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– Nareszcie ktoś zauważył, że w naszym mieście jest wiele zaniedbanych drzew, które podczas silnych wichur mogą zrobić wiele szkód. Wycięto drzewa przy
baszcie, czy jeszcze coś będzie się działo w tym temacie? – z takim pytaniem do naszej redakcji zatelefonowała pani Agata z Nasielska.
Kilka dni temu wycięto dwa duże i stare wiązy, które rosły na skwerku przy baszcie, i jak poinformowano nas w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów
str. 16 Wiejskich Urzędu Miejskiego, na tym się prace porządkowe dotyczące drzew nie kończą.
– W najbliższym czasie będzie wycięty także duży klon jawor przy ulicy Starzyńskiego, a sąsiedni klon jawor będzie miał
wykonane cięcia sanitarne i pielęgnacyjne, czyli obcięte suche konary oraz cięcia
Z GMINY
formujące koronę drzewa. Gmina, jak każdy właściciel nieruchomości, na wycinkę
drzew musi uzyskać stosowne zezwolenie – w tym wypadku zezwolenie wydaje
starosta nowodworski, a w wypadku drzew rosnących w pasach dróg – po uzgodnieniu starosty z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.
We środę, 8 stycznia br., po goCzekamy na zezwolenie ze starostwa powiatowego na wycinkę chorych i uschniędzinie 19 doszło do wypadtych drzew w parku im. Jana Pawła II, przy ul. POW oraz przy ulicach gminnych –
ku przy wiadukcie kolejowym
wyjaśnia Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów
w Starych Pieścirogach. SamoWiejskich. – Wykonana zostanie też pielęgnacja drzew, zarówno na skwerach, jak
chód osobowy marki Opel
i przy ulicach gminnych – dodaje.
Agila uderzył w filar wiadukGmina nie poniosła żadnych kosztów za wycięcie drzew, ponieważ firma wykonała
tu, a następnie wpadł do rowu.
usługę w zamian za pozyskane drewno.
O 19.30 na miejscu pojawiły się
Kierownik J. Szymańska zwraca się również z gorącą prośbą o nieniszczenie posaodpowiednie służby i udzieliły
dzonych drzew. W końcu na poprawieniu estetyki miasta zależy nam wszystkim
pomocy kierującej pojazdem
i tak naprawdę bez pomocy mieszkańców urzędnicy nie nadążą ani sadzić drzew,
kobiecie. – Kierująca pojazdem
ani sprzątać śmieci z terenów publicz- R
jechała sama i była trzeźwa –
E
K
L
A
M
A
nych.
informuje sierż. sztab.Szymon
Koźniewski, rzecznik policji w Nowym Dworze Mazowieckim, i dodaje, że UM ma w planach na najbliższy rok
nie odniosła ona obrażeń, była w stanie opuścić pojazd o własnych siłach.
nasadzenie ok. 150 nowych drze(pk) wek na terenie naszego miasta.
(i.)

Wypadek przy wiadukcie
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SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Dziękujemy Pani Mario!
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Z dniem 3 stycznia br. na emeryturę przeszła Pani Maria Kowalska
– Sekretarz Nasielska. W dniu 7 stycznia br. Pani Maria Kowalska
pożegnała się z władzami samorządowymi Gminy Nasielsk oraz
pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku dziękując za współpracę od 2006 roku wszystkim dotychczasowym Burmistrzom,
Radnym Rady Miejskiej w Nasielsku, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk, pracowników Urzędu Miejskiego
w Nasielsku oraz Sołtysom. Z rąk Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego otrzymała kwiaty oraz symboliczny dyplom
z podziękowaniem za pracę na rzecz samorządu Gminy Nasielsk.
W spotkaniu uczestniczyła również Pani Katarzyna Świderska, która w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku podziękowała
za wszystkie lata współpracy oraz przekazała pamiątkowe kwiaty.
Pani Marii życzymy dużo zdrowia, radości z dnia codziennego,
szczęścia w życiu osobistym. Pragniemy jednocześnie podziękować za współpracę dla dobra Gminy Nasielsk. Dziękujemy za
dobrą radę, za wysłuchanie, za fachową pomoc i kompetencje,
którymi podczas swojej pracy wszystkich nas obdarowywała. Jesteśmy dumni, iż mogliśmy z Panią pracować i czerpać wiedzę
z Pani doświadczenia. Z całego serca dziękujemy.
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Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Z UM

Co z bezdomnymi
zwierzętami w 2014?
W grudniu 2013 r. Urząd Miejski w Nasielsku ogłosił przetarg dotyczący wyłapywania
i utrzymywania w schronisku
bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy na rok 2014.
Przetarg składał się z dwóch
części. W pierwszej określono warunki prz yjmowania
i utrzymywania bezdomnych
zwierząt, zaś w drugiej ich odławianie. Zgodnie z zapisami w przetargu schronisko, do którego trafią
zwierzęta, musi zapewnić im m.in.: dach nad głową, jedzeni i picie oraz
opiekę weterynaryjną, a także obowiązkowe szczepienia. Ponadto zobowiązane jest do prowadzenia oznakowania zwierząt umożliwiającego ich
identyfikację, jak również poszukiwania dla nich nowych domów. Zgodnie
z przetargiem schronisko powinno być także zlokalizowane w odległości
do ok. 80 km od granic naszej gminy. Niestety na tę część zamówienia nie
wpłynęła żadna oferta, więc go unieważniono. I niebawem na tę usługę
zostanie ogłoszony ponownie.
Natomiast został rozstrzygnięty przetarg w zakresie odławiania zwierząt.
W 2014 r., tak jak w latach ubiegłych, będzie się tym zajmować Stanisław
Szymczyk, lekarz weterynarii z Płońska. Koszt odłowienia jednego zwierzęcia brutto to kwota 507, 60 zł.
(red.)

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
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)

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)

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU
ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW
POŁOŻONYCH WZDŁUŻ PAŃSTWA
NIERUCHOMOŚĆI

Przyszła do nas w końcu długo oczekiwana zima, oczywiście gorąco oczekiwana
tylko przez miłośników „białego szaleństwa”, a niekoniecznie przez służby publiczne
odpowiedzialne za odśnieżanie i nas wszystkich opłacających rachunki za ogrzewanie.
Biały puch nakłada na nas również pewne obowiązki, a mianowicie odśnieżanie.
Obowiązki w tym zakresie dotyczące ulic dotyczą wyłącznie ich zarządców, czyli
gminy, w przypadku dróg gminnych, powiatu, w przypadku dróg powiatowych,
i wojewody w przypadku dróg wojewódzkich. Na terenie naszej gminy występują
wszystkie powyżej wymienione kategorie dróg. Natomiast odśnieżanie chodników
należy również do właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2013, 1399 z późn. zm.) oraz obowiązującą od
1 stycznia 2014 roku Uchwałą Nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
25 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Nasielsk zmienioną Uchwałą Nr XLIV/321/13 Rady Miejskiej
w Nasielsku, właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć śnieg, lód, błoto
i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Usuwanie
śniegu, lodu i błota z chodnika, a także sopli i nawisów śnieżnych z dachu powinno
odbywać się niezwłocznie. Należy również pamiętać o odśnieżaniu tej części nieruchomości, która udostępniona jest do użytku publicznego.
Zgarnięty śnieg należy składować w taki sposób, by jego zwały nie były przeszkodą
komunikacyjną ani dla pieszych, ani dla samochodów. Zatem zabronione jest odrzucanie go na ulicę, zostawienie hałdy śniegu na chodniku przy bramie, furtce czy płocie.
Kara za nieodśnieżanie
Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku
utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny.
Należy także pamiętać o tym, że w przypadku, gdy ktoś złamie nogę na chodniku
lub posesji, właściciel nieruchomości musi wypłacić mu odszkodowanie, rentę albo
zadośćuczynienie, w przeciwnym razie można wytoczyć właścicielowi proces sądowy.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)

Z UM

Konkurs na sekretarza
Do 23 stycznia br. wszyscy zainteresowani pracą na stanowisku sekretarza Nasielska mogą składać swoje aplikacje w pokoju nr 201 w nasielskim
Urzędzie Miejskim. Po analizie złożonych dokumentów osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane o terminie i sposobie
dalszej rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz na
tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
Więcej informacji na ten temat znaleźć można na www.umnasielsk.bip.org.
pl.
(red.)

