłumaczono na 71 języków! I choćby z
tego powodu warto się z nim zapoznać.
Na nasz warsztat trafiła najnowsza pozycja pisarza, kryjąca się za intrygującym tytułem Zwycięzca jest sam. Niby jest to powieść kryminalna dziejąca się podczas festiwalu filmowego w Cannes, jednak,
jak to u Coehlo, na pierwszy plan wysuwają się problemy filozoficzno-religijne. Tym razem, niczym u Dostojewskiego, rozważania
dotyczą „zbrodni i kary”. Czy dla miłości można zrobić wszystko,
Paulo Coehlo
łącznie z morderstwem?
Tak jak wielu czytelników, także członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki mieli ambiwalentne uczucia odnośnie do tej lektury. Część doceniło przemyślenia pisarza i wzniosły styl pisania, jaki uprawia; inni jednak odnieśli
wrażenie, że Zwycięzca jest sam to książka o niczym. Pełna różnych stylów literackich, a przez to chaotyczna i
pretensjonalna. W większości jednak wszyscy, którzy dotrwali do jej końca, nie żałowali tej lektury, a niektórzy
postanowili nawet przeczytać inne książki tego autora.
Następne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się w sobotę, 7 grudnia br., o godz. 11.30 i będzie
jednocześnie spotkaniem wigilijnym. Serdecznie zapraszamy!
(pk)

Z NOK

Fiedmann i Cienki Bolek

Każdy, kto zdecydował się w niedzielny wieczór, 13 października br., na przyjście do Nasielskiego Ośrodka Kultury
i uczestniczenie w kolejnej odsłonie Sceny Zaułek, z pewnością zapamiętał przede wszystkim brawurowe wykonanie piosenki Cienki Bolek.
Oczywiście jak zwykle gospodarz Sceny Zaułek, czyli
Wojtek Gęsicki, najpierw zaprezentował się publiczności
w kilku swoich autorskich piosenkach, po czym pozwolił,
by Rafał Grząka przez kilka minut zaczarował wszystkich
swoją grą na akordeonie guzikowym.
Po tym entuzjastycznie przyjętym występie na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – Stefan Friedmann, znany aktor i satyryk. Nasielskiej publiczności dał się poznać
właśnie jako wykonawca humorystycznych monologów. Ale choć w pamięci widzów pozostanie zapewne kilka
jego żartów, to dopiero wykonanie piosenki pt. Cienki Bolek w towarzystwie „chóra” Wojtka Gęsickiego sprawiło,
że utwór ten będzie się wszystkim kojarzył właśnie z Friedmanem.
Na koniec artyści z publicznością odśpiewali wspólnie piosenkę Jonasza Kofty Pamiętajcie o ogrodach. Pamiętając więc o Scenie Zaułek, czekamy na kolejne z nią spotkania w gościnnym Nasielsku.
(red.)

UROCZYSTOŚCI

Gminny Dzień Edukacji

W czwartek, 17 października br. w sali nasielskiego kina
Niwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się
spotkanie władz naszej gminy z pracownikami gminnych jednostek oświatowych. Prowadziła je Hanna
Pietrzak, dyrektor Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.
Na wstępie przywitała wszystkich gości przybyłych na
tę uroczystość i w krótkim przemówieniu skierowała
pod adresem nauczycieli wiele ciepłych słów za trud,
jaki wkładają na co dzień w naukę i wychowanie dzieci
i młodzieży. Życzenia nauczycielom i innym pracownikom oświaty przekazał także Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska, oraz Jerzy Lubieniecki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Następnie burmistrz Nasielska wręczył przyznane
przez siebie nagrody następującym dyrektorom szkół: Agnieszce Mackiewicz (Szkoła Podstawowa w Nasielsku),
Teresie Przybysz (Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym), Marianie Danisiewicz (Szkoła Podstawowa w Budach
Siennickich), Grażynie Menich-Masanowskiej (Szkoła Podstawowa w Dębinkach) i Justynie Nowackiej (Zespół
Szkół nr 3 w Cieksynie). Listę osób wyróżnionych nagrodami przez dyrektorów w poszczególnych placówkach
oświatowych odczytała dyrektor ZOSiP.
W części artystycznej spotkania przed zgromadzonymi wystąpili harcerze i harcerki 424. Drużyny Harcerskiej
„Pogodna Ferajna” ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Dzieci w swoim programie słowno-muzycznym, przygotowanym pod okiem nauczycielek: druhny Kingi Żabik i druhny Beaty Góreckiej, w dowcipny sposób przedstawiły relacje panujące w szkolnym świecie pomiędzy nauczycielami a uczniami. Dzieci pięknie recytowały
wiersze i śpiewały pełne humoru piosenki. Na zakończenie wyśpiewały też swoje życzenia dla nauczycieli. A
publiczność nagrodziła małych artystów gromkimi brawami.
(red.)
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Warto przeczytać
RECENZJA DKK

Zwycięzca jest sam
Paulo Coelho to pisarz z powołania. Jego filozoficzne powieści dobrze się czyta, choć pewnie nie do
każdego trafiają. Książkom Coelho
trzeba poświęcić pełną uwagę,
jednak sięgając po pozycję Zwycięzca jest sam, myślałam, że będzie inaczej.
Akcja tej powieści rozgr y wa
się w Cannes, podczas festiwalu filmowego, dokąd przybywają
gwiazdy, reżyserzy i tzw. grube
ryby. Czas trwania festiwalu jest
określony – zaledwie 24 godziny,
co jest znaczną różnicą w stosunku do innych książek tego autora.
Igor… Ta postać pojawia się jako
pierwsza. Na festiwalu spowoduje
wiele złego. W imię miłości zabił
już jedną kobietę, teraz upolował sobie kolejne ofiary. A wszystko po co,
by Ewa, jego ukochana o nim usłyszała.
Gabriela… Aktorka pojawiająca się w Cannes z myślą o nowej pracy.
I tak też się dzieje; kobieta dostaje rolę. Ma zagrać główną rolę żeńską
w pierwszym filmie kreatora mody, Hamida Husseina.
Maureen… Reżyserka. Nakręciła właśnie swój pierwszy film, który
mógłby zyskać uznanie. Miała wyznaczone spotkanie z dystrybutorem,
Javitsem Wildem. Ten kontakt miał zdecydować o jej sukcesie. Nieoczekiwanie, przed spotkaniem, mężczyzna zostaje przewieziony do szpitala
i umiera. Czyżby został ofiarą Igora? Z pewnością.
Pamiętacie Ewę? Miłość Igora. Ewa ze swoim nowym mężem, Hamidem
Husseinem, sławnym kreatorem mody, również będą w Cannes. Hamid
jest także producentem filmowym. Ale czy Ewa spotka w Cannes Igora?
Czy grozi jej niebezpieczeństwo? Zajmie się tym inspektor Savoy.
Zawiedziona ciężkim stanem Javitsa Maureen spotyka w barze Igora. Ma
nadzieję, że mężczyzna jej pomoże. On natomiast, w mało uczęszczanym miejscu, na molo, zabija kobietę. Nie ma jednak pojęcia, że ktoś go
widział…
Jasmine, modelka prezentująca odzież Husseina, zaprzyjaźniła się z Gabrielą. Obie pracują dla tego samego człowieka i dla każdej jest to debiut.
Na festiwalu w Cannes spotykają Igora, który chętnie się z nimi zaprzyjaźnia…
Wszystko kręci się wokół Hamida Husseina, mężczyzny, do którego odeszła Ewa, zostawiając Igora. Czy grozi mu niebezpieczeństwo?
Powieść Zwycięzca jest sam jest pełna zwrotów akcji i wyrazistych bohaterów, a czytając ją, nie zawiedziecie się. Książka na wielu portalach
internetowych ma niską ocenę, ale mnie się podobała. Polecam ją każdemu fanowi Coelho, jak i osobom, które w jakiś sposób poszukują siebie.
Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

Nowości literackie
Mamy dobrą wiadomość dla
fanów czytania. Miejsko-Gminna Biblioteka w Nasielsku powiększyła swoje zbiory o wiele
najnowszych tytułów.
Ogromną popularnością cieszą się na polskim rynku czytelniczym biografie, dlatego
nie mogło ich zabraknąć na liście zakupów nasielskiej biblioteki. Warto wyróżnić dwie pozycje: Kobieta
zbuntowana, to autobiografia pisarki Krystyny Kofty, oraz Człowiek spełniony, o aktorze Marianie Kociniaku, dobrze znanym wszystkim z głównej
roli w rewelacyjnym filmie Jak rozpętałem II wojnę światową.
Poza tym wśród nowości zalazły się utwory cieszących się obecnie dużą
popularnością autorów, m.in. Stephena Kinga, Jodi Picoult czy Nory Roberts.
Nie zabrakło również pozycji dla młodszych czytelników. Biblioteka zakupiła
kilka popularnych książek fantasy, w tym wznowienie Gry Endera Orsona
Scott Carda, która za sprawą filmowej ekranizacji może zyskać na popularności. Dzieciom polecić można również książkę Emil i ciasto na kluski autorstwa Astrid Lindgren, szwedzkiej powieściopisarki.
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z nowych zbiorów naszej biblioteki.
(pk)
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ROZMAITOŚCI

Organizatorzy: Dyrektor, Rada Rodziców,
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym
składają serdeczne podziękowania sponsorom
za bezinteresowną pomoc oraz wsparcie finansowe
w organizacji Święta Ziemniaka 2013:
Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski,
Zakład Poligraficzny LECH-DRUK w Lorcinie – Pan Leszek Chojnowski,
Nasielski Ośrodek Kultury,
Stajnia STANGRET w Lorcinie,
Dom Handlowy PSB MRÓWKA w Nasielsku – Państwo Hanna i Eugeniusz Winniccy,
Bank Spółdzielczy w Nasielsku – Prezes Pan Ireneusz Górecki,
Pan Jacek Ruciński,
Firma ROL-BRAT w Żabinie Karniewskim – Panowie Wiesław i Sławomir Załęscy,
SKR w Nasielsku – Prezes Pan Wojciech Andrzej Królak,
Centrum Handlowe GULIWER w Nasielsku – Panowie Witold Estkowski i Andrzej Sawicki,
Sklep Mięsny w Popowie Południowym – Państwo Agnieszka i Michał Rączka,
Sklep Spożywczy w Chechnówce – Państwo Alina i Szczepan Żołnierzakowie,
Sklep WARZYWA I ARTYKUŁY SPOŻYWCZE w Legionowie – Pan Jarosław Przybysz,
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SPRZEDAŻ WĘGLA I SKUP ZŁOMU w Popowie Borowym – Pan Mirosław Tomczyk,
Salon Drzwi i Okien ZEN-BUD w Legionowie – Pan Zenon Janecki,
Firma KRISVET w Jaskółowie – Pan Krzysztof Tyczyński,
Firma SKÓRMAX w Serocku – Pan Grzegorz Tyczyński,
Firma GREENPLUS Podłoża trawnikowe w Jaskółowie – Pan Paweł Krasiński,
Państwo Mirosława i Dariusz Romanowscy,
Bar „PRZYLESIE” w Jońcu – Pan Michał Pilśnik,
Stacja Paliw w Lorcinie – Państwo Sabina i Adam Sekutowiczowie,
Państwo Ewa i Paweł Sekutowiczwie,
Firma RBUBMED w Nunie – Pan Ryszard Gąsiorowski,
Sklep Spożywczy w Popowie Borowym – Państwo Marzena i Krzysztof Czerneccy,
Sklep Spożywczy MERKURY w Nasielsku – Panowie Krzysztof Piątkowski i Edward Wróbel,
Przedsiębiorstwo Handlowe MARK Hurtownia Spożywcza w Nasielsku – Państwo Monika Chełchowska i Mariusz Szostak,
Sklep Mięsny w Nasielsku – Pani Barbara Arciszewska,
Sklep Mięsny w Nasielsku – Pan Piotr Gogolewski,
Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Dębem – Pan Witold Szymański,
Zakład Produkcyjno Handlowo-Usługowy JAGÓDKA w Sońsku – Pani Iwona Smoługa,
PPHU EMILEX w Chrcynnie – Pan Krzysztof Piątkowski,
Gabinet Weterynaryjny TEZI VET w Nasielsku– Pan Grzegorz Paczewski,
Stacja Paliw w Pniewie – Pani Elwira Ptasińska,
Agencja Ubezpieczeniowa w Nasielsku – Pan Adam Ostaszewski,
Agencja Ubezpieczeniowa w Nasielsku – Pan Andrzej Pająk,
Firma HMB w Nasielsku – Państwo Kamila Skurczyńska i Cezary Rosłoński,
Agent Ubezpieczeniowy – Pani Hanna Turek.
Dziękujemy również:
Panu Markowi Maluchnikowi,
Księdzu Proboszczowi Parafii Nuna Tadeuszowi Jabłońskiemu,
Państwu Alinie i Szczepanowi Żołnierzakom,
Panu Tadeuszowi Stromeckiemu,
Panu Dariuszowi Duchnowskiemu,
Państwu Dorocie i Dariuszowi Krajewskim,
Panom z OSP w Krzyczkach,
Pani Małgorzacie Steckiej – instruktorce ZUMBY,
Zespołowi TheSperados,
Zespołowi K2B,
Zespołowi Marco,
Młodzieży z NOK,
Rodzicom, pracownikom obsługi i administracji, dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.
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Duchowe witaminy