Dyżury aptek
styczeń – luty 2014 r.
Apteka „Przy Stacji” ul. Modlińska 18 (Pomiechówek)
od 13 do 19 stycznia 2014 r.
Apteka ARNICA ul. Rynek 21 (Nasielsk)
od 20 stycznia do 2 lutego 2014 r.
Apteka Niskich Cen ul. Młynarska 3 (Nasielsk)
od 3 do 9 lutego 2014 r.
Apteka NOVA ul. Warszawska 51/53 d (Nasielsk)
od 10 do 16 lutego 2014 r.
Apteka HERBA ul. Kolejowa 45 (Nowe Pieścirogi)
od 17 do 23 lutego 2014 r.
Apteka ul. Szkolna 1 (Pomiechówek)
od 24 lutego do 2 marca 2014 r.
(cdn.)
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne
od pracy dyżur rozpoczyna się o godzinie 20.00 i trwa do godziny 8.00 dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu:
514 641 791.
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna,
Agata Wojtko - korekta, Marek Tyc - skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski - zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc - ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Ewa Komajda, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki,
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
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

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.
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Co dalej ze składowiskiem odpadów?
Spotkanie komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Rady
Miejskiej w Nasielsku odbyło się w czwartek, 9 stycznia br. Jego zasadniczym tematem było omówienie sytuacji składowiska odpadów w Jaskółowie. Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, oznajmił radnym, iż

3

Sekretarz odchodzi z UM
We wtorek, 7 stycznia br. w Urzędzie Miejskim odbyło się pożegnalne spotkanie wieloletniego pracownika samorządowego, Marii Kowalskiej, z władzami samorządowymi gminy Nasielsk oraz pracownikami nasielskiego
magistratu. Pani Maria z dniem 3 stycznia br. odeszła na emeryturę i spotkanie to było podsumowaniem wspólnej
pracy oraz dawało okazję do chwili wspomnień. Były też wzajemne podziękowania oraz życzenia. W imieniu
pracowników magistratu pani Kowalskiej podziękowania przekazał Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, zaś
Katarzyna Świderska, przewodnicząca Rady Miejskiej, złożyła podziękowania w imieniu radnych.
Przypomnijmy, że Maria Kowalska pracowała m.in. w Gminnej Spółdzielni SCh w Nasielsku, Wojewódzkim Komitecie ZSL, prowadziła też działalność gospodarczą. Po reformie samorządowej w latach 1999–2002 była wicestarostą powiatu nowodworskiego, a w drugiej kadencji (2002–2006) była starostą powiatu nowodworskiego.
Od 1 grudnia 2006 r. do 3 stycznia 2014 r. pełniła funkcję sekretarza Nasielska. Jest radną sejmiku województwa
mazowieckiego dwóch kolejnych kadencji (2006–2010 i 2010–2014). Pełniła różne funkcje w ZSL, a później PSL
od gminnych, przez wojewódzkie i centralne. W latach 1999–2004 była prezesem powiatowego zarządu OSP.
(red.)

składowisko zostało przekazane przez ZGKiM spółce Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe. Uzyskano dla niego pozwolenie zintegrowane,
w związku z czym trzeba rozważyć różne warianty dalszego funkcjonowania tego obiektu. Burmistrz zaproponował wstępnie trzy rozwiązania:
wystawienie składowiska na sprzedaż; stworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem kapitału prywatnego lub z udziałem spółki. Zdaniem B. Ruszkowskiego najbardziej racjonalnym rozwiązaniem dla gminy
będzie wariant drugi.
O konieczności pozyskania kolejnych pozwoleń i dokumentów uprawniających do dalszego funkcjonowanie składowiska w obliczu zmieniających
się przepisów mówiła radnym Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM, posiadająca uprawnienia do kierowania składowiskiem. Podkreśliła, że obecne
działania mają na celu przede wszystkim ratowanie tego obiektu i ograniczenie strat. Radna Magdalena Biernacka wystąpiła z wnioskiem o oszacowanie kosztów zaproponowanych przez burmistrza wariantów dalszego
zagospodarowania składowiska w Jaskółowie.

Szkoła muzyczna i nie tylko

Komisja oświaty, kultury i sportu spotkała się w poniedziałek, 13 stycznia
br., by rozmawiać przede wszystkim o problemach oświaty w naszej gminie. Hanna Pietrzak, dyrektor ZOSiP, uprzedziła radnych o konieczności
zapewnienia większych środków dla prywatnych placówek przedszkolnych. W ubiegłym roku gmina przekazał im ok. 1 mln zł, ale w roku 2014
r. ta kwota zwiększy się o ponad 100 tys. zł, z uwagi na fakt, że uczęszczają
do tych placówek dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Następnie dyrektor ZOSiP zasygnalizowała pomysł utworzenia
w Nasielsku szkoły muzycznej. Zwrócili się z nim do Bożenny Zawadzkiej-Roszczenko, dyrektor PG nr 1, rodzice zainteresowani edukacją
muzyczną swoich dzieci.
Rozmawiano także na temat potrzeby sprecyzowania zapisów porozumienia z powiatem nowodworskim o utworzeniu gimnazjum przy
Liceum Ogólnokształcącym (chodzi o liczbę uczniów w klasie gimnazjalnej). Dyskutowano nad koniecznością stworzenia listy przystanków,
na których będą zatrzymywały się autobusy szkolne, i uwzględnienia jej
jako załącznika do specyfikacji przetargowej na dowóz dzieci do szkół
(dotychczas brano pod uwagę trasy). Po raz kolejny pojawił się także temat tworzenia zespołów szkół. Tym razem jednak w kontekście zmian
zachodzących w oświacie i nakładających obowiązek tworzenia zespołów, czyli szkoły podstawowej
i gimnazjum, w tych placówkach,
Z UM
gdzie znajdują się tzw. zerówki.
Nowy przepis, jak powiedziała dyrektor ZOSiP, będzie obowiązywał
od 2016 r. Nadchodzące w najbliższych latach zmiany w funkcjonowaniu oświaty i konieczność
Znamy już wynik ogłoszonego dostosowania do nich gminnych
przetargu na „Odbieranie i za- placówek będą przedmiotem rozgospodarowywanie odpadów mów podczas kolejnego posiekomunalnych od właścicieli nie- dzenia komisji oświaty.
ruchomości położonych na te(red.)
renie gminy Nasielsk”. Podobnie
jak w minionych miesiącach, R
E
usługę tę do końca 2014 r. będzie świadczyć firma Błysk-Bis z
Makowa Mazowieckiego. Firma
złożyła najkorzystniejszą ofertę,
tj. 1 282 992,48 zł. Do przetargu
przystąpiły także firmy: BYŚ Wojciech Byśkiniewicz z Warszawy (3
500 560,80 zł) oraz Zakład Usług
Komunalnych BŁYSK z Otwocka
(2 576 412,74 zł).
(red.)

Błysk-Bis
odbiera dalej

Szanowni Państwo!
W dniu 3 stycznia 2014 roku zakończyłam pracę w Urzędzie Miejskim w Nasielsku na stanowisku Sekretarza Nasielska. Zakończenie pracy zawodowej to niezwykle doniosły czas
w życiu każdego człowieka. W pamięci analizujemy minione lata, dokonujemy pewnych
podsumowań. To taki moment, który zmusza nas do głębokich refleksji.
Kierując się zasadą, że na funkcjach się bywa, a człowiekiem się jest, postanowiłam, odchodząc na emeryturę, zachować w sercu i zapamiętać tylko dobre chwile.
Chcę podziękować wszystkim za wieloletnią współpracę. Słowa uznania i wdzięczności kieruję pod adresem współpracowników z Urzędu Miejskiego oraz osób, które spotkałam na
swojej zawodowej drodze. Dziękuję:
– Radnym Rady Miejskiej w Nasielsku obecnej i poprzednich kadencji;
– Burmistrzom Nasielska: Panu Bernardowi Dariuszowi Mucha, Panu Grzegorzowi Arciszewskiemu i Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu;
– Dyrektorom i Pracownikom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Nasielskiego
Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Zarządu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Spółki Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.
Podziękowania za współpracę kieruję do dyrekcji szkół i przedszkoli, całego grona pedagogicznego i wszystkich pracowników oświaty w naszej gminie.
Szczególne podziękowania i słowa uznania kieruję pod adresem Pań i Panów sołtysów, oraz
instytucji i firm, z którymi współpracowałam. Dziękuję przedstawicielom organizacji pozarządowych, przedstawicielom mediów, a przede wszystkim dziękuję mieszkańcom gminy
Nasielsk, bo to z Waszej woli piastowałam różne zaszczytne funkcje.
Żadne słowa, nawet te najpiękniejsze, nie wyrażą w pełni mojej wdzięczności i podziękowań.
							
Z wyrazami szacunku
								
Maria Kowalska
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Seria tragicznych zdarzeń

Z GMINY

Makabryczne znalezisko
w Kędzierzawicach
W środę, 8 stycznia br. na terenie jednej z posesji w Kędzierzawicach policja dokonała przerażającego odkrycia. Śledczy pracujący pod nadzorem
prokuratora znaleźli zakopane na podwórku zwłoki noworodka.
Jak informuje prokurator Jolanta Świdnicka z Prokuratury Rejonowej
w Pułtusku, postępowanie w tej sprawie było prowadzone od listopada
ubiegłego roku. Przez ten czas weryfikowano dokumentację i zbierano
zeznania świadków. Od początku podejrzewano, że rodzicami znalezionego dziecka jest małżeństwo zamieszkujące tę posesję. Zatrzymana w tej
sprawie została 40-letnia Anna J. Kobieta jest matką czwórki dzieci w wieku od 9 do 15 lat.
– Czekamy na wyniki badań histopatologicznych, potrwa to ok. 2 miesięcy. Dopiero wtedy będą podawane oficjalne informacje na temat sekcji zwłok. Na razie ustalono, że zatrzymana kobieta była matką dziecka,
dlatego został jej postawiony zarzut z art. 149 kodeksu karnego, czyli zabójstwo dziecka w okresie poporodowym. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt tymczasowy na 3 miesiące, a sąd przychylił się do tego
wniosku – wyjaśnia prokurator J. Świdnicka. I dodaje, że mąż Anny J. był
przesłuchiwany w charakterze świadka.
Zgłoszenia o podejrzeniu zabójstwa dziecka dokonał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, który od 14 lat monitorował tę rodzinę. Jak
dowiedzieliśmy się w MOPS, początkowo rodzina bardzo sporadycznie
korzystała z pomocy ośrodka, przede wszystkim były to obiady dla dzieci
w szkole. Natomiast od 2012 r. na wniosek pracownika socjalnego powołano asystenta rodziny, który kilka razy w tygodniu odwiedzał rodzinę J.
– W tej rodzinie było ubóstwo, matka miała problem alkoholowy, ale
nie stwierdzono przemocy domowej ani żadnych dysfunkcji. Od sierpnia 2013 r. pojawiły się podejrzenia, że kobieta jest w ciąży, bo jej wygląd się zmienił i chodziła w obszernych ubraniach. Jednak zawsze temu
zaprzeczała. Pracownik socjalny rozmawiał z nią o nieplanowanej ciąży
i umawiał na wizyty u ginekologa – wyjaśnia Monika Nojbert, dyrektor
nasielskiego MOPS. – W październiku złożyłam oficjalne zawiadomienie
o swoich podejrzeniach dotyczących tego, że coś stało się z dzieckiem
– dodaje.
Annie J. grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
(red.)
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Skończył się rok 2013. Wiele osób
wierzących w magię liczb odetchnęło z ulgą, bo podobno trzynastka wieszczy nieszczęścia.
Właściwie wszyscy w nowy 2014
rok wchodziliśmy z nadzieją, że ten
rok będzie lepszy. Tego właśnie sobie życzyliśmy w ostatni dzień 2013
roku i w sylwestrową noc.
Niestety, ta nie minęła spokojnie
także w Nasielsku. Tuż po północy
w centrum miasta wybuchł pożar.
Niewielki, szybko ugaszony przez
naszych strażaków, ale został odnotowany przez media. A że zdarzyło
się to już po północy, czyli 1 stycznia, więc Nowy Rok przywitaliśmy
nie tylko fajerwerkami odpalanymi
w sposób kontrolowany. Chyba że
i ten fajerwerk był przez kogoś kontrolowany. Sądzimy, że sprawa zostanie wyjaśniona przez odpowiednie
służby.
Od pierwszego dnia roku 2014 opinię publiczną poruszały budzące zaniepokojenie sprawy. Na szczęście
dachowanie samochodu na trasie
w kierunku Warszawy nie zakończyło się tragicznie, ale pewien uraz
w psychice spowodowało.
Niestety, w miarę upływu czasu zaczęły się pojawiać coraz bardziej
niepokojące wiadomości. Oto na
przejeździe kolejowym w Pieścirogach traci życie młody mężczyzna.
Wszyscy pytają, dlaczego tak się stało. Okoliczności śmierci wyjaśnia policja i prokuratura.
Zdarzenia z kolejnych dni są równie
poruszające. W samo święto Trzech
Króli w centrum miasta na ulicy POW
umiera na chodniku starszy wiekiem
mężczyzna. Jechał rowerem do
kościoła. Niestety, będąc już blisko
celu, prawdopodobnie źle się poczuł, zsiadł z roweru i za chwilę upadł.
Wszystko wskazuje, że padając, uderzył głową w niski chodnikowy kraR

E

K

wężnik. Śmierć nie nastąpiła jednak
od razu.
Czy karetka przyjechała za późno,
to już inna sprawa. Prawdopodobnie i ten problem zostanie wyjaśniony. W okolicy miejsca zdarzenia
padały na ten temat różne głosy.
Mówiono nawet, że medycy przybyli na miejsce po 40 minutach
od powiadomienia o wypadku.
Wszystko wskazuje, że pomoc medyczna przyjechała na miejsce zdarzenia dużo szybciej.
Są elektroniczne zapisy z tego wydarzenia (czas powiadomienia służb
medycznych, obraz z kamery)
i z ustaleniem faktów nie powinno
być kłopotów. Tyle że nawet o połowę krótszy czas od sugerowanego
wydaje się wielu osobom zbyt długi.
Wszak jeszcze niedawno w mediach
ogłaszano, że reforma w dziedzinie
ratownictwa sprawi, że pacjent po 15
minutach od powiadomienia otrzyma fachową pomoc medyczną.
Odległość od miejsca zdarzenia do
miejsca, w którym gdzie stacjonuje
pogotowie ratunkowe, wynosi około
1 kilometra. Tyle że podobno karetka była w trasie. Jednak i na taką okoliczność są przewidziane procedury
(a przynajmniej powinny być przewidziane). Przecież w takich przypadkach ważna jest każda minuta.
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Jest jeszcze jeden aspekt sprawy. To
czas, w jakim zabezpieczano ślady. Wszystko trwało ponad trzy godziny. Policja, jak dało się zauważyć,
działała sprawnie, ale w tego rodzaju zdarzeniach przewidziany jest
udział prokuratora. Tu mieszkańcy
mają wątpliwości, czy przez cały ten
czas zwłoki musiały przebywać na
chodniku. Były wprawdzie przykryte i osłonięte ścianami namiotu, ale…
Kolejne dni przyniosły nowe tragiczne zdarzenia. Z tych najważniejszych
należy wymienić dwa o największym
ciężarze gatunkowym. To śmierć robotnika przygniecionego łyżką koparki na budowie na ul. Płońskiej
i znalezienie zwłok dziecka zakopanych na posesji w Kędzierzawicach.
Śmierć na budowie nie odbiła się
większym echem w Nasielsku. Być
może dlatego, że był to mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, a nie
Nasielska lub okolic. Ustalono, że zarówno operator koparki, jak i kierownik budowy byli trzeźwi.
Znalezienie zwłok dziecka zakopanych na posesji w Kędzierzawicach
odbiło się echem w całym kraju.
Należy mieć nadzieję, że limit tragedii w naszej gminie już się wyczerpał. Oby reszta dni 2014 roku
upłynęła w spokoju.
az
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Kronika OSP
1.01. z nieustalonych przyczyn
zapaliły się pomieszczenia gospodarcze przy ulicy Kościuszki 19. W gaszeniu pożaru brały
udział 3 zastępy straży: z Nowego Dworu Mazowieckiego,
Nasielska i Psucina.
8.01. strażacy brali udział w akcji
ratunkowej w Starych Pieścirogach, gdzie samochód osobowy,
którym podróżowały 3 osoby,
uderzył w podstawę wiaduktu
kolejowego. Dwie osoby zostały
hospitalizowane. W akcji uczestniczył y 3 zastępy strażaków:
z Nowego Dworu Mazowieckiego, OSP Nasielsk i OSP Cieksyn.
14.01. w Nowych Pieścirogach
zapalił się pień starego drzewa.
W akcji brała udział jednostka
OSP z Nasielska. Przyczyny pożaru nie zostały ustalone.
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Kratki się zapadają…