Od kultury
do wyboru
Jeden z naszych rodzimych noblistów, co to z wiarą za pan brat, ogłosił
swój projekt życia, polegający na wypracowaniu laickiego „ dekalogu” dla świata. Jego zdaniem trzeba jak najszybciej uzgodnić wspólne
dla wszystkich religii wartości, na których „ zbudujemy przyszły świat”
. Można by powiedzieć: ale to już było… Podobne pomysły pojawiają
się również z racji załatwiania różnych spraw o charakterze religijnym,
kiedy zaczynają uwierać „ biurokratyczne obostrzenia” .
Co roku, pod koniec października, odbywa się w całej Polsce liczenie
wiernych, zarówno obecnych na niedzielnej mszy, jak i przystępujących
do komunii. Gdyby popatrzeć na same tylko statystyki, to sytuacja jest
zgoła inna niż w czasach, kiedy praktyki religijne były wykonywane po
cichu i w ukryciu. W bardziej tradycyjnych regionach naszej ojczyzny
już samo niechodzenie do kościoła było postrzegane jako anomalia.
A dzisiaj? Brak uczestnictwa w praktykach religijnych staje się raczej
normą, która już wielu przestała dziwić. Podobnie rzecz się przedstawia
w odniesieniu do standardów moralnych. Wystarczy spojrzeć tylko na
fakt, że rozwód i powtórny związek cywilny były traktowane jako moralne wykroczenie i zaburzenie w relacjach społecznych, tak też postrzegano wspólne mieszkanie par bez ślubu. Natomiast za obowiązującą
normę uważano małżeństwo i to niemal wyłącznie zawarte w kościele.
Kiedy w tamtych realiach społecznych postawiono by przeciętnemu
katolikowi pytanie: „ dlaczego jesteś wierzący?” , najczęstszą odpowiedzią byłoby powołanie się na tradycję i ciągłość kulturową: „ Jestem
wierzący, ponieważ mój dziadek był wierzący, mój ojciec był wierzący
i cała moja rodzina była wierząca” . Taka odpowiedź wynikała z faktu,
że jeszcze kilkanaście lat temu rodzina była podstawowym miejscem
kulturowego przekazu religijnej tradycji. W rodzinach uczono dzieci,
że chodzenie do kościoła w niedzielę jest nie tylko normą wynikającą z trzeciego przykazania Dekalogu, ale i obowiązującym standardem
społecznym. Religijne obchodzenie wielkich świąt również było oczywiste. Tam, gdzie istnieje wiara silnie uwarunkowana kulturowo, część ludzi
próbuje zwalniać się z osobistego poszukiwania Boga i relacji z Nim, bo
wydaje się im, że wystarczy, jeśli w tej dziedzinie poniesie ich wspólnota.
Chociaż silny kulturowo katolicyzm sprzyjał wielu pozytywnym zachowaniom moralnym, kulturowym i społecznym, to jednak zbyt mało
akcentował osobistą więź i umacnianie relacji z Osobą Jezusa Chrystusa. Z tego dopiero wypływa całe życie moralne, zasady i wartości. Kto
spotkał Chrystusa, zachwycił się Nim, słucha Jego słów i swoim życiem
przyjmuje orędzie Ewangelii, rodzi dobre owoce. I wtedy dla kogoś takiego obce staje się zdanie zawarte na jednym w bannerów reklamowych: „ Niedziela, idź do kościoła – nie czekaj, aż cię zaniosą” . Dla
chrześcijanina samo bycie dobrym człowiekiem nie wystarczy – osobista relacja z Bogiem prowadzi do kryzysów, kwestionowania tego, co
udało się nam wcześniej poznać.
Współczesne społeczeństwo nie stanowi już kulturowego monolitu.
Obecna kultura jest nacechowana silnym indywidualizmem, kryzysem
więzi rodzinnych i konsumpcyjnym styl życia, który sprawia, że dobra
materialne wydają się bardziej atrakcyjne niż dobra duchowe. Ludzie
stają się dla siebie konkurentami, rywalizującymi o wpływy, pozycję
i znaczenie. To rzutuje także na postrzeganie relacji z Bogiem – dla wielu wiara staje się sprawą prywatną, nawet wstydliwą. W „kulturze chwili”
rodził się dość powszechne przekonanie, że chrześcijaństwo praktykuje
się w Kościele, a osobiste życie codzienne jest odległe od sfery sacrum
i może biec własnym, „świeckim” nurtem.
Wiara w stylu: „wierzę, bo mój ojciec wierzył”, „jestem wierzący, bo kiedyś byłem ministrantem”, nie wytrzymuje naporu tempa zmian i współczesnego kultu nowoczesności, a zarazem nie stanowi oparcia dla
człowieka, którego ojciec był niewierzący, albo on sam kiedyś gorliwie
praktykował. Wiara domaga się ciągłej aktualizacji, dynamizmu, rozwoju, ciągłego wsłuchiwania się w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela.
Rodzinna tradycja kulturowa w odniesieniu do wiary i religii to punkt
wyjścia, reszta leży w rękach samego zainteresowanego. Chrześcijaństwo przyszłości musi być podjęte z osobistego wyboru.
ks. Leszek Smoliński
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HUBERTUS

Kto upolował lisa?
W sobotę, 12 października br. Małgorzata Jakoniuk, właścicielka stajni
Stangret, zorganizowała obchody
Hubertusa – wielkiego święta myśliwych, leśników i konnych jeźdźców.
Dla tej ostatniej grupy najważniejszą atrakcją jest gonitwa za lisem.
Oczywiście nie jest to prawdziwy
zwierz – jego rolę odgrywa jeden z
uczestników święta, który przypina
sobie lisią kitę do lewego ramienia.

Ten, komu uda się ją zerwać, sam
staje się „lisem” w następnym roku.
Obchody Hubertusa zaczęły się
około godziny 13.00 w stajni Stangret w Lorcinie, a uczestniczyło w
ich ok. 90 osób. Z tego miejsca
24 jeźdźców wyruszyło w stronę
lotniska w Chrcynnie, gdzie miała mieć miejsce gonitwa za „lisem”,
którym był Włodzimierz Kołakowski, instruktor jeździectwa i kaskader.
Ich śladem ruszyli widzowie na konnych wo-

zach, co stanowiło
dodatkową atrakcję.
Gdy wszyscy dotarli na miejsce, rozpoczęła się oczekiwana
gonitwa. Miała ona
bardzo szybkie tempo i już po kilku minutach „lis” został
złapany. Niestet y,
stało się to w niewłaściwy sposób i
rozgr y wkę trzeba

Pielgrzymka do grobu św. Wojciecha

było wznowić. I tym razem jeździec
z rudą kitą nie umykał długo. Warto dodać, że zwycięzcą okazał się
ten sam jeździec co wcześniej, czyli
Piotr Jarkowski, właściciel stajni z Pomiechówka.
Po złapaniu „lisa” wszyscy wrócili na
teren stajni Stangret. Tam wręczono
odznaczenia wszystkim uczestnikom gonitwy, a zwycięzca wykonał
na swoim koniu rundę honorową.
Potem odbył się kolejny tradycyjny
element Hubertusa, czyli biesiada.
Nie brakowało dobrego jedzenia,
a pani Małgorzata zadbała również
o parkiet do tańca. Słowem, było
wszystko, co pozwoliło jeźdźcom
i gościom bawić się i biesiadować
do późna.
Paweł Kozłowski

SPORT

Cztery złote medale
Iwony Żyły
W dniach 18–20 października br. w Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Polski
Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym. Brała w nich udział mieszkanka Nasielska Iwona Żyła, która tradycyjnie już, od kilkunastu lat, zdobywa mistrzostwo Polski i jest najlepszą zawodniczką mistrzostw.

Zachęceni przez emerytowanego Ojca Świętego Benedykta XVI,
aby w ROKU WIARY pielgrzymować do Grobów Apostołów i do
innych miejsc świętych, w celu
umocnienia swojej wiary, dnia 13
października 2013 r. 44-osobowa
grupa wiernych udała się do Gniezna – miejsca spoczynku relikwii
św. Wojciecha, który jest patronem
parafii i miasta Nasielska.
Zanim dotarliśmy do Gniezna,
pierwszej stolicy Polski, jadąc Szlakiem Piastowskim, zatrzymaliśmy się w Kruszwicy. Górująca
nad miastem 32-metrowa ceglana
wieża to pozostałość zamku zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego ok. 1350 r. W 1657 r. Szwedzi
zniszczyli zamek, wysadzając go
w powietrze. Pozostała po nim jedynie ośmioboczna wieża, zwana
„Mysią”.