„Wiatrownia" do kasacji

Sprawa budow y kilku
now ych farm wiatrowych na terenie naszej
gminy nabiera tempa
i budzi emocje, zwłaszcza wśród społeczności
lokalnej, której bezpoś re dn i o dot yc z ył aby
inwestycja.
Jeszcze w grudniu do
b urm i s tr z a N a si e l ska
wpł ynęł y pisma od
stowarzyszenia „Eko-życie” – jedno z wnioskiem o „wznowienie
postępowania z urzędu
wszczętego w dniu 9 lipca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na
wniosek firmy Veon sp. z o.o. zakończonego ostateczną decyzją wydaną dnia 04.10.2013 r. przez burmistrza gminy Nasielsk sygn. 91/2013”, a drugie w sprawie wykreślenia z planów zagospodarowania słowa
„wiatrownia”.
W pierwszym piśmie w trosce o środowisko przyrodnicze przytoczono przykłady rzekomego łamania przepisów prawa przez Urząd Miejski w Nasielsku przy wydawaniu decyzji. Według stowarzyszenia
decyzje administracyjne podjęto bez uwzględnienia czynników środowiska naturalnego, takich jak istnienie użytku ekologicznego Psucin, położonego w odległości ok. 3 km od planowanej budowy farmy
wiatrowej, niszy ekologicznej w miejscowościach Dębinki, Miękoszyn-Miękoszynek i Studzianki, gdzie
bytują takie gatunki zwierząt, jak: derkacz, czapla siwa, zając bielak, bocian biały oraz inne pospolite zwierzęta. Zaznaczono także, że w Miejscowym Planie Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Nasielska i Wsi Podmiejskich dla Dębinek, Miękoszyna, Miękoszynka i Studzienek, które jest podstawą
planowania przestrzennego w gminie, funkcjonuje niezdefiniowane słowo „wiatrownia”, a studium uwarunkowań gminy Nasielsk, które jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną, „nie
zawiera zapisów dotyczących budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii”.
Stowarzyszenie w drugim piśmie wnosi również o wykreślenie słowa „wiatrownia” z MPOZP Miasta
Nasielska i Wsi Podmiejskich, argumentując, iż słowo to jest podstawą niezrozumiałych działań UM
w Nasielsku poprzez prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do budowy elektrowni i farm wiatrowych.
Przedstawiciele „Eko-życia” podkreślają nadal stanowczą determinację w działaniach przeciwko budowie elektrowni wiatrowych, informując, że pod protestem podpisało się ponad tysiąc mieszkańców. Aktywność ujawniają również przez portal społecznościowy Facebook, gdzie fun page „NIE dla wiatraków
w gminie Nasielsk” ma już ponad 100 „polubień”.
Tymczasem tuż po Nowym Roku na stronie internetowej nasielskiego Urzędu Miejskiego zamieszczono obwieszczenie środowiskowe. Burmistrz Nasielska poinformował w nim, iż w związku z toczącym się postępowaniem rozstrzygającym prawomocność uchwały podjętej podczas XLV sesji Rady Miejskiej w sprawie lokalizacji
elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy w odległości 2000 m od zabudowań mieszkalnych – wszelkie
kroki administracyjne w sprawie wydania kolejnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę farm wiatrowych zostaną podjęte do 31 stycznia.
Na 17 stycznia br. zaplanowano także sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dotyczącego wsi Dębinki, Miękoszyn-Miękoszynek i Studzianki.
Michał B.

FOTOOBSERWATOR
To drzewo, rosnące dotąd
przed wejściem do gimnazjum w Nasielsku, padło w niedzielę, 12 stycznia.
I na szczęście, że w niedzielę, kiedy nie odbywają się w szkole zajęcia.
Przyczyna była nadzwyczaj prosta. Drzewo było
przepróchniałe i wystarczył nieco większy podmuch wiatru, aby się
przewróciło. Na terenie
miasta, w miejscach mocno uczęszczanych jest
wiele podobnych drzew.
(az)
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Czytelniczka „Życia Nasielska”
zgłosiła fakt zapadającej się kratki kanalizacyjnej na skrzyżowaniu
ulic Kościuszki i POW.
– To jest niebezpieczne. Zauważyłam to, gdy jechałam samochodem za rowerzystą, kiedy ten
nagle zaczął się chwiać. Okazało
się, że najechał na zapadającą się
niemal na środku skrzyżowania
kratkę – informuje pani Monika.
Trzeba mieć nadzieję, że usterka w tym newralgicznym miejscu szybko zostanie naprawiona.

…i giną
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Tymczasem na stacji PKP Nasielsk, przy
wyjściu podziemnym, na początku roku
skradziono żeliwną kratkę. Szczęście
w nieszczęściu, że kratka była zlokalizowana przy samym ogrodzeniu, a wlot
odprowadzający wodę nie jest głęboki.
Miejsce to już kilkakrotnie było „bohaterem” artykułów w naszej gazecie. Przez
brak monitoringu stało się modnym
miejscem regularnych spotkań amatorów napojów alkoholowych i wandali,
a także publiczną toaletą.
Michał B.
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Refleksje ma marginesie niemieckiej opowieści wojennej z Nasielskiem w tle

Nasielsk w styczniu 1945 r.
Gdy patrzymy na broszurowe niemieckie wydanie opowieści Ulricha Kai zatytułowane Przełom
pod Nasielskiem (Durchbruch bei
Nasielsk), nasuwa się nam pytanie,
jakie treści chciał autor przekazać
potencjalnemu czytelnikowi. To
pytanie jest jeszcze bardziej intrygujące dla nas, nasielszczan.
Wzrok nasz przyciąga już sama
okładka. Potężne radzieckie tanki
z czerwonymi gwiazdami, rozbita
armata i leżące przy niej w śniegu
zwłoki niemieckich żołnierzy oraz
umieszczona wyżej duża, krwista
mapa Europy każą łączyć treść tej
„opowiastki” z drugą wojną światową.
W centralnym punkcie mapy (Europy) jest mocno wyeksponowana
nazwa naszego miasta, a okalające
strzałki wskazują, że chodzi o działania wojenne. Dodatkowym elementem tego tytułowego obrazu
jest kalendarz ścienny z uwidocznionymi datami: 12 stycznia i (nieco mniej widoczną) 11 stycznia.
Pod tytułem jest uzupełnienie mówiące, że przełom ten zaczął się 12
stycznia 1945 r., czyli w styczniu 69
lat temu.
Data kojarzy się z wielką zimową
ofensywą Armii Czerwonej, która
nastąpiła po czterech miesiącach
swego rodzaju zawieszenia broni na froncie wschodnim II wojny
światowej.
Powstaje jednak pytanie, o jakim
przełomie pod Nasielskiem możemy dowiedzieć się z tej broszury. Nie tylko nasza historiografia,
ale i popularne opracowania dotyczące tego okresu oraz zapisy
kronikarskie nie dostarczają na argumentów za takim rozumieniem
tego, co działo się przed sześćdziesięciu dziewięciu laty w styczniu na
ziemi nasielskiej.
Autorowi nie chodziło, jak się wydaje, o przekaz ściśle historyczny,
chociaż wiele informacji o wydarzeniach tamtych dni w tym dziełku
możemy znaleźć. Podane są one
w sposób sfabularyzowany. Na drugi plan schodzą tu, mocno wprawdzie zaakcentowane, okropieństwa

wojny, a fakty służą
t ylko jako tło do
odzwierciedlenia
przeżyć tych, którzy zostali wciągnięci w tryby wojennej
machiny i znoszą
trudy wojny, leżąc
w śniegach nad Wisłą, Narwią, pod Nasielskiem i w wielu
innych miejscach.
Wyłania się obraz
bohaterskiego żołnierza niemieckiego
broniącego z karabinem w ręku bram
swojej zagrożonej
ojczyzny. Ten przekaz ocieplony jest
dodatkowo obrazem rodzącego się
uczucia młodego
lejtnanta i sentymentalnej nauczycielki, którą los
rzucił z Gdańska do Nasielska. Nie
dostrzegam w tych opisach nienawiści do tych, którzy stoją po drugiej stronie, a którym złowrogi los
zgotował ogrom nieszczęść na niewyobrażalną skalę. Wydaje się, że
gdzieś w tle rodzi się pytanie: i po
co, na co i komu to było potrzebne.
Opowieść o przełomowym znaczeniu styczniowej „bitwy” pod
Nasielskiem w 1945 r. jest jednym
z wielu literackich obrazów, jakie
ukazały się w Niemczech, wtedy
jeszcze Zachodnich, w serii „Der
Landser” w latach sześćdziesiątych
ubiegłego wieku.
Podobne serie ukazywały się także
w Polsce i wielu nasielszczan ma je
w swoich domowych biblioteczkach. Kiedyś były bardzo modne.
Inność naszych opowieści polega
w pierwszym rzędzie na tym, że
sławiono w nich polskich bohaterów… i, z racji poprawności politycznej, czerwonoarmistów, którzy,
jak się wkrótce okazało, przynieśli
nam nie wolność, lecz nową okupację.
A jak wyglądał styczeń 1945 roku
w pamięci tych, którzy przeżyli ten czas na ziemi nasielskiej?
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Warto przeczytać

W poszukiwaniu Amazonki
Wiele młodych osób fascynowało się podróżnikami i ich przygodami
w różnych odleg ł ych,
egzot ycznych krajach.
Czytanie książek Jacka Pałkiewicza potrafi przywrócić wspomnienia.

Pewne informacje można znaleźć
w archiwalnych numerach „Życia Nasielska”. Niestety, są to informacje szczątkowe. Fakt jest
taki, że do 16, a nawet 17 stycznia
1945 r. w Nasielsku nie było nie
tylko żydowskich, ale i polskich
mieszkańców. W mieście przebywali żołnierze niemieccy i niewielka grupa cywilów pracujących na
rzecz wojska. Od października 1944
r. trwał okres tzw. ucieczki ludności
polskiej i ewakuacja cywilnej ludności niemieckiej.
Uciekano w kierunku zachodnim,
chroniąc się po drodze w domach,
parskach, komórkach, stodołach
miejscowej ludności. Mieszkańcy
ziemi nasielskiej nie zdążyli uciec
daleko. 12 stycznia ruszyła ofensywa Armii Czerwonej i sprzymierzonej z nią 1. Armii WP.
16 stycznia Nasielsk był wolny…
i pusty. Niektórzy bardziej zapamiętali datę 17 stycznia. Nasielsk, jako
miasto przyfrontowe, był mocno
zniszczony. Natychmiast po odejściu Niemców rozpoczęły się powroty mieszkańców. Zaczął się
trudny czas organizowania życia
na nowo.
andrzej zawadzki

Eliminacje
do XXIII Sacrosongu Diecezji Płockiej
Sacrosong to najbardziej prestiżowy festiwal
scholi, zespołów muzycznych i chórów parafialnych diecezji płockiej, które biorą czynny i
systematyczny udział w mszach świętych. W
tym roku odbywać się będzie po raz dwudziesty trzeci.
Obecnie trwają eliminacje w dziewięciu rejonach, a już 8 lutego odbędą się one również
w nasielskim kościele. Weźmie w nich udział
co najmniej kilkanaście zespołów z dekanatów: nasielskiego, serockiego i zakroczymskiego w trzech kategoriach: parafialne schole
dziecięce, młodzieżowe zespoły muzyczne i
chóry parafialne.
Niestety, zwycięzca w każdej kategorii, który wystąpi w finale, może być tylko jeden. A finał odbędzie się 10 maja
br. w Pułtusku Popławach. W eliminacjach weźmie udział także chór Lira z nasielskiej parafii, który w poprzednim,
XXII Sacrosongu w czerwcu 2011 r., z finałem w Serocku, zajął zaszczytne II miejsce.
Eliminacje będą ogólnodostępne dla widowni, więc każdy zainteresowany będzie mógł przyjść i posłuchać
wszystkich prezentacji, a także dopingować nasielskich reprezentantów.
Michał B.

Co możemy napisać o samym autorze? Jacek Pałkiewicz jest reporterem
i podróżnikiem z długim,
40-letnim stażem. Nim
zost a ł d zienn ikarzem,
pracował jako oficer na
statkach, był górnikiem
w kopalni złota, poszukiwał diamentów i wykonywał inne prace, które dla
zwykłych śmiertelników
wydają się tylko bajką. Co ważniejsze, Pałkiewicz jest członkiem brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego.
W swoich podróżach autor przemieszcza się w stylu dziewiętnastowiecznych odkrywców: na wielbłądach, jakach, słoniach bądź reniferowych zaprzęgach, pieszo, chińskim sampanem czy indiańskimi pirogami. Choćby
dlatego warto się zaznajomić z jego publikacjami.
Amazonka, zwana królową rzek, od wieków fascynuje ludzi. Sama jej nazwa może już zadziwiać, pochodzi od słowa znacząca w lokalnym języku
„niedźwiedź wodnych chmur”. Rzekę zamieszkuje oszałamiająca liczba
zwierząt, samych tylko ryb jest tam 2 tysiące gatunków! Niektóre z tych
zwierząt mogą jednak stanowić poważne zagrożenie. W wodzie czają się
piranie, krokodyle oraz legendarna anakonda, wąż osiągający długość 12
metrów. Reasumując, Amazonka jest piękna ale bywa niebezpieczna. Nie
zważając na to, Jacek Pałkiewicz podjął wyprawę do jej źródeł.
Ale do wyprawy należy się należycie przygotować i tego dotyczy znaczna część książki. Odpowiedni sprzęt i ludzie nie zawsze są łatwo dostępni. Przykładowo, po hydrologa Pałkiewicz musi udać się aż do Moskwy.
A przecież potrzeba również map, zdjęć, badań lekarskich czy – prozaicznie – tragarzy do dźwigania całego potrzebnego sprzętu. Dużo
miejsca w swojej publikacji autor poświęca ciekawostkom dotyczącym
odwiedzanych miejsc. Dowiemy się chociażby o kilkumiesięcznej wyprawie Theodora Roosvelta do nieznanego zakątka Amazonki czy o znaczeniu liści koki dla wyprawy naszych odkrywców. Atrakcji nie zabraknie!
Warto wybrać się do źródeł Amazonki wraz z Jackiem Pałkiewiczem. To
wyprawa, z której każdy wróci z trofeum!
Paweł Kozłowski

DKK ZAPRASZA

Spotkanie DKK

W sobotę, 18 stycznia
br., w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nasielsku
odbędzie się kolejne
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Rozmawiać będziemy
na temat zbioru reportaży o XX-wiecznej historii Czech i Słowacji
noszącego tytuł Gottland autorstwa Mariusza Szczygła. Książka
w ydana w 20 07 r.
zdobyła wiele krajowych i międzynarodowych nagród. Stała
się też inspiracją filmu
i serialu dokumentalnego, które powstały
w Czechach.
Spotkanie rozpoczynamy jak zwykle
o godz.11.30. Zapraszamy na nie wszystkich miłośników dobrej literatury.

(red.)
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22 FINAŁ WOŚP ZA NAMI!
Po raz kolejny zagraliśmy w największej orkiestrze świata! Zgodnie z tradycją
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja utworzyliśmy Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, któremu szefowała pani Katarzyna Świderska.
W tym roku na rzecz fundacji pracowało z nami aż 100 wolontariuszy. Do współpracy zaprosiliśmy dzieci i młodzież z okolicznych szkół: Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego i Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, Zespołu Szkół
nr 2 w Starych Pieścirogach, Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie, Szkoły Podstawowej
im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie.
12 stycznia okazało się, że nasielszczanie mają nie tylko wrażliwe, ale też szczodre serca. Mimo deszczowej pogody
nie zabrakło tych, którzy zechcieli wesprzeć akcję i zasilić puszki wolontariuszy. Dzięki kweście i licytacji, która miała
miejsce w Nasielskim Ośrodku Kultury, udało nam się zebrać 16 028,00 zł. Wszystkim Darczyńcom dziękujemy!!!
Finał nie miałby sensu, gdyby nie rzesza ludzi dobrej woli, którzy w różny sposób nas wsparli. Pragniemy zatem podziękować:
• Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom, rodzicom i uczniom Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji
3 Maja i współpracujących z nami szkół,
• Pracownikom Nasielskiego Ośrodka Kultury,
• Państwu Annie i Markowi Olbrysiom oraz Pani Stanisławie Jóźwiak,
• Panu Andrzejowi Sawickiemu i Panu Witoldowi Estkowskiemu oraz pracownikom sklepu Guliwer,
• Panu Jackowi Białoruckiemu właścicielowi cukierni PTYŚ,
• Panu Pawłowi Milewskiemu – właścicielowi piekarni w Sońsku,
• Panu Marcinowi Frączkowskiemu z pizzerii Biesiadowo,
• Pani Teresie Skrzyneckiej i Fundacji Bądźmy Razem,
• Panu Pawłowi Zwierzchowskiemu ze studia tatuażu ZWRK TATTOO,
• Kierownictwu i pracownikom sklepu Tesco,
• Panu Dawidowi Domale „Domalakowi”,
• Pani Dorocie Liberadzkiej i Bankowi Pekao S.A.,
• Pani Małgorzacie Steckiej,
• Pani Marcie Gnatkowskiej,
• Policji,
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku,
• zespołom, które uświetniły imprezę w Nasielskim Ośrodku Kultury.
W imieniu sztabu
- Katarzyna Świderska

LIST DO REDAKCJI

Pytania do Mojej Radnej
Do zadania pytań Pani Radnej skłoniły mnie dwa artykuły w lokalnej prasie.
Pierwszy w ŻN nr 1/2014, w którym Pani Przewodnicząca RM wyraża swoje zadowolenie z przyjętego właśnie
budżetu, jednocześnie podkreślając, że miała na niego duży wpływ. Jako wyborca Pani Przewodniczącej jestem
mocno rozczarowany takim stanowiskiem. Pytam więc, skoro miała Pani wpływ na budżet, gdzie są inwestycje
w naszym wspólnym okręgu wyborczy? Czy zapomniała Pani o mieszkańcach, którzy na Panią głosowali? Jako
nasza radna powinna Pani przede wszystkim dbać o swoich wyborców. Co z ulicą Wiśniową, o której mówiło się
za czasów Pana Burmistrza Muchy? Niektórzy mieszkańcy tej ulicy mieszkają tu od ponad 35 lat.
Drugi artykuł z „Gazety Nowodworskiej” nr 51(368). W artykule tym przyznaje Pani, że nie wiedziała, iż podniesienie diet radnych wpłynie na zwiększenie wydatków z budżetu gminy. Z niedowierzaniem kilkakrotnie musiałem
przeczytać treść tego artykułu. Jeśli takich rzeczy nie wie Przewodnicząca Rady, to jaką wiedzą mogą dysponować
zwykli radni?