Przebywając w mrocznych wnętrzach wieży, przypominamy sobie
legendę o złym Popielu, którego
w tej baszcie zjadły myszy. Chwile grozy jednak szybko mijają. Z jej
szczytu roztacza się niezapomniany widok na jezioro Gopło, które w średniowieczu zwano „Mare
Polonorum”, na jego malownicze
wysepki i półwyspy. Zobaczyliśmy
również kolegiatę romańską z XII
wieku.
Kolejnym miejscem naszej pielgrzymki było Strzelno. Modliliśmy
się w rotundzie św. Prokopa (najstarsza zachowana rotunda w Polsce z XII w.) oraz w bazylice Św.
Trójcy, w której zgromadzono
ponad 300 dzieł sztuki sakralnej.
Częścią kulminacyjną pielgrzymowania była Eucharystia w katedrze
prymasowskiej w Gnieźnie, którą
o godz. 12.00 sprawował ks. Grze-

gorz Ostrowski. Po mszy św. mogliśmy zobaczyć Drzwi Gnieźnieńskie
oraz poznać bogatą historię bazyliki. Następnie udaliśmy się na Stary Rynek i do kościołów pierwszej
stolicy Polski. W kościele farnym
odnowiliśmy przyrzeczenia chrztu
św.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na tamie we Włocławku, w miejscu wyłowienia ciała bł.
ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas
wsp ólnego p ielg rz ymowania
obejmowaliśmy w naszej modlitwie intencje świata, Kościoła, parafii i naszych rodzin. Burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski zauważył, że pielgrzymowanie do
korzeni jest potrzebne, aby uświadomić sobie te wartości, którymi
jako lokalne społeczności powinniśmy żyć na co dzień.
ks. Grzegorz A. Ostrowski

http://www.pzsn.pl

W tym roku zdobyła wszystko, co było możliwe do zdobycia. Wygrała turniej indywidualny bez straty seta, była najlepsza w grze deblowej, w której
grała z Marianną Dolińską z Łodzi, oraz w mikście, grając razem z Ireneuszem Kopciem z Rybnika. Czwarty złoty medal zdobyła w turnieju drużynowym, reprezentując drużynę KSN Rybnik.
Osoby niepełnosprawne mają podwójną przynależność klubową. Mogą
być członkami dowolnego klubu sportowego zarejestrowanego w Polskim Związku Tenisa Stołowego i w tym przypadku Iwona Żyła jest zawodniczką LUKS-u Cieksyn. W barwach tego klubu może występować we
wszystkich zawodach na terenie całej Polski. Natomiast chcąc występować
w zawodach sportowych, mistrzostwach i olimpiadach osób niepełnosprawnych, musi obowiązkowo mieć przynależność do klubu zarejestrowanego w Polskim Związku Niepełnosprawnych. Z tego więc powodu
reprezentuje KSN Rybnik, który ją sponsoruje i opłaca wszystkie wydatki
związane z udziałem w zawodach krajowych i międzynarodowych.
Gratulujemy pani Iwonie, dziękujemy za złote medale i życzymy dalszych
sukcesów sportowych oraz spełnienia marzeń, aby w Nasielsku powstał
klub osób niepełnosprawnych, w którym dzieci i młodzież niepełnosprawna mogłyby uprawiać sport.
as
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Z MIASTA. Przez żołądek do serca

Tradycyjne lokalne przysmaki siłą napędową
rozwoju regionu
Jedzenie jak u mamy to marzenie każdego z nas. Tęsknimy za nim, bo było
smaczne i zdrowe. Jednak zazwyczaj
nie mamy czasu ani na zakup odpowiednich, ekologicznych produktów,
ani na przygotowanie z nich posiłku,
ani nawet na spożycie go w spokoju.
Jakże często jemy byle co, byle gdzie,
aby tylko zaspokoić głód.
Ostatnio jednak można zaobserwować powrót do tradycji, do dawnych
regionalnych smaków. Wiele osób
dostrzegło w tym trendzie swoją życiową szansę na rozkręcenie włas-

nego biznesu. Potrzebna jest w tej
dziedzinie nauka i wymiana doświadczeń. Temu celowi służyło szkolenie
zorganizowane w Nasielskim Ośrodku
Kultury przez Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pomiechówku,
będący terenową placówką Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR) w Warszawie, przy
współudziale Burmistrza Nasielska.
Szkolenie odbyło się ono 11 października, a jego koordynatorem i moderatorem był
prezes Terenowego Zespołu w Pomiechówku
Albert Jaworski. „Produkt
tradycyjny, regionalny
i lokalny elementem promocji i szansą rozwoju
regionu” to temat szkolenia. Jego uczestnicy wysłuchali trzech wykładów
przygotowanych i zaprezentowanych przez Zenobię Szostak z MODR
Warszawa – Oddział
Poświętne, Krzysztofa
Zaniewskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
i Annę Siewierską z MODR Warszawa. Wykładowcy ilustrowali swe
przemyślenia bogatą dokumentacją
zdjęciową. Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy mogli skorzystać
z doświadczeń tych, którzy nie tylko
zajęli się wytwarzaniem tradycyjnych
produktów kuchni regionalnej i lokalnej, ale osiągnęli już spore sukcesy
w skali wojewódzkiej, ogólnopolskiej,
a nawet międzynarodowej. Zaprezentowano 28 produktów z terenu kilku
powiatów północnego Mazowsza.
Można było nie tylko na nie popatrzeć
czy je kupić, ale nawet ich spróbować.
Wszystko było wyśmienite.
Prezes Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pomiechówku Albert Jaworski uważa, że powiat
nowodworski odstaje nieco w tej

dziedzinie od innych powiatów. Jego
ambicją jest zmiana tego stanu, bo
szanse są. Na nasielskiej imprezie były
reprezentowane tylko gminy Nasielsk
i Pomiechówek. W dziedzinie tradycyjnego produktu regionalnego
i lokalnego gmina Nasielsk ma silnego
reprezentanta. To gospodarstwo rolne
Hanny i Krzysztofa Kowalskich z Winnik. Ich produktami, znanymi w całym już kraju, a nawet poza granicami
Polski, są oleje: ten najbardziej znany
– lniany i rzepakowy. To produkty
ozdobione już są krajowymi Perłami
i Laurami. Wizytówką tego gospo-

fot. A. Zawadzki

darstwa jest też śledź w oleju lnianym.
Być może niedługo do tej listy dołączą
produkty ze świń rasy złotnickiej białej.
Pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie już są.
Naszą gminę na tym szkoleniu reprezentowała też Teresa Przybysz. Z zawodu nauczycielka, dyrektor szkoły
w Popowie Borowym, zafascynowana jest staropolską kuchnią. Przygotowany przez nią sękacz cieszył się na

R

E

tym spotkaniu wielkim
powodzeniem. Pani dyrektor przygotowała go
według starych receptur
przekazanych jej przez
babcię i mamę. W dodatku w procesie jego
produkcji wykorzystała
urządzenia, które przejęła od rodziców. Produkcja sękaczy nie polega
tylko na wymieszaniu
składników i pieczeniu.
Towarzyszy mu cały
ceremoniał.
Powiat nowodworski reprezentowali też młodzi
adepci sztuki kulinarnej
w tej dziedzinie powiat nowodworski.
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Wie, że w społecznościach lokalnych
z Pomiechówka. Ich ciasteczka i różne tkwią duże możliwości. Myślę, że
rodzaje serwowanej kawy przyciąga- gmina Nasielsk też mogłaby przyły uczestników spotkania. W szko- wrócić wiele zapomnianych poleniu uczestniczyła jeszcze
jedna szkoła. To szkoła rolnicza w Golądkowie. Na polu
produktu regionalnego ma
już duże doświadczenie.
Z pogranicza powiatu nowodworskiego i płońskiego
(gminy Nasielsk i Nowe Miasto) przybył Zbigniew Aksamit, właściciel gospodarstwa
agroturystycznego w Gawłowie, silnie związany z ziemią
nasielską. Uczestników szkolenia podjął w nasielskim kinie
„żurkiem babci Lodzi” – był
wyśmienity.
R
E
K
L
Prezes Albert Jaworski chciałby rozruszać
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fot. P. Kozłowski

traw. A może warto byłoby w tej
dziedzinie zorganizować konkurs
i zainspirować ludzi kreatywnych
do działania?
andrzej zawadzki
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ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Sukces w konkursie fotograficznym
W okresie wakacyjnym
uczniowie klas II i III Publicznego Gimnazjum nr
2 w Starych Pieścirogach
wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Leśne
inspiracje”, zorganizowanym przez Wojewódzką
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie we
współpracy z Lasami Państwowymi.
C e l e m ko n ku r s u b y ł o
kształtowanie postawy szacunku dla przyrody i odpowiedzialności za jej stan
oraz wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem świata przyrody,
a w szczególności królestwa grzybów. Tematem konkursu było ukazanie piękna lasu i runa leśnego poprzez
wykonanie fotografii grzybów w ich naturalnym środowisku.
Spośród 53 prac nadesłanych z 20 szkół gimnazjalnych województwa mazowieckiego wyłoniono trójkę laureatów, wśród których znalazły się dwie uczennice z naszej szkoły: I miejsce zajęła Magdalena Podgrudna z kl. III
a, zaś III miejsce – Karolina Rutkowska z kl. II a.
16 września w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Warszawie zorganizowana została wystawa
grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących. Zaprezentowano również prace laureatów konkursu. Uczniowie
otrzymali cenne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Opiekunem uczniów była Zofia Truszkowska.

SPORT SZKOLNY

BIEGI PRZEŁAJOWE
Już po raz kolejny dzięki uprzejmości Państwa Łukasiewiczów
mogliśmy korzystać z terenów
leśnych Fundacji „Centrum
Ochrony Środowiska” w Chrcynnie do organizacji zawodów
sportowych w biegach przełajowych. W piątek 27 września br.
na starcie stanęło 166 zawodników i zawodniczek ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych
z terenu naszej gminy. Zawody te były także eliminacjami
do powiatow ych zawodów
w biegach przełajowych. Po
uroczystym rozpoczęciu przystąpiono do rywalizacji sportowej. Uczestnicy zawodów
startowali w pięciu kategoriach wiekowych, począwszy od rocz. 2002
a skończywszy na rocz. 1998. Poniżej przedstawiamy listę osób, które zajęły trzy najlepsze lokaty.
Rocznik 2002 dziewczęta
1. Popielarska Karolina SP Nasielsk
2. Saliszewska Wiktoria SP Nasielsk
3. Gromke Patrycja SP Budy Siennickie
Rocznik 2002 chłopcy
1. Bogoński Bartłomiej SP Nasielsk
2. Szczęśniak Jakub SP Pieścirogi

3. Zych Karol SP Nasielsk
Rocznik 2001 dziewczęta
1. Sterbicka Julita SP Budy Siennickie
2. Felczak Patrycja SP Pieścirogi
3. Pawlak Alicja SP Pieścirogi
Rocznik 2001 chłopcy
1. Kordulewski Patryk SP Pieścirogi
2. Gumowski Patryk SP Pieścirogi
3. Koczara Sebastian SP Budy Siennickie
Rocznik 2000 dziewczęta
1. Rychlewska Natalia PG 3 Cieksyn

2 . Nagórska Aleksandra PG 1
Nasielsk
3. G rz ymkowska Natalia ZSO
Nasielsk
Rocznik 2000 chłopcy
1. Buszko Wojciech PG 1 Nasielsk
2. Makowski Bogdan PG 2 Pieścirogi
3. Kwasiborski Łukasz PG 1 Nasielsk
Rocznik 1999 dziewczęta
1. Zielińska Magdalena PG 3 Cieksyn
2. Ujazda Aleksandra ZSO Nasielsk
3. Tybuchowska Katarzyna PG 1
Nasielsk
Rocznik 1999 chłopcy
1. Jechalik Robert PG 1 Nasielsk
2. Królak Michał PG 1 Nasielsk
3. Wiśniewski Kacper PG 1 Nasielsk
Rocznik 1998 dziewczęta
1. Karaś Kinga PG 2 Pieścirogi
2. Giszczak Patrycja PG 3 Cieksyn
3. Andrzejewska Dominika PG 2
Pieścirogi
Rocznik 1998 chłopcy
1. Osinski Daniel PG 1 Nasielsk
2. Pasztak Mateusz PG 1 Nasielsk
3. Krajewski Kacper PG 2 Pieścirogi
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Interkampinowska
fuzja

Za nami już wrzesień, rozpoczął się kolejny rok harcerski. Dla harcerzy
i instruktorów z Nowego Dworu Mazowieckiego będzie to na pewno rok
niezwykły. Dlaczego? Bo oto po kilku latach wzrastania w siłę Szczep 462.
DHiGZ w Łomiankach zdecydował się na dołączenie do Hufca. Gdy widzę
dwa razy więcej harcerzy swojego hufca, którzy się pojawiają jak za dotknięciem magicznej różdżki, to uwierzcie, że robi to wrażenie! By rozwiać
pytania i niejasności, które pojawiły się nie tylko w mojej głowie z powodu
tej fuzji, postanowiłem zapytać się jednego z członków kadry instruktorskiej Szczepu, pwd. Grzegorza Moszczyńskiego, o kilka spraw związanych
z naszym scaleniem.
D: Wiele osób spodziewało się, że tych kilka lat Waszej pracy będzie poświęcone na dążenie do odbudowania Hufca Łomianki, a tu nagle psikus. Nasuwa
się więc pytanie, skąd się wziął pomysł na przyłączenie do Hufca?
G: Kiedyś istniał Hufiec Łomianki, ale z aktywnych obecnie instruktorów pamiętamy to tylko ja i phm. Krystyna Kucharczyk. Tak naprawdę około 90%
naszej kadry nie ma żadnego sentymentu do niego. Zaczęliśmy pracować
nad powołaniem naszego własnego Hufca z powodów czysto utylitarnych
– czasami ciężko się dogadać z naszą Komendą Chorągwi, a swoistym kuriozum jest np. mianowanie drużynowych w rozkazie Komendanta Stołecznej.
W jednej z rozmów z Marcinem Janiszewskim (instruktor Szczepu 462 DHiGZ
z Łomianek – przyp. autora) doszliśmy do wniosku, że utworzenie Hufca będzie dla nas dużym wysiłkiem i może odbić się na naszej pracy w drużynach.
D: Idąc dalej swoim tokiem myślenia, może zastanawiać, dlaczego właśnie
Hufiec NDM?
G: Doszliśmy do wniosku, żeby może pogadać z NDM – w końcu blisko,
a w dodatku historycznie kiedyś należeliśmy do Was i całkiem dobrze nam się
żyło. Marcin znał hm. Sebastiana Sosińskiego (instruktor Hufca NDM – przyp.
autora) i skontaktowaliśmy się z nim. Rozważaliśmy przez chwilę Pruszków
i Centrum, ale byłby to twór sztuczny. Jeśli mam oceniać w krótkiej perspektywie czasu, uważam, że było to najlepsze rozwiązanie. Wydaje mi się, że połączyliśmy dwa środowiska o podobnym potencjale.
D: Czego byście oczekiwali jako Szczep od Waszego Hufca?
G: Generalnie wejście do Hufca powoduje m.in. że tarcia na linii Łomianki–
Dziekanów rozpływają się, bo nie ma czasu na te bardziej trywialne spory.
Oczywiście Hufiec ma niezaprzeczalne zalety, jak choćby Komisję Stopni
Instruktorskich. Poza tym brakowało nam poczucia wpływu na własny los,
bo jako środowisko pod Chorągwią nie mogliśmy wybierać delegatów na
zjazd, więc dochodziło do impasu – 200-osobowe środowisko nie może
powołać swoich przedstawicieli.
D: Czy po wejściu w struktury Hufca jest coś, co zwróciło Waszą szczególną
uwagę?
Grzegorz: Najbardziej zaskoczył nas Wasz poziom samokrytyki, co chwila słyszymy, że coś w Hufcu jest nie tak, że coś słabego jest i że coś kuleje,
a uwierz mi, że znalazłoby się pewnie z 10 słabszych hufców w tej Chorągwi. Moim zdaniem macie ciekawych, zaangażowanych instruktorów, kilka
mocnych środowisk i kilka nieźle zapowiadających się, więc nie za bardzo
rozumiem tej nuty samokrytyki. Powiem Ci tyle, że nawet jak są jakieś niedociągnięcia, to teraz mamy w połączonym Hufcu dwa razy więcej rąk do pracy

i powinniśmy zadbać, żeby już nic nie kulało. Ja mam wizję naszego Hufca za
3 lata jako jednego z najlepiej działających w tej Chorągwi i nie jest to wcale
szalona fantazja, potrzeba jedynie mądrego planowania, liderów i odrobiny
zapału.
D: Chyba czas przejść do ostatniej kwestii, która mnie nurtuje. Co my możemy zyskać dzięki Waszej obecności ?
G: Po pierwsze, za 3 lata będziemy mieli 2 razy więcej harcmistrzów niż teraz.
Innym obszarem naszej wspólnej pracy są „białe plamy”, czyli miejsca, gdzie
nie działają drużyny, a co, jeśli Ci powiem, że za 3 lata drastycznie ograniczymy ich występowanie? Mamy niezwykłe doświadczenie reaktywowania
środowiska harcerskiego praktycznie od zera – coś, co się w Łomiankach
udało i moim zdaniem jest do powtórzenia innych miejscach. Po drugie, nie
chwaląc się mamy naprawdę niezły zespół programowy. Po trzecie, mamy
wspaniałych instruktorów zuchowych. Na koniec warto też dodać, że mamy
paru speców od specjalności, jak chociażby wspinaczka wysokogórska, kajakarstwo, żeglarstwo.
D: Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, mam
szczerą nadzieję, że nasza współpraca będzie się bardzo dobrze układać.
G: Cała przyjemność po mojej stronie, myślę że sen skończył się miesiąc
temu, a teraz zaczyna się jawa. Wszystko jest do zrobienia, jeśli są pomysły
i chęci.
z pwd. Grzegorzem Moszczyńskim rozmawiał pwd. Daniel Nowak
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Mobbing – zanim wkroczy prawo
Szanowny Czytelniku! Jeśli czujesz, że
przełożony uwziął się na ciebie, ciągle
na ciebie krzyczy, nazywa nieudacznikiem, podważa twoje wykształcenie i kompetencje zawodowe, grozi
zwolnieniem z pracy, krytykuje –
w obecności innych pracowników
– każdą wykonaną przez ciebie pracę, jeśli koledzy i koleżanki w miejscu pracy plotkują za twoimi plecami
na temat twojej osoby, unikają cię, nie
rozmawiają z tobą, jesteś obiektem
niewybrednych żartów i szyderstw,
będąc w pracy, masz napięte nerwy
i czujesz się zaszczuty – to prawdopodobnie jesteś ofiarą mobbingu.
Stwierdziwszy, że doświadczasz na
sobie zachowań powyżej wymienionych albo też innych naruszających
twoje dobra osobiste, np. pochodzenie, wyznanie, kolor skóry, tajemnicę
korespondencji, nazwisko, godność,
cześć i dobre imię, przy czym sytuacje takie mają miejsce od dłuższego czasu, powtarzają się regularnie
i często nie mają charakteru incydentalnego lub formy jednorazowego konkretnego konfliktu, nie czekaj,
uważając, że „jakoś to będzie”, że kiedyś wszystko się uspokoi i wyciszy,
„rozejdzie po kościach”, że „może”
znajdzie się nowa ofiara. Każdy z nas,
w dobie widma utraty pracy, niejednokrotnie godzi się na mobbing, pozwala się krzywdzić nawet do tego
stopnia, że sam w sobie doszukuje
się winy za zaistniały stan rzeczy. To
najwyższy czas, ostatni dzwonek, to
alarm… aby szukać obrony.
Działaj, nie daj się! Nie jesteś bezradny wobec stosowanego wobec ciebie mobbingu! Możesz przeciwdziałać
psychoterrorowi, którego doświadczasz. W literaturze dotyczącej zjawiska mobbingu są podane praktyczne
rady dla mobbowanych pracowników.
Nazwane „przykazaniami mobbowanego pracownika”, pozwalają mu wygrać z mobbingiem, zanim zdecyduje
się on skorzystać się ze środków przewidzianych prawem, albo pozwolą
mu przygotować się do ewentualnej
batalii sądowej (bo sprawy o mobbing
nie są łatwe). Oto one:
Z mobbingiem można wygrać. Podstawową rzeczą jest uświadomienie
sobie, że prawo jest po stronie mobbowanego pracownika. Ochrony
udziela mu Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny i Kodeks Karny. Mobber
to przestępca!
Bądź wzorowym pracownikiem.
Obowiązki, zadania i polecenia służbowe wykonuj sumiennie i profesjonalnie w taki sposób, aby brak było
podstaw do jakichkolwiek zarzutów
co do jej ilości czy jakości. Pamiętaj,
aby kontakty z mobberem, jeśli jest
on uprawniony do oceny twojej pracy, miały charakter oficjalny i formalny, odbywały się w obecności osób
trzecich (świadków). Wykorzystuj pisemne formy kontaktu z mobberem,
tzn. pisz podania, e-maile, sporządzaj
na piśmie propozycje rozwiązań danego problemu, opinie i stanowiska,
wymagaj od mobbera ich pisemnej
akceptacji. Chcąc uniknąć zlekceważenia przez mobbera twoich pism,
każdorazowo zarejestruj je w kancelarii. Pamiętaj, że mobber boi się słowa
pisanego! Miej na wszystko potocznie
zwaną „podkładkę”.

Zbieraj dowody. Brzmi to, delikatnie
mówiąc, niesympatycznie, ale nie licz
na litość czy zrozumienie mobbera.
Dokumentuj wszelkie objawy stosowanego wobec ciebie szykanowania.
Prowadząc dzienniczek mobbingu
i notując w nim daty, miejsca zdarzeń,
dane uczestników (współpracownicy,
klienci), sposób zachowania mobbera
i wszystkie inne okoliczności, będziesz
w stanie w sposób wiarygodny odtworzyć konkretne zdarzenia, nawet
po upływie dłuższego czasu. Co więcej, opisanie przez ciebie – na chłodno – całego zdarzenia pozwoli nabrać
ci do niego dystansu, dostrzec fakty
i wyciszyć związane z nimi emocje.
Tak więc drukuj i gromadź kierowane do ciebie przez mobbera e-maile, kseruj dokumentację (oczywiście
w granicach nienaruszających przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej), nagrywaj swoje
rozmowy z mobberem, jego obraźliwe wypowiedzi wobec ciebie, pamiętając, że wcale nie musisz mieć
na to jego zgody. Jeśli doświadczyłeś
zdarzeń o charakterze mobbingu, poszukaj świadków tych zdarzeń. Mogą
być nimi twoi obecni współpracownicy albo byli pracownicy lub osoby
z zewnątrz. Zapewne może okazać się
to trudne, bo ludzie nie chcą z natury
być w nic wplątywani, ale trzeba próbować. Dzienniczek mobbingu może
być ważnym dowodem w sprawie
o mobbing, czy to przed sądem pracy (lub cywilnym), czy przed sądem
karnym.
Szukaj rozwiązań wewnątrz firmy.
Przełam się i spróbuj porozmawiać
z mobberem. Do rozmowy przygotuj się, a przede wszystkim przemyśl,
co chciałbyś powiedzieć swemu
prześladowcy. Opracowanie własnego scenariusza takiej rozmowy da ci
psychiczną i faktyczną przewagę nad
mobberem. Będąc asertywnym i stanowczym w trakcie takiej rozmowy,
jasno wypowiedz, czego oczekujesz
od mobbera, np.: domagaj się, aby
o ewentualnych zastrzeżeniach wobec twojej pracy rozmawiał z tobą
w cztery oczy, poproś, aby krytyka
z jego strony była otwarta, konkretna i dotyczyła zachowań, a nie twojej osoby, zażądaj, aby nie wydawał
uogólnionych opinii na temat jakości twojej pracy, zażądaj, aby cię nie
obrażał, nie wyzywał, aby nie podnosił głosu w kontaktach z tobą. W prowadzonej z mobberem rozmowie
opanuj nerwy (choć zapewne jest to
trudne, ale możliwe) i nie daj się sprowokować do pozbawionej kontroli
wymiany zdań.
Może się też okazać, że mobber nie
będzie chciał z tobą rozmawiać, to
wówczas spróbuj porozmawiać ze
współpracownikami. Powiedz im
o swoim problemie z przełożonym
z własnej perspektywy, staraj się im
uświadomić, że są potencjalnymi ofiarami mobbingu tegoż przełożonego,
jeśli on się ciebie pozbędzie. W trakcie
rozmów może okazać się, że oni też
czują się szykanowani przez tego samego co ty przełożonego. Zapewne
znajdą się tacy, którzy staną po twojej
stronie, wesprą cię nie tylko w miejscu
pracy, ale może również któryś z nich
zdecyduje się zeznawać na twoją korzyść w sądzie.