Rozczarowany wyborca Józef Zawadzki
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z wieloletnim Ministrem Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Janem Szyszko.

Spotkanie odbędzie się 24. 01.2014 r. o godz. 18.00. (piątek) w Szkole Podstawowej w Dębinkach.
Tematem spotkania będzie ochrona mieszkańców i ziemi nasielskiej przed negatywnymi skutkami budowy elektrowni wiatrowych.
Organizatorzy
Andrzej Pacocha
Iwona Wróblewska Przedstawiciel Stowarzyszenia „Eko – Życie”
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Duchowe witaminy

Starość i mądrość

Każdego roku obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Przy tej okazji warto zastanowić się, jakie miejsce zajmują w naszym społeczeństwie, otoczeniu, rodzinie ludzie w podeszłym wieku. I nie chodzi tu tylko
o żartobliwe stwierdzenie, że dziadkowie są po to, żeby rozpieszczać
wnuki, które rodzice podrzucają im w biegu do pracy. Ani też o patrzenie z politowaniem na niedołężnych, wyrzuconych z domu staruszków,
którzy swoim dzieciom oddali dorobek całego swojego życia, a sami
zostali bez dachu nad głową. Chociaż nie zawsze starość może być kojarzona z radością z życia, to z pewnością bliżej jej do mądrości. Wielokrotnie tego doświadczałem, słuchając opowiadań o życiu, wskazówek
i rad starszych osób. Co więcej, mówi się nawet, że mądrość przychodzi
z wiekiem, ponieważ umacnia się przez kolejne życiowe doświadczenia.
Warto przyjrzeć się prorokini Annie oraz starcowi Symeonowi. Te biblijne postaci ukazują, jak dobrze przeżywać jesień życia. Wdowa Anna
była w świątyni jerozolimskiej, kiedy Józef i Maryja przynieśli Dziecię
Jezus, aby Je przedstawić Panu. Podobnie jak starzec Symeon, nie tylko rozpoznała w Jezusie Mesjasza, ale powiedziała o tym innym. Życie
Anny zostało opisane jako owoc jej dojrzałej wiary, która dzięki postom
i modlitwie zyskała siłę ducha. Złożyła ciche świadectwo o znaczeniu
Jezusa dla ludzi, którzy z niecierpliwością oczekiwali odkupienia. Z kolei
Symeon wyśpiewał przepiękny hymn, który każdego dnia jest używany
przez Kościół w modlitwie brewiarzowej na zakończenie dnia: „Teraz,
o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec
wszystkich narodów: Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.
Patrząc w kontekście Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan (18–25 stycznia), interesujący przykład połączenia dojrzałości wiekowej z mądrością możemy znaleźć w prawosławiu u tzw.
starców rosyjskich. Jak zauważył Jan Paweł II, „zarówno w dziejach
Wschodu, jak i Zachodu można dostrzec, że człowiek w ciągu stuleci przebył pewną drogę, która prowadziła go stopniowo do spotkania
z prawdą i do zmierzenia się z nią”. Niewątpliwie do tych, którzy zmagali
się z prawdą i poszukiwali jej całym swoim życiem, możemy zaliczyć
mnichów Kościoła Wschodniego, nieodłącznie związanych z położoną nad Morzem Egejskim górą Athos — stolicą prawosławnego monastycyzmu. Otwarci na zdobycze nauki, pełni podziwu dla greckiego
humanizmu, dążyli jednocześnie do „doświadczenia bezpośredniego stosunku z Bogiem”, czyli hezychii. Drogą do niej prowadzącą jest
„modlitwa Jezusowa”, czyli trwanie w Bogu poprzez powtarzanie imienia
Jezus w rytmie zgodnym z rytmem serca. Jej efektem jest fakt, że praktykujący tę modlitwę poprzez wyciszenie umysłu jednoczy się z Bogiem,
zaprasza Go do swego serca i zawsze — nawet poza modlitwą — jest
świadomy Jego obecności.
W takim rozwoju duchowym miał pomagać ojciec duchowny, człowiek
doświadczony, który w prawosławiu był nazywany starcem. To swego
rodzaju doradca, który pomagał ustrzec się grzechów, ale nie dokonywał ich sakramentalnego odpuszczenia. Nie mógł tego dokonywać,
gdyż najczęściej był świeckim, a nie kapłanem. Jego autorytet wiązał się
zatem nie z hierarchią kościelną, ale z charyzmatem, którego udzielał
mu sam Bóg. Tak więc ojciec duchowny to ten, który sam „narodził się
z Ducha”. Uczeń zaś czekał na „słowo” swojego „starca”. Nie było ono
jakimś nauczaniem, lecz raczej krótką wskazówką, którą należało realizować w życiu.
Ruch „starców”, początkowo służący wyłącznie mnichom i tym, którzy
przygotowywali się do życia na pustyni, stopniowo zaczął być użyteczny również dla duchowego wzrostu ludzi świeckich. Do zamieszkujących bowiem górę Athos pustelników z całego Wschodu udawały się
tłumy pielgrzymów po to, by wspólnie z nimi modlić się, pokutować za
grzechy, doznawać oczyszczenia przez spowiedź czy wreszcie po to, by
znaleźć tam współczucie i pocieszenie. Mnisi, chociaż bardzo pragnący
samotności, zawsze przyjmowali pielgrzymów z miłością, zapewniając
im miejsce do spania i wyżywienie.
Uczenie się mądrości, także w przypadku ludzi starszych, to żywa tęsknota za bliskością z innymi, ponieważ człowiek nie jest stworzony, by żyć
samotnie, ale ma określone miejsce i zadanie do spełnienia. „Czujesz się
osamotniony? – pytał Jan Paweł II – Postaraj się odwiedzić kogoś, kto
jest jeszcze bardziej samotny”.
ks. Leszek Smoliński
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Z PARAFII. Parafia bł. ks. Jerzego Popiełuszki

fot. T. Zawadzki

Orszak Trzech Króli w Nunie
W poniedziałek, 6 stycznia obchodziliśmy Uroczystość Objawienia
Pańskiego znaną bardziej jako święto
Trzech Króli. To jedno z najstarszych
świąt w Kościele, było obchodzone
nawet wcześniej niż Boże Narodzenie. Od trzech lat dzień ten jest na
powrót dniem wolnym od pracy
i mamy możliwość poświęcenia go
przeżyciom duchowym i udziałowi
w uroczystościach kościelnych.
W ostatnich latach rodzi się nowa
tradycja obchodzenia tego święta. To Orszaki Trzech Króli, swego rodzaju inscenizacja tego, co
podpowiada nam wyobraźnia zainspirowana Ewangelią św. Mateusza, opisująca wydarzenia związane
z przyjściem na świat Pana Jezusa.
Właściwie orszaki nie są nowym
zjawiskiem. Organizowane były
i są w wielu krajach, w tym również
w Polsce, tyle że w ostatnich latach
wraca na nie moda. Szkoda tylko, że
niekiedy na drugi plan schodzi ich
religijne przesłanie. Ale organizować

je warto i nawet trzeba, pamiętając
jednak o ich religijnej wymowie.
Z duchem czasu w naszej gminie
podąża parafia błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki w Nunie. Już po
raz kolejny w święto Trzech Króli do
żywej stajenki przy kościele przybył
Orszak Trzech Króli.
Trzej Królowie przyjechali do stajenki konno. Zsiedli z koni, uklękli
przed stajenką i figurką symbolizującą miejsce Narodzenia Pana Jezusa
i Jego samego i oddali Mu pokłon,
składając przy tym dary: mirrę, kadzidło i złoto. Temu spektaklowi
towarzyszyły kolędy. Pierwszoplanowy udział w tym widowisku miały załoga stajni STANGRET z Lorcina
i parafialna schola. Na koniec panie
z tej parafii poczęstowały zebranych
pysznym barszczem, kanapkami
i ciastem. Starczyło dla wszystkich.
Zanim jednak zebrani mogli oglądać
rekonstrukcję wydarzeń sprzed ponad dwóch tysięcy lat, uczestniczyli
w uroczystej świątecznej sumie od-

prawionej w parafialnej świątyni
przez księdza proboszcza Tadeusza Jabłońskiego. To była historyczna dla tej parafii msza św.
Historyczna dlatego, ponieważ
zdarzyło się na niej coś czego
w swej dwudziestoletniej posługi kapłańskiej nie przeżywał
ksiądz proboszcz. Nie pamiętali również takiego zdarzenia
nawet najstarsi wierni uczestniczący w tej mszy. Mianowicie,
zabrakło konsekrowanych komunikantów.
Ksiądz proboszcz, udzielając komunii
św. i widząc wciąż długą kolejkę osób
oczekujących na jej przyjęcie, próbował ratować sytuację w ten sposób,
że dzielił komunikanty na mniejsze
części. Kiedy i ten sposób okazał się
niewystarczający, ksiądz proboszcz
dokonał konsekracji nowych komunikantów, powtarzając tę część
mszy, w trakcie której następuje Przeistoczenie opłatka – chleba w Ciało

Pana Jezusa, a wina w Jego Krew. Ten
fragment mszy nazywamy często
Podniesieniem. W ten sposób wszyscy, którzy mogli i chcieli przyjąć komunię, nie odeszli od Stołu Pańskiego
zawiedzeni. A przyczyną tych wydarzeń było to, że na uroczystą sumę
przybyła do kościoła w Nunie wyjątkowo duża liczba wiernych. Licznie
stawili się wierni z całej gminy Nasielsk,
a także z innych parafii ościennych.