Jeśli rozmowa z mobberem lub
współpracownikami nie pomoże,
zgłoś problem do komórki personalnej, przedstawiciela pracowników lub
związków zawodowych (o ile istnieją
na terenie firmy).
Ostatecznym krokiem byłaby rozmowa z prezesem lub właścicielem
firmy. I do niej, tak jak do rozmowy
z mobberem, przygotuj się. Musisz
zdawać sobie sprawę, że prezes czy
właściciel firmy mogą zbagatelizować
twój problem. Możesz w trakcie rozmowy odczuć ich zniecierpliwienie,
że zajmujesz im czas nic niewartymi
– oczywiście z ich punktu widzenia –
osobistymi sprawami. Nadanie swojej
wypowiedzi formy pisemnej (pamiętaj o zarejestrowaniu pisma w kancelarii) po pierwsze obliguje prezesa lub
właściciela firmy do udzielenia także
pisemnej odpowiedzi, po drugie ma
wartość dowodową. Zarówno w rozmowie, jak i w piśmie podaj konkretne
przykłady stosowanego wobec ciebie
mobbingu. Powołaj się na rozwiązania
prawne, które zobowiązują pracodawcę do zareagowania na wszelkie
przejawy psychoterroru wobec pracowników w zarządzanej przez niego
firmie, szczególnie w przypadkach,
gdy pracodawca został o nich poinformowany.
Walcz ze stresem. Wiadomo, że ofiara mobbingu żyje w ciągłym stresie,
który potrafi zawładnąć nawet jej życiem osobistym. I jak banał brzmią
w jej uszach dawane rady „zdrowo się
odżywiaj, uprawiaj sport, jak najwięcej się śmiej, pozwalaj sobie na drobne przyjemności, walcz ze stresem,
wykorzystując techniki relaksacyjne”.
Myślę jednak, że uświadomienie sobie
przez mobbowanego pracownika, że
wychodząc z pracy i codziennie zatrzaskując za sobą drzwi do budynku
firmy, otwiera jednocześnie drzwi do
innego świata, pozwoli mu na zastosowanie we własnym życiu wspomnianych powyżej rad. Mobber chce, abyś
bał się go i poza pracą. Zrobisz mu
„psikusa”, trzymając się zasady „pracuję w pracy i tam rozwiązuję związane
z nią problemy”. Dom, rodzina przyjaciele to twój azyl, do którego mobber
nie ma wstępu.

Szukaj wsparcia wśród rodziny
i przyjaciół, bo „co dwie głowy to nie
jedna”. Zrozumienie i życzliwość bliskich nie tylko pozwala łatwiej przebrnąć przez kłopoty w pracy, ale też
motywuje do działania. Ukrywanie
przed bliskimi prawdy o tym, że jest się
ofiarą mobbingu w pracy, okłamywanie siebie i bliskich, że to nic takiego,
wreszcie obwinianie siebie za bycie
ofiarą mobbingu oznacza, że mobber
zawładnął twoim umysłem i duszą.
Daj mobberowi „prztyczka w nos”.
Wyrzuć go wraz z jego buciorami ze
swojego prywatnego życia.
Szukaj pomocy profesjonalistów.
W swojej walce z mobbingiem masz
sprzymierzeńców. Szukaj ich wśród
osób zajmujących się profesjonalnie
zjawiskiem mobbingu, działających
w stowarzyszeniach antymobbingowych, jak Krajowe Stowarzyszenie
Antymobbingowe, czy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA. W witrynach internetowych
tych organizacji znajdziesz, Szanowny
Czytelniku, aktualne informacje teleadresowe, dowiesz się, czym się zajmują i jaką pomoc oferują.
Nie obawiaj się, a przede wszystkim
nie wstydź się skorzystać z pomocy
psychologa lub psychiatry. Zdiagnozowanie u ciebie przez lekarza rozstroju nerwowego spowodowanego
mobbingiem i potwierdzenie diagnozy orzeczeniem lekarskim może być
dowodem w ewentualnym postępowaniu sądowym. Wizyta u psychologa lub psychiatry najczęściej daje
pozytywny skutek polegający na
uświadomieniu sobie przez pacjenta
stopnia zaawansowania u niego problemu mobbingu. Może okazać się,
że lekarz uzna, że w twoim przypadku wystarczający będzie odpoczynek i regeneracja sił na wystawionym
przez niego zwolnieniu lekarskim. Ale
może też okazać się, iż będziesz musiał, Drogi Czytelniku, podjąć radykalną decyzję, o której mowa poniżej.
Rzuć tę robotę w diabły. Nie warto
ryzykować utraty zdrowia, a nawet
życia dla pracy. Jeśli możesz sobie na
to pozwolić – zrezygnuj z pracy w tej
firmie. Jeśli odejście z pracy jest w danym momencie niemożliwe – przy-

gotuj się do złożenia wypowiedzenia
w niedalekiej przyszłości. Zdaję sobie
sprawę, że rada „rzuć robotę” może
wydać się zbyt przemądrzała. Podjęcie decyzji jest niezwykle trudne, bo
„ciężko o pracę” i większość osób
wychodzi z założenia, że lepiej znosić
upokorzenia, niż szukać nowej pracy
albo stanąć przed widmem braku pieniędzy na opłaty, utrzymanie rodziny. Już samo poszukiwanie pracy jest
w większości długotrwałe i stresujące.
Tak więc, podnoś swoje kwalifikacje tak, abyś był atrakcyjny na rynku
pracy. Aktywnie szukaj pracy i wysyłaj
dokumenty aplikacyjne, nie zrażaj się
również niepowodzeniami – za którymś razem na pewno się uda.
Jeśli planujesz postępowanie sądowe,
przede wszystkim skorzystaj z porady
prawnika, który oceni pod względem
prawnym zebrany przez ciebie materiał dowodowy. Staraj się w opinii
prawnika uzyskać odpowiedzi m.in.
na pytania: czy masz podstawy do
skierowania sprawy na drogę sadową
cywilną, karną?, jak może przebiegać
sprawa przed sądem cywilnym, a jak
przed karnym?, jakie mogą być konsekwencje prawne każdego z tych
postępowań dla ciebie, mobbera
i pracodawcy? Pamiętać jednak należy o tym, że aby móc domagać się
od pracodawcy zadośćuczynienia za
mobbing, trzeba w wypowiedzeniu
umowy o pracę podać mobbing jako
właśnie przyczynę wypowiedzenia.
Zanim zdecydujesz się na pracę
w nowym miejscu, zrób „wywiad
środowiskowy” – zbierz opinie na
temat przestrzegania prawa pracy,
atmosfery, kultury organizacyjnej
i zarządzania. Pozytywne informacje
pozwolą ci przypuszczać, że w nowej
pracy będziesz mógł czuć się bezpiecznie.
Przy opracowaniu wykorzystano materiały dotyczące zjawiska mobbingu
opublikowane na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy,
Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego, Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Antymobbingowego
OSA, Wikipedii oraz na Facebooku.
(CDN)
Anna Fronczak

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Święto edukacji
Dnia 16 października 2013 r. uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie uroczyście świętowali Dzień Edukacji Narodowej.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Justyna
Nowacka. Szczególnie gorąco powitała emerytowanych pracowników placówki, którzy, jak
co roku, uświetnili uroczystość. Życzenia z okazji święta zaadresowała do gości i czynnych pracowników szkoły.
Program artystyczny zaprezentowali uczniowie
gimnazjum i szkoły podstawowej. Jak zwykle
zostali nagrodzeni entuzjastycznymi brawami,
poza tym publiczność często reagowała śmiechem na zabawne kwestie wypowiadane przez
młodych aktorów. Na wysokim poziomie zaprezentował się znakomity chór szkolny, w którym licznie działają uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej.
Następnie pani dyrektor wręczyła nagrody za osiągnięcia zawodowe następującym nauczycielom: Kindze Majchrzak, Zofii Wypniewskiej, Izabeli Cichockiej-Ropielewskiej, Irenie Kozaczuk i Bożenie Gąsiorowskiej. Wyróżnieni zostali również pracownicy administracji i obsługi: Agnieszka Ostaszewska, Małgorzata Jazłowiecka, Kinga
Pasiewicz. Serdecznie im gratulujemy. Po akademii goście wraz z pracownikami udali się na poczęstunek, aby
przy kawie i słodkościach zanurzyć się we wspomnieniach.
M.M.
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Dieta osoby z cukrzycą typ 2

Katedra św. Wita

NA WYCIECZKĘ

fot. M. Kaczorowski

Praga dla średniozaawansowanych
To miasto w sam raz na jesień. Nie ma
uciążliwych upałów, pogoda sprzyja
spacerom, a w sklepach z pamiątkami
zaczęły się już obniżki. Warto spędzić
październikowy weekend w czeskiej
Pradze.
Jeśli ktoś nie chce lub nie zdążył wykupić wycieczki do stolicy Czech, może
zdecydować się na zwiedzanie jej we
własnym zakresie. Nie jest to skomplikowane.
Dojechać można do niej pociągiem
(z Warszawy jeździ m.in. pociąg nocny, z wagonem sypialnym i z kuszetami). Samolot to droższa wyprawa, za
to za przystępną cenę dowiezie nas na
miejsce jedna z ogólnopolskich sieci
autobusowych.
Trzeba też ustalić, gdzie się w Pradze
zatrzymać. Młodszych z pewnością zadowolą kilkuosobowe pokoje w hostelach, których nie brakuje
w centrum miasta – koszt noclegu
nie przekracza w nich kilkudziesięciu złotych. Kto jednak szuka lokum
o nieco wyższym standardzie z osobną łazienką, może zdecydować się na
pokój 1- lub 2-osobowy również
w hostelu. Noc w takim pokoju będzie
nieco droższa niż w pokojach wieloosobowych, ale z pewnością tańsza
niż w hotelu. Można wówczas liczyć
na mydło, żel pod prysznic, ręczniki,
a niekiedy i suszarkę do włosów. Jako
że to jednak nie jest „prawdziwy” hotel, za śniadanie trzeba zwykle dopłacać (kilkanaście złotych).
Jeśli jednak nie zdecydujemy się na
śniadanie w hostelu, nie ma obawy,
byśmy musieli zwiedzać Pragę głodni. Stolica Czech pełna jest niewielkich
sklepów-cukierni, w których od rana,
oprócz bułek czy rogalików, serwo-

Most Karola

wane są pyszne kanapki („chlebiczki”)
z serami, pastami twarogowymi, wędliną, jajkiem itd. w przystępnej cenie
(ok. 2,50 zł). Do tego można napić się
herbaty albo kawy (różne rodzaje, do
wyboru) oraz zjeść smaczne ciastko.
Co do obiadów, praskie ulice wypełniają restauracje, gospody, bary i puby.
Ceny – różne, ale bez trudu można
znaleźć coś na każdą kieszeń. Rzecz
jasna, im bliżej ścisłego centrum, tym
ceny wyższe. Grzechem byłoby odwiedzić czeską stolicę i nie skosztować knedlików, ale w Pradze nie brak
lokali oferujących kuchnię włoską,
chińską, europejską itd., choć wiele
z nich z dumą informuje, że w nich
serwowane są dania kuchni staroczeskiej… Należy pamiętać, że obecność
warzyw na czeskich talerzach jest zazwyczaj symboliczna, jeśli więc ktoś
nie chce zjeść posiłku bez bukietu surówek, powinien zdecydować się na
restaurację „ogólną” bądź też kupować sobie warzywa i owoce we własnym zakresie (w menu śniadaniowym
czeskich hoteli może nie być nawet
symbolicznego plasterka pomidora).
Zapewne wiele osób nie wyobraża
sobie wizyty w Czechach bez spróbowania ich słynnego na cały świat piwa.
Warto w poszukiwaniu ciekawych
smaków tego złocistego napoju opuścić centrum i udać się w odleglejsze
dzielnice Pragi, do „karczm”, w którym prawie nie ma turystów, a spotykają się głównie prażanie.
Poruszanie się po Pradze jest proste.
Do najważniejszych miejsc można
dotrzeć metrem. W czeskiej stolicy
kolej podziemną tworzą trzy linie: A,
B i C. Doskonałe oznaczenie wszystkich stacji nie pozwoli się zgubić.
Można też korzystać
z tramwajów, które dowiozą nas np.
z Nowego Miasta
w okolice Starego
Miasta bądź pozwolą sprawnie przemierzyć Małą Stranę na
drugim brzegu Wełtawy. Najpraktyczniej zaopatrzyć się
w bilet 72-godzinny (koszt ok. 50 zł),
który upoważnia do
fot. M. Kaczorowski

jazdy wszystkimi środkami komunikacji miejskiej („jizdenki” można
kupić w kioskach oraz automatach biletowych).
Wielu przyjemności dostarczają same
spacery po Pradze, która jest wyjątkowo urokliwym miastem. Most Karola,
ulice prowadzące od niego w stronę Staromiejskiego Rynku, sam Rynek oraz okolice placu Wacława to
ulubione miejsca spotkań zarówno
prażan, jak i turystów. Wieczorami
w zabytkowych kościołach (często już
niewykorzystywanych do celów kultowych) obywają się koncerty muzyki
klasycznej. Wielu ulicznych muzyków
można też spotkać w centrum miasta.
Miło jest przemierzać nieśpiesznie Pragę, chłonąc jej wyjątkową atmosferę.
Nie sposób jednak pominąć najciekawszych miejsc czeskiej stolicy.
Poza Starym Miastem punktem obowiązkowym są Hradczany, z katedrą
św. Wita i innymi zachowanymi do
dziś budowlami oraz Złotą Uliczką.
Najpraktyczniej jest wykupić bilet na
tzw. krótszą trasę (ok. 45 zł), co gwarantuje zwiedzenie najważniejszych
hradczańskich zabytków. Warto też
udać się w przeciwną stronę miasta
– na Wyszehrad, gdzie poza kościołem św. Piotra i Pawła, zachowanymi
fragmentami średniowiecznych budowli godny obejrzenia jest tamtejszy
cmentarz, odpowiednik warszawskich
Powązek. Spoczywają na nim zasłużeni twórcy czeskiej kultury, m.in. kompozytorzy Bedřich Smetana i Antoni
Dworzak oraz pisarz Karel Čapek. Jeśli dysponujemy większą ilością czasu, dobrze będzie odwiedzić praskie
zoo, dorównujące berlińskiemu, i pobliski ogród botaniczny (można kupić
łączny bilet do obu tych placówek).
Osoby interesujące się kulturą żydowską z pewnością nie ominą Josefova, z jego licznymi synagogami oraz
cmentarzem żydowskim, na którym
spoczywa twórca Golema. Ciekawe
są też liczne muzea: lotnictwa, alchemii, maszyn służących do tortur…
A to zaledwie niewielka część tego, co
oferuje Praga. Warto odwiedzić czeską stolicę. Grozi nam tylko jedno: na
pewno zechcemy do niej powracać.
Agata Wojtko

Tak naprawdę słowo „dieta” jest tu nieodpowiednie. Osoba z cukrzycą powinna zmienić nawyki żywieniowe na stałe, a nie wprowadzać diety na chwilę.
Chcemy przecież, żeby nasze życie z cukrzycą było dobrej jakości, a jest to
cel długofalowy. Cukrzyca pozostaje z nami na zawsze, powinniśmy ją zaakceptować i starać się utrzymać nasz stan zdrowia na dobrym poziomie, żebyśmy dodatkowo nie musieli walczyć z powikłaniami tej choroby.
Istotne jest dostosowanie liczby posiłków do rodzaju leczenia. Osoby leczące się jedynie lekami doustnymi powinny spożywać ok. 4–5 posiłków
w zależności od trybu życia. W skład tych posiłków wchodzą 3 główne: śniadanie, obiad, kolacja oraz dwie przekąski: drugie śniadanie i podwieczorek.
Natomiast u osób leczących się insuliną liczba posiłków zależy od rodzaju
insuliny i liczby wstrzyknięć. Osoby z 4 wstrzyknięciami ludzkiej insuliny lub
2 mieszanek insulinowych powinny spożyć ok. 5–6 posiłków. Ostatni, szósty
posiłek jest to druga kolacja, którą należy spożyć, jeśli poziom cukru jest niski,
aby uniknąć w nocy niedocukrzenia. Osoby natomiast z analogami insuliny
szybko działającymi powinny spożywać tyle posiłków, ile stosuje się wstrzyknięć insuliny, najczęściej od 3 do 5. W przypadku 2 wstrzyknięć mieszanek
analogowych wystarczą 3 posiłki w ciągu dnia.
Najważniejsze jednak jest indywidualne dostosowanie liczby posiłków do
stężenia glukozy u danej osoby, dlatego tak istotna u osób z cukrzycą jest
samokontrola za pomocą gleukometru. Dodatkowo pomocne może być
prowadzenie dzienniczka, w którym notujemy, co zjadamy w ciągu dnia i jaki
mamy poziom glukozy po spożyciu danego posiłku oraz przed wstrzyknięciem insuliny. Większość osób z cukrzycą typ 2 ma również nadwagę bądź
otyłość, dlatego zmieniając nawyki żywieniowe, należy to również mieć na
względzie. Czyli zmiana nawyków żywieniowych ma spowodować zarówno
uregulowanie poziomu glukozy we krwi, jak i zmniejszyć masę ciała.
Zmiana nawyków żywieniowych na pewno nie jest łatwa, dodatkowo gdy
leczenie cukrzycy zaczyna się od przyjmowania insuliny, jest to jeszcze trudniejsze. Najważniejsza jest zasada małych kroków. Zatem nie zakładajmy, że
schudniemy 15 kg w ciągu 2 miesięcy. Sukcesywny, lecz powolny spadek
masy ciała chorego pozwala także na obniżenie poziomu cukru we krwi oraz
zmniejsza wartość ciśnienia tętniczego.
Zalecenia dla każdej osoby powinny być dobrane indywidualnie, najlepiej
przez dietetyka, ponieważ często oprócz problemów z cukrzycą wstępują
dodatkowe problemy zdrowotne, jak podwyższony poziom cholesterolu,
trójglicerydów, kwasu moczowego, czy też inne choroby. Ogólnie mówiąc,
im mniej ruchu w ciągu dnia, tym mniej kalorii potrzeba do zaspokojenia podstawowych potrzeb organizmu. Energetyczność diety należy ustalić indywidualnie, ponieważ zależy ona od wielu czynników, m.in.: wieku, masy ciała,
rodzaju pracy, aktywności fizycznej, chorób towarzyszących.
Pierwszą i podstawową zmianą, jaką należy wprowadzić, jest dostosowanie
regularnego spożywania posiłków do rodzaju terapii (leki, insulina) i naszego
stylu życia, a najczęściej także rytmu pracy. Chorujący na cukrzycę typu 2 są
to niestety osoby coraz młodsze, które są czynne zawodowo.
Gdy ustalimy liczbę posiłków, zastanawiamy się, co zjeść. Dla większości osób
najbardziej uciążliwe jest wyeliminowanie węglowodanów prostych, czyli słodyczy, ciast, czekolad, słodkich napojów, ale również białego pieczywa czy
ryżu. Niestety, to właśnie te produkty odpowiadają za nagłe skoki glukozy we
krwi. Zaleca się natomiast węglowodany złożone: pieczywo razowe, otręby
owsiane, kasze, brązowy ryż.
Białka w diecie chorych na cukrzyce powinny dostarczać natomiast ryby oraz
chude mięso pochodzące z kurczaka, indyka czy cielęciny. Mięso czerwone
(np. wołowe czy wieprzowe) również może występować, jednak w mniejszych ilościach i wybieramy wtedy chudsze kawałki mięsa. Dodatkowo mięso
czy ryby powinniśmy zastępować nasionami roślin strączkowych: soją, soczewicą, ciecierzycą, fasolą, które mogą być zamiennikami białka mięsnego.
Białka powinny dostarczać również niskotłuszczowe produkty mleczne, takie
jak jogurty naturalne, mleko 1,5%, chude sery. Unikać należy natomiast serów
żółtych, topionych, pleśniowych oraz śmietany. Bardzo ważne jest również
wybieranie odpowiednich rodzajów tłuszczów. Najbardziej korzystne są bowiem tłuszcze jednonienasycone zawarte m.in. w oleju rzepakowym, oliwie
z oliwek i orzechach. Do smarowania pieczywa natomiast najlepiej stosować
oliwę z oliwek, olej lub serki naturalne. Jeśli natomiast ktoś nie wyobraża sobie
życia bez masła, należy używać go w niewielkich ilościach.
Jednak jednym z najważniejszych składników diety powinny być warzywa,
a dodatkiem do nich owoce. Warzywa mają wiele zalet. Zawierają błonnik,
który pęczniejąc w żołądku, daje nam długotrwałe uczucie sytości, a ponadto
jego forma rozpuszczalna (obecna głównie w roślinach strączkowych) spowalnia proces wchłaniania węglowodanów z przewodu pokarmowego, co
dodatkowo utrzymuje w ryzach prawidłowy poziom cukru we krwi. Dodatkowo warzywa usprawniają perystaltykę jelit, usuwając wszystkie toksyny
i produkty przemiany materii, i zapobiegają powstawaniu zaparć. Warzywa
i owoce zawierają dużo naturalnych witamin oraz składników mineralnych.
Mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę: są produktami zasadowymi-alkalizującymi. Nasze codzienne żywienie jest oparte na produktach kwasotwórczych: mięsie, rybach, produktach zbożowych, natomiast mało spożywamy
zasadotwórczych warzyw i owoców. Taki sposób żywienia może doprowadzić poprzez zakwaszenie organizmu do wielu chorób.
mgr Iwona Łątka dietetyk medyczny
506-958-184 www.konsultacje dietetyczne.pl

PO GODZINACH

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Wałęsa. Człowiek z nadziei
Biograficzny, dramat; Polska; czas: 2 godz.7 min..