Homilię na tej mszy św. wygłosił
ksiądz proboszcz. Jej częścią była
druga w tym dniu inscenizacja. To
jasełka w wykonaniu podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, zorganizowanych przy
udziale Janusza Konerbergera,
właściciela firmy JAN-POL . Co
więcej, scenariusz jasełek napisali
sami podopieczni warsztatów na
zajęciach.
andrzej zawadzki

Dla nas, Polaków, był to ogromny
kontrast w porównaniu ze schludnymi, kolorowyi i nowoczesnymi
budynkami. Mimo wszechobecnej
biedy ludzie, których spotkałam,
byli uśmiechnięci i niezwykle ciepli. Po takim wyjeździe zaczynamy
doceniać otaczającą nas rzeczywistość, tu, w Polsce, i trudniej narzekać na chociażby stan naszych
dróg.
Jestem pewna, że jeszcze nie raz
wybiorę się za naszą wschodnią
granicę, autokarem, w otoczeniu

innych harcerek i harcerzy. Oprócz
niezwykłej satysfakcji zyskałam
wspaniałe doświadczenie. Te cztery
dni spędzone w zupełnym oderwaniu od reszty świata i od szkolno-domowej rzeczywistości sprawiły,
że zaczynam zmieniać swój sposób
patrzenia na to, co mnie codziennie
spotyka. Każdemu, kto ma możliwość wzięcia udziału w takiej akcji,
gorąco to polecam.
Czuwaj!
Basia Konerberger

U HARCERZY

Akcja Paczka 2013
Co roku harcerze z nasielskiego
środowiska ZHR udają się w okresie przedświątecznym z darami do
naszych rodaków. Na Litwę, Ukrainę oraz już drugi rok z rzędu do
Mołdawii.
Ws z ys t ko z a c z y n a s i ę d u ż o
wcześniej niż sam dzień wyjazdu.
Pierwszy krok to zbiórka darów.
Następnie trzeba je posortować,
popakować i załadować do autokaru. Brzmi jak „bułka z masłem”?
W tym roku padł niejeden rekord.
Zawieźliśmy Polakom żyjącym

w Mołdawii ok. 200 paczek z żywnością, 50 worków ze słodyczami,
artykuły chemiczne, papiernicze,
książki i ubrania. Niezwykłe, jak ludzie cieszą się z kilku produktów,
choć jak często sami przyznają,
najwięcej radości sprawia im świadomość, że ktoś o nich pamięta.
Chwila rozmowy, modlitwa – to
dla nich najlepszy prezent gwiazdkowy. Oprócz rodzin są to głównie osoby starsze, chore i bardzo
samotne. Młodzi, gdy tylko mają

okazję, wyjeżdżają, szukając lepszego życia.
Co mnie najbardziej zaskoczyło?
Wraz z przekroczeniem granicy
polsko-ukraińskiej z trasy znikły
wszelkie toalety. Puste, czarne
pola, resztki śniegu w rowach
i niekończąca się, prosta jak strzała
droga. Chwila strachu, gdy na jednej z granic okazało się, że możemy jechać dalej, lecz bez paczek.
Na szczęście wszystko skończyło
się dobrze. Dowiedliśmy, że można umyć się w 3,5 minuty.
Miałam okazję zobaczyć mołdawską ziemię i uderzyło mnie
poczucie, jak gdybym znalazła
się w PRL-owskiej rzeczywistości, znanej mi jedynie z filmów.
Nieprzestrzeganie jakichkolwiek przepisów drogow ych,
szare, wielkie budynki z charakterystycznymi głośnikami, z których leniwie sączyły się skrzekliwe
dźwięki, żółte rury z gazem biegnące nad ziemią, wzdłuż ogrodzeń domów, a idąc chodnikiem,
trzeba uważnie patrzeć pod nogi,
ponieważ niespodziewanie można wpaść do głębokiej dziury.
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WOŚP w Nasielsku
W niedzielę 12 stycznia w całej Polsce odbył się 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod
hasłem „NA RATUNEK”. Pieniądze zbierano również w Nasielsku.
Udało się pozykać w sumie ok. 16
028 zł.
Od rana tego dnia działał zorganizowany przy Publicznym Gimnazjum nr 1 sztab pilnujący porządku
przy kwestowaniu na rzecz WOŚP.
A pracy było co niemiara, ponie-

waż zgłosiło się prawie 100 wolontariuszy: z PG Nasielsk, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Świeszewie,
Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
Szkoł y Podstawowej w Budach
Siennickich, Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach, Zespołu
Szkół nr 3 w Cieksynie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.
Na czele sztabu stanęła Katarzyna Świderska, a pomagały jej panie: Agnieszka Pałaszewska, Edyta
Pałaszewska
i Katarzyna Popielarska. Przez
cał y dzień wolontariusze mogli się udawać do
b udynku g imn a zj u m, gd z i e
czekały na nich
gorące napoje
i posiłek.
Około godziny
16 w Nasielskim
Ośrodku Kultury
odbył się z kolei

koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miał on
również charakter poniekąd lokalny, ponieważ w wielu zespołach,
w całości bądź częściowo, muzycy pochodzili z Nasielska i okolic.
Na scenie zagrali: RaggaBaraBanda,
Serving The Trains, Dolina Rytmu,
Pawilon Czwarty, Zielone Ludki
i HANZA. Prezentowali oni różne style muzyczne i każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Jednocześnie w NOK odbył się pokaz zumby
w wykonaniu Małgorzaty Steckiej.
Duża gratka czekała fanów tatuaży.
Podczas Finału była możliwość
ozdobienia swojego ciała tatuażem,
a pieniądze za wykonanie motywu
zostały przekazane do puszek wolontariuszy.
Okazją do wsparcia WOŚP była również licytacja w przerwach między
koncertami. Można było wylicytować kubeczki, koszulki, płyty CD,
poduszki w kształcie serca z logo
Orkiestry, torby czy specjalną „orkiestrową” edycję herbaty Lipton.
O go d z i n i e 2 0
zorganizowano „Światełko do
Nieba”, czyli pokaz fajerwerków
symbolicznie kończący zbiórkę 22.
edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Jako ciekawostkę można dodać,
że tego dnia piątk a n a u c z yc i e l i
z Nasielska pojechała do Warszawy, by wziąć udział
w biegu „Policz się
z cukrzycą”, któ-

fot. P. Kozłowski

ry wystartował spod Pałacu Kultury i Nauki. Jak widać, mieszkańcom
naszej gminy nie można odmówić

szlachetnych intencji i chęci niesienia pomocy innym.
(pk)

LO Nasielsk. STUDNIÓWKA 2014

Bal studniówkowy licealistów
Jak co roku, szkoły średnie w naszej
gminie rozpoczęły bale studniówkowe. W sobotę, 11 stycznia br.
swoją studniówkę mieli uczniowie
z Liceum im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.
Liczba maturzystów z tej szkoły nie
była zbyt duża, dlatego bal maturalny zorganizowano w sali w restauracji Stary Młyn w Nasielsku. Lokal
doskonale spełnił oczekiwania uczniów, którzy połączeni w 15 par
zaprezentowali poloneza, rozpoczynając nim swój pierwszy w życiu bal. W pierwszej parze stanęli:

fot. P. Kozłowski

Agnieszka Brodzikowska i Krystian
Wiśniewski. Do tańca przygotowywała ich Ewa Żołnierzak, długo
ćwicząc efektowne układy taneczne, które zachwyciły zebranych.
Nie był to jedyny taniec tego dnia
– po polonezie przyszła pora na
walca, do którego uczniowie zaprosili dyrektor Danutę Białorucką
i innych obecnych na uroczystości
nauczycieli: ks. Adama Ners, Małgorzatę Łaciak, wspomnianą już
Ewę Żołnierzak i wychowawcę klasy Fryderyka Laskowskiego.