Historia Lecha Wałęsy, który razem z “Solidarnością” walczył o Polskę wolną od komunizmu.
30 października-3 listopada
godz. 15.00

TURBO 3D

Animacja, familijny, komedia; USA; czas: 1 godz. 36 min.

Niepozorny ślimak Turbo nieoczekiwanie nabywa niezwykłych mocy, pozwalających mu
rozwijać zawrotną szybkość. Postanawia więc
wziąć udział w wielkim wyścigu.
30 października-3 listopada
godz. 17.00 i 19.15

AMBASSADA
Komedia; Polska; czas: 1 godz. 45 min.

Mela i Przemek odkrywają, że winda w budynku, do którego się przeprowadzili, przeno6-10 listopada godz. 17.00

Klopsiki kontratakują 3D

Komedia, animacja, familijny; USA; czas: 1 godz. 35 min..

Maszyna zmieniająca wodę w żywność z poprzedniej części wciąż działa i produkuje niebezpieczne jedzeniowo-zwierzęce hybrydy.
Flint musi ją unieszkodliwić.

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Nadmiar propozycji zawodowych wymaga wyboru. Najchętniej złapałbyś kilka srok
za ogon, ale kieruj się zdrowym rozsądkiem. Niech Cię nie zaślepi żądza pieniądza.
Wybierz projekty, które przede wszystkim
dadzą Ci satysfakcję.
Byk 21.04–20.05
Czas na rewolucję. Ty jednak zaparłeś w się
nogami i nie chcesz zmian. To, co stare,
było dobre w przeszłości. Pamiętaj, że mózg
trzeba ćwiczyć, ucząc się nowych rzeczy.
Uważaj na wysoki poziom cholesterolu.
Bliźnięta 21.05–21.06
Masz siłę przebicia. Przyjrzyj się uważnie
sygnałom płynącym z Twojego organizmu.
Są one dość niepokojące. Dlatego najlepiej
cały weekend spędź w plenerze. Jesienna
aura i kolory przyrody wpłyną na Ciebie relaksująco.
Rak 22.06–22.07
Potrzebujesz teraz sporej sumy pieniędzy.
Bank natrętnie upomina się o spłatę kolejnej raty. Poszukaj dodatkowego zajęcia. Dla
odmiany niech ono wiąże się z wysiłkiem
fizycznym. Nie oszczędzaj na księgowym.
Tylko on wyprowadzi Twoją firmę na prostą.
Lew 23.07–23.08
Rozpoczniesz ten tydzień w podniosłym nastroju. Projekt wcześniej pokazany szefowi
przypadł mu do gustu. Ale nie licz więc na wysokie apanaże. Najważniejsze, że wypromujesz
swoje nazwisko. W związku lekkie przesilenie.
Za to na zdrowie nie powinieneś narzekać.
Panna 24.08–22.09
W tych dniach staniesz przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Jednak dla Ciebie nie ma
rzeczy niemożliwych. Uporasz się z nimi.
Udowodnisz sobie i wszystkim wokół swoją
wyjątkową pracowitość.

Waga 23.09–23.10
Nie pozwól umniejszać swoich dokonań.
Ktoś chce się wypromować Twoim kosztem. Z determinacją i obowiązkowością pracowałeś na obecny sukces. Czas najwyższy
pokazać, na co cię strać. Jeśli po raz kolejny
odpuścisz – premia nie trafi do Twoich rąk.
Skorpion 24.10–22.11
Jeśli szukasz pracy – nie licz na lawinę propozycji. Wcześniej złożoną ofertę pracy z dala od
domu przyjmij jako tymczasową. Źle znosisz
brak stabilizacji finansowej. Dojazdy mają także
swoje dobre strony.
Strzelec 23.11–21.12
W tym tygodniu zrób użytek ze swoich licznych zalet. Bądź tytanem pracy. Jednak materialne ambicje połącz z potrzebami ducha.
Twoja rodzina też chce mieć z Ciebie pożytek. Zamawiaj catering wyłącznie oferujący
zdrowe dania.
Koziorożec 22.12–20.01
Z Twoim awansem wiązać się będą większe
obowiązki. Także odpowiedzialność za grupę, którą kierujesz. Dlatego na początku ustal
twarde zasady. Bądź konsekwentny, wymagający, ale i nagradzający. Nie okazuj emocji.
Mogłyby one ujawnić Twoją słabość.
Wodnik 21.01–19.02
Od nadmiaru pracy i pośpiechu dostajesz
zadyszki. Jeszcze w tym tygodniu ogranicz
obowiązki. „Mierz siły na zamiary”. Dopadną Cię problemy ze snem. Weź choćby kilka
dni urlopu.
Ryby 20.02–20.03
Kiedy inni wracają z urlopu, Ty wybierasz się
w wymarzoną podróż. Przygotuj się do niej.
Przede wszystkim nie zostawiaj rozpoczętych
projektów. Jeśli trzeba, pracuj nawet w weekend.
Jeśli wyjazd ma charakter traperski – już teraz
rozgrzewaj mięśnie.

NG

si z sierpnia 2012 roku do sierpnia 1939 roku.

6-10 listopada godz. 19.00

GRAWITACJA 3D
Dramnat, sci-fi; USA,Wielka Brytania; czas: 1 godz. 30 min.

Dwoje astronautów szuka sposobu przetrwania,
kiedy ich stacja zostaje prawie całkowicie zniszczona przez szczątki satelity.
13-17 listopada godz. 15.00

Percy Jackson.
Morze potworów 3D
Familijny, fantasy; USA; czas: 1 godz. 46 min.

NG

We wtorek, 15
października br.
w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku
odbył się „Bal Jesienny”. Jak przystało na tematykę
związaną z balem, zagościły na
nim: kolorowe
listki, jabłuszka,
pomidorki,
gruszki, ogóreczki, cebulki i wiele innych owoców i warzyw. Hol, na którym odbył się bal, udekorowany naturalnymi liśćmi, budził podziw i zachwyt rodziców, a także dzieci. Poszczególne grupy zaśpiewały piękne
piosenki związane z tematyką jesienną. Przedszkolaki tak pięknie i głośno
śpiewały, że w nagrodę otrzymały pyszne nagrody: śliwki, jabłka i gruszki.
Podczas balu dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach
organizowanych przez Barbarę Sawicką. Miały za zadanie odgadnąć za pomocą zmysłów (smaku, węchu i dotyku) dany owoc. Następnie rozwiązywały zagadki, a także wzięły udział w kwizie o tematyce jesiennej, podczas
którego utrwalały zdobyte wiadomości. Później dyrektor Hanna Szumska
zaprosiła wszystkie dzieci do wspólnej zabawy przy muzyce. Były kółeczka, pociągi i wężyki. Muzyczne zabawy z konkursami prowadził wodzirej,
który wprowadził wszystkich w wspaniały nastrój. Na koniec zabawy każdemu dziecku wykonano pamiątkowe
zdjęcie.
Wszystkim ten dzień
upłynął bardzo szybko.
Było kolorowo, smacznie, wesoło i zdrowo.
Bal był okazją do świetnej zabawy i sprawił naszym przedszkolakom
wiele radości.
SP Nasielsk

23-31 października godz. 17.00 i 19.15

BI

17 października 2013r. uczniowie klas
0–III z wychowawcami odwiedzili
Teatr Lalka w Warszawie. Bajkę braci
Grimm pt. Jaś i Małgosia w wersji oryginalnej, dość dramatycznej znamy
wszyscy. My obejrzeliśmy wersję napisaną przez Jana Brzechwę, która ma
zupełnie inny klimat.
Spektakl wystawiony w Teatrze
Lalka w reżyserii Lecha Chojnackiego to pogodna, pełna humoru opowiastka o parze niesfornych,
wiecznie skłóconych dzieciaków,
które dzięki przemyślanemu podstępowi rodziców stają się zgodnym rodzeństwem. Ów podstęp to
zainscenizowana sytuacja zagrożenia. Rodzice postanowili przebrać
się w kostiumy wilka i Baby-Jagi.
Humorystyczna i bardzo charakterystyczna dla spektaklu była piernikowa
scenografia. Przedstawienie odbywało się w dwóch planach: aktorskim
i lalkowym. Główni bohaterowie
spektaklu, Jaś i Małgosia, pozostawieni
sami sobie w obliczu niebezpieczeństwa, spotkania z wilkiem i złą czarownicą, zrozumieli, że powinno się
wzajemnie wspierać, dodawać odwagi i trzymać się razem. Wspaniała
bajka? To nie bajka, a rzeczywistość
zaczerpnięta z naszych domów. Zachęcamy do obejrzenia, zobaczycie
w niej siebie, brata, siostrę…
Wychowawcy klas 0–III

Jesienny bal
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Snuje się snuje
bajeczka

Kino NIWA ZAPRASZA
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ZE SZKÓŁ.
SP Popowo Borowe
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Percy Jackson, wraz ze swoimi przyjaciółmi Annabeth Chase, Clarisse i Tysonem udają się w podróż do Morza Potworów, aby odnaleźć Złote
Runo.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Instalacje elektryczne – kompleksowo – uprawnienia.
Systemy alarmowe, monitoring/kamery. Profesjonalnie
z gwarancją. Atrakcyjne ceny.
Tel. 518 529 925.
Sprzedam działkę 4100 m2,
blisko lotniska Chrcynno.
Tel. 696 906 014.
Wynajmę lub sprzedam dom
z Mogowie. Tel. 668 302 813.
Sprzedam działki. Tel. 500
138 106.
Sprzedam tuje Szmaragd.
Tel. 500 138 106.
Sprzedam działki na os.
Krupka. Tel. 692 196 139.
Język angielski –
KOREPETYCJE – zakres szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tel. 501 137 264.
Korepetycje z języka rosyjskiego. Tel. 511 146 203.
Do wynajęcia w Nasielsku
3 pokoje, kuchnia, łazienka, C.O., oddzielne wejście.
Tel. 602 793 096; 784 672
567.
Instalacje elektryczne - wykonawstwo, naprawy, konserwacja. Domofony, alarmy,
TV, awarie 24 h. Tel. 505 283
311.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 519 840
059.
Sprzedam mieszkanie 50 m2
w Nasielsku. Tel. 500 728
908.
Pożyczki pozabankowe.
Tel. 600 297 409.
Firma KaBa zatrudni do
o d ś n i e ż a n i a d a c h ó w.
Wymagane aktualne badania wysokościowe. Tel. 692
427 426.
Firma KaBa zatrudni operatora koparko-ładowarki
z doświadczeniem. Tel. 692427-426.

To miejsce czeka

na Twoją reklamę

Korepetycje z języka angielskiego, wszystkie poziomy
nauczania. Tel. 697339708.

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

Garaż do wynajęcia, Nasielsk
ul. Staszica. Tel. 503 626 426.

REKLAMA

25 października–7 listopada 2013
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Likwiduję gospodarstwo rolne i sprzedam sprzęty rolnicze, w tym dwa ciągniki.
Tel. 503 626 426, 515 313
916.
Sprzedam dwa solaria, wyposażenie gabinetu kosmetycznego. Tel. 502 765 480.
Sprzedam M4 lub zamienię
na kawalerkę. Tel. 518 443
663.
Sprzedam słomę i siano
w kostkach. Tel. 723 487 740.

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

Poszukuję pokoju do wynajęcia, najlepiej w bloku,
Nasielsk. Tel. 662 941 779.
G o s p o d a r s t w o
Agroturystyczne zaprasza!
Organizujemy wesela do 130

OGŁOSZENIE

osób. Znakomita kuchnia.
Nuna 30. Tel. 604 731 530.

Zarząd Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”
w Nasielsku, ul. Warszawska 2

Sprzedam młynek zbożowy

ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację)
na sprzedaż:

z silnikiem, wialnia i opryskiwacz. Tel. 606 409 569.
Lokal do wynajęcia,
ul. Młynarska 3 (nad apteką), powierzchnia 80 m 2 .
Tel. 531 881 222; 531 881 555.

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.

Sprzedam stemple budowlane, świerkowe, świeże, śred.

lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena netto
zł

min. 8 cm; wys. od 2,70 m.

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

Tel. 604 950 642.

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

Firma KaBa zatrudni kierow-

5.

insert (wkładkowanie) – 1 szt.

cę samochodu ciężarowe-

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

go. Wymagane uprawnienia
HDS. Tel. 692 427 426.
ROSYJSKI. Tel. 721 805 206.

0,82
800,00
0,10

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

– 10%
– 25%
do 50%
+ 50%
+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

1. prawa użytkowania wieczystego działek położonych
w miejscowości Stare Pieścirogi, gmina Nasielsk, oznaczonych numerami ewidencyjnymi320/8; 320/11; 320/13;
320/26; 366/7 o łącznej powierzchni 2 008 m2, objętych
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie księgą
wieczystą OS1U/00036091/1 oraz prawa własności znajdującego się na tych działkach budynku o powierzchni użytkowej 465 m2, budynku wagi o powierzchni 9,2 m2 oraz
budynku portierni o powierzchni 4,5 m2 z ceną wywoławczą
150 000 zł. Wadium wynosi 15 000 zł, postępowanie
1000 zł.
Przetarg odbędzie sie w siedzibie Spółdzielni w dniu
4 grudnia 2013 roku o godz. 10.00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.00 w biurze Spółdzielni. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Przetarg
może być odwołany bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Zarząd w siedzibie
Spółdzielni lub telefonicznie pod numerami: 23 69 12 719;
531 881 222; 531 881 555.
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PIŁKA NOŻNA
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SPORT SZKOLNY. Piłka nożna

Już nawet zwycięstwo nie cieszy Chłopcy z PG nr 1
Dla Żbika nastały złe czasy, nawet
bardzo złe. Tej opinii nie zmienia nawet fakt zwycięstwa naszej drużyny
w meczu wyjazdowym z Kryształem Glinojeck i awans w tabeli o dwa
miejsca w górę.
Zwycięstwo 3:1 zostało odniesione
w rozpaczliwym stylu. Przykro było
patrzeć na poczynania naszej drużyny. W meczu tym mieliśmy dużo
szczęścia, bo drużyną lepiej prezentującą się na boisku byli gospodarze.
Glinojecki Kryształ również przeżywa kryzys i w tabeli razem z Soną
Nowe Miasto okupuje ostatnią pozycję. W zespole zagrali bardzo
młodzi zawodnicy, słabo jeszcze
przygotowani do gry w ligowych
zmaganiach. Dzielnie przeciwstawili się
naszej młodzieży wspieranej przez kilku doświadczonych zawodników. To,
że tego meczu nie przegraliśmy, jest
w dużej mierze zasługą starszej części naszego zespołu, a zwłaszcza jego
nestora, Dariusza Kulpy. On był ostoją
naszej defensywy.
Gospodarze rozpoczęli mecz wyraźnie zdenerwowani, pełni obaw.
Do tego doszła bramka, którą stracili już w 2. minucie meczu. Strzelił ją
dla zespołu z Nasielska Rafał Załoga.
Zdobyty w takim momencie gol nie
uskrzydlił naszych piłkarzy. Nie poszli za ciosem. Wolno, chociaż ładnie,
rozgrywali piłkę na swojej połowie, by
ją tracić w odległości 30 metrów od
bramki przeciwnika. Początkowo gospodarze po przejęciu piłki z obawą
organizowali akcje zaczepne. Wyraźnie bali się, że mogą zostać skontrowani. Z każdą minutą uzyskiwali jednak
przewagę, by wreszcie spróbować
grać bardzo odważnie. Długie crossowe piłki ze strony na stronę siały zamęt w nasielskiej obronie. Skrzydłowi
gospodarzy byli najczęściej nieobstawieni i tylko małe doświadczenie i brak
boiskowego „cwaniactwa” sprawiały,
że nie zdobywali bramek. Ta otwarta
gra zemściła się jednak na drużynie
gospodarzy
Wystarczył jeden bardziej składny
i przeprowadzony w dobrym tempie
atak naszej drużyny, by podwyższyć
wynik do 2:0. Gospodarze nie zdążyli zewrzeć swych szyków obronnych.
Strzelcem bramki był Rafał Milewski
(37’). Podobne sytuacje zdarzały się
już w poprzednich meczach. Wtedy
jednak, po takiej akcji, nasi zawodnicy
przyspieszali. Tym razem stało się inaczej. Nasza drużyna nadal grała wolno,
bez pomysłu. Cały ciężar gry spoczywał na obronie. Ten obraz gry, atakujący gospodarze i broniący się Żbik,
utrzymał się do 70. minuty, kiedy
bramkę zdobyli piłkarze z Glinojecka.
Strzelił ją Sebastian Wernicki. Od tego
momentu obraz gry zmienił się na kilku minut. Gospodarze nadal atakowali, ale tym razem nasi zawodnicy na te
ataki odpowiadali atakami. Gra nabrała
rumieńców.
I właśnie podjęcie walki przez naszych
piłkarzy sprawiło, że coraz częściej
nasz zespół siał zamęt pod bramka
przeciwnika i zmuszał go do popełniania błędów. Po takim błędzie miejscowych i związanym z nim faulu
zyskaliśmy rzut wolny. Odległość od
bramki była niewielka, około 20 m.

mistrzami powiatu

fot. T. Zawadzki

Wolnego egzekwował Rafał Załoga.
Zawodnik nasz potrafi uderzyć i zdobyć gola z takiej odległości. Tak stało
się i w Glinojecku, z tym, że tym razem gol był wynikiem błędu miejscowego bramkarza.
Wynik osiągnięty w Glinojecku cieszy. Pamiętać jednak należy, że zwycięstwo nie było wynikiem dobrej gry
naszego zespołu, lecz szczęścia. Takiego szczęścia nie mieliśmy tydzień
wcześniej w meczu z KS CK Troszyn.
Nie pomógł wtedy nawet atut własnego boiska. Naszym szczęściem
było to, że spotkanie zakończyło się
wynikiem nierozstrzygniętym 2:2.
Niestety, skutkowało to stratą dwóch
punktów. Przebieg meczu był podobny do przebiegu gry w Glinojecku.
Przeciwnik, pełen obaw, nie od początku podjął walkę. Przez pierwszych
dwadzieścia minut przeważali nasi zawodnicy. Zawodnicy gości nie rwali
się pod naszą bramkę. Później gra się
wyrównała. Do przerwy jednak żadna z drużyn nie potrafiła ani uzyskać
zdecydowanej przewagi, ani strzelić
bramki. Obydwu zespołom brakowało skuteczności. Sytuacja zmieniła się
w piętnaście minut po przerwie, kiedy goście, widząc słabość przeciwnika, bardziej zdecydowanie ruszyli do
ataku. Ta zmiana stylu gry przyniosła
im upragnioną bramkę. Strzelił ją Sebastian Rudziński. Przy tej bramce jak
i następnej straconej w piętnaście minut później wyraźnie słabo zagrała nasza obrona.
Strata gola mobilizująco wpłynęła na
naszą drużynę. Zaczęła wreszcie grać
i zdobywać teren. W pięć minut późR
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23 września br. na boisku NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim
odbyły się zawody powiatowe w piłce nożnej. Gminę Nasielsk reprezentowały dziewczęta z Gimnazjum nr 3 w Cieksynie oraz chłopcy
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku.
Dziewczęta z Cieksyna zajęły II miejsce; pokonały drużynę Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Maz. 4:0 i uległy drużynie
ZS Leoncin 0:1.
Chłopcy zostali podzieleni na 2 grupy. Po rozgrywkach grupowych
kolejność przedstawiała się następująco:
grupa A
1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nowy Dwór Maz. 6 (4–0)
2. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk 1 (0–0)
3. ZS Leoncin 1 (0–0)
grupa B
1. Gimnazjum Pomiechówek 4 5:2
2. ZS Łomna 3 3:3
3. Gimnazjum Zakroczym 1 4:5
Półfinały:
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nowy Dwór Maz. – ZS Łomna 5:0
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk – Gimnazjum Pomiechówek 4:2
Mecz o 3. miejsce
ZS Łomna – Gimnazjum Pomiechówek 1:6
Mecz o 1 miejsce
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk – Publiczne Gimnazjum nr 1 Nowy
Dwór Maz. 1:0.
Drużyna Publicznego Gimnazjum nr 1 z Nasielska reprezentowała powiat nowodworski w zawodach rejonowych 8 października w Górze
Kalwarii.

niej był już remis. Bramkę zdobył Rafał
Załoga. Ci sami zawodnicy w podobny sposób zdobyli bramki w piętnaście
minut później. Znowu najpierw strzelił
gola Sebastian Rudziński, a odpowiedział bramką w pięć minut później Rafał Załoga. Niestety, mimo kolejnego
zrywu naszej drużyny nie udało się
przechylić szali zwycięstwa na naszą
stronę.
Te dwa mecze ze słabymi przeciwnikami zostały rozegrane w specyficznej sytuacji. Żbik był mocno
osłabiony, co było wynikiem opisywanych wcześniej wydarzeń w Pułtusku, gdzie piłkarze naszej drużyny
otrzymali dwie czerwone i osiem żółtych kartek. A otrzymali je za to, że
w większości wypadków zamiast grać,
chcieli „sędziować”, a swoje werdykty przekazywali niezbyt eleganckim
językiem.
W tym okresie nasza drużyna rozegrała jeszcze jeden mecz. Po
zwycięstwie nad czwartoligowym
MKS-em Ciechanów w Pucharze Polski w kolejnej rundzie przyszło nam się zmierzyć z drużyną
z A klasy, Jutrzenką Unieck. Meczu
wprawdzie nie przegraliśmy, ale
remis 1:1 spowodował, że o tym,
kto przejdzie do następnej rundy,
decydowały rzuty karne. Te lepiej
egzekwowali gospodarze z Uniecka (3:2) i oni awansowali do następnej rundy, w której spotkają się
z Nadnarwianką Pułtusk. Nasza drużyna nie powtórzy więc pięknej serii zwycięstw w PP, której świadkami
byliśmy w ubiegłym roku.
andrzej zawadzki
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