Nie zabrakło też ciepłych słów pani
dyrektor, przewodniczącej Rady
Rodziców Gabrieli Olbryś oraz
przedstawicieli młodszych klas.
Akcentowali oni w swoich przemowach fakt, że wkrótce maturzystów czeka poważne wyzwanie,
jakim jest matura, i że ten bal jest dla
nich ostatnią okazją do świętowania
i beztroskiej zabawy. Po przemówieniach uczniowie wręczyli kwiaty dyrektorce oraz swoim nauczycielom.

Żadna studniówka nie może obyć
się bez części artystycznej, więc
i tu jej nie zabrakło. Właściwie to
skecze były nawet dwa. Najpierw
pod koniec części oficjalnej męska
część maturzystów uraczyła żeńską
przygotowywanym w sekrecie pokazem tańca do kultowych hitów
muzyki rozrywkowej, np. Michaela Jacksona i Gangam Style, a później uczniowie zaśpiewali piosenki
skierowane do swoich nauczycieli

i wychowawcy klasy Fryderyka Laskowskiemu.
O sprawy organizacyjne zadbali rodzice: państwo Rębeccy, Olbryś i Brodzikowscy. To dzięki nim
i pozostałym rodzicom tegoroczni maturzyści bawili się do białego
rana. A my wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na maturach.
(pk)

ROZMAITOŚCI

10

ZSZ Nasielsk

RUBRYKA HARCERSKA

O francuskich geniuszach,
czyli Francuz potrafi
Uczniowie klasy III LOA Zespołu
Szkół Zawodowych w Nasielsku
mieli okazję pod koniec ubieglego
roku uczestniczyć w wykładzie na
Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Romanistyki. To już drugi pobyt uczniów naszej szkoły na
tym wydziale. W ubiegłym roku
mieliśmy przyjemność zawitać
w jego progach, by uczestniczyć
w zajęciach zorganizowanych dla
licealistów. Tematem spotkania
brzmiał: Francja elegancja, czyli o stereotypach kulturowych
w uczeniu się języka francuskiego.
Prelekcję wygłaszała prof. dr hab.
Jolanta Zając, wykładowca z Zakładu Dydaktyki Języków Romańskich. W tym roku szkolnym naszą
uwagę przykuł temat: O francuskich geniuszach, czyli Francuz potrafi, i postanowiliśmy zgłębić tajniki
„francuskiego fenomenu”.
Znajomość nazwisk francuskich
artystów takich jak: Molier, Hugo,
Monet, Renoir, Degas, La Fontanie
to tylko namiastka naszej wiedzy.
Na wykładzie została ona znacznie
rozwinięta i poszerzona. Okazało
się bowiem, że „francuski geniusz”
zatacza bardzo szerokie kręgi i dociera do znacznie dalej, poza muzykę, malarstwo czy literaturę.
Przeniknął również do urbanistyki, motoryzacji, informatyki i miał
wpływ na przeobrażenia różnych
innych dziedzin życia.
Na wykładzie mogliśmy poznać
znamienite osoby, które przyczyniły się do rozwoju Francji. Dowiedzieliśmy się m.in., jak prefekt
miasta Georges Haussmann przeobraził piękny Paryż. Zgodnie
z ambicjami Napoleona III Haussmann zlikwidował labirynty średniowiecznych uliczek na korzyść
szerokich bulwarów. Oczywiście
miało to swój polityczny cel – zlikwidowanie dotychczasowych doskonałych warunków dla budowy
w mieście barykad i organizowania
powstań zbrojnych. Te ogromne
zmiany w mieście, otwarcie nowych parków i ogrodów wyniosły
Paryż do rangi najpiękniejszej i najO

G
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Prof. Jolanta Zając przekazała nam
również wiele cennych informacji
na temat rodziny Marii Skłodowskiej-Curie, która była Polką, ale
we Francji zdobyła wykształcenie
na paryskim uniwersytecie – Sorbonie. Tam też znalazła pracę i stała się pierwszą kobietą profesorem.
W Paryżu również spotkała miłość
swojego życia i założyła rodzinę.
Wiele osób z tej rodziny zaistniało
w świecie nauki. Sama Maria dwa
razy otrzymała Nagrodę Nobla
z chemii i z fizyki, tę nagrodę otrzymał również jej mąż. Trzecia nagroda została wręczona jej córce Irene
i jej mężowi, a czwartą otrzymał jej
zięć, mąż córki Ewy. Trzeba więc
przyznać, że zasługa Marii i jej rodziny dla Francji i całego świata nauki była nieoceniona. No ale jak
wiadomo Polki potrafią…
Wszyscy jesteśmy użytkownikami kart bankowych z chipami, ale
nie wszyscy wiemy, że wynalazł je
właśnie Francuz – Roland Moreno. Jego pasją było wynajdowanie
urządzeń, czasem niestety niemających zastosowania w życiu codziennym, ale karta z chipem była
strzałem w dziesiątkę.
Na koniec wykładu okazało się, że
powszechnie używane przez nas
długopisy i przedmioty jednorazowego użytku, np. maszynki do
golenia z logo „BIC”, to również
francuskie wynalazki. Marcel Bich
to wróg numer 1 oddanych tradycji nauczycieli francuskich. Okazało
się bowiem, że uczniowie porzucili
wieczne pióra dla tego długopisu.
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, w jakim stopniu prof. Jolanta Zając poszerzyła naszą wiedzę
z zakresu „francuskiego geniuszu”.
Od tej pory Francja dla nas to nie
tylko kilka znanych nazwisk i wieża
Eiffela, ale też cała rzesza sławnych
naukowców, wynalazców, wizjonerów, po prostu wielkich geniuszy.
Ludzi, którzy przeobrazili nie tylko
Paryż, Francję, ale śmiało można
powiedzieć – cały świat.
Anna Łączyńska

nowocześniejszej stolicy na świecie.
Drugą ważną postacią w historii
Paryża (i nie tylko) był Gustav Eiffel, który zdobył uznanie i sławę,
wyruszając na podbój Peru i Boliwii, budując tam mosty, morskie
mola, a nawet kościoły z prefabrykowanych metalowych elementów. Jego budowle charakteryzuje
oryginalność wykonania i to, że są
umiejętnie wkomponowane w krajobraz środowiska. W 1889 r. została wybudowana wieża – „żelazna
dama” na paryską Wystawę Światową i miała być rozebrana, lecz
obronił ją sam jej twórca Gustaw
Eiffel, dzięki niemu do dziś jest to
najbardziej znany symbol i atrakcja
Paryża.
Kolejnym geniuszem, który rozsławił Francję, jest mieszkaniec Lyonu,
stolicy francuskiej gastronomii, kucharz wszechczasów – Paul Bocuse. Praktykuje on kuchnię z daniami
na maśle, śmietanie i winie. W swoim atelier używa tylko świeżych
produktów najlepszej jakości, nie
stosuje nowatorskich pomysłów,
jego dewiza to trzy razy „t” – tradycja, tradycja, tradycja! Rozsławił
francuską kuchnię na całym świecie. Gotował dla koronowanych
głów, prezydentów, g wiazd…
Słynna „zupa truflowa” została specjalnie opracowana przez Bocusa, kiedy odbierał z rąk prezydenta
Francji w 1975 r. Legię Honorową.
Louis Renaut i André Citroën rozwinęli francuską motoryzację. L.
Renault był pasjonatem samochodów i uczestnikiem niebezpiecznych wyścigów. W wieku 14
lat własnymi rękoma budował samochody w warsztacie ojca. Jego
konkurent, A. Citroën, lubił zmiany, był stałym bywalcem salonów,
specem od reklamy, przebojowym
i ambitnym, był bardziej nowoczesny i śmiały od Renault. Na wykładzie dowiedzieliśmy się, że Citroën
znalazł słynne logo swoich samochodów w kraju swoich przodków
– w Polsce, odkupując patent od
polskiego inżyniera.
O

S

URZĄD SKARBOWY
INFORMUJE

Udzielanie informacji
w sprawie prawidłowości
sporządzenia zeznania
podatkowego za rok 2013
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze
Maz. uprzejmie informuje, że od dnia 15.01.2014 r.
pod nr. tel. 22 765-90-08 w godzinach pracy
urzędu oraz pod nr. tel. 22 765-90-28 w godzinach 8.00 – 16.00, uzyskać można informacje na
temat prawidłowości sporządzenia zeznania podatkowego za rok 2013.
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Zjazd pracowników
mleczarni w Nasielsku
odędzie się 22.02.2014 r.
w restauracji
Palladium (Nasielsk)

Wszystkie osoby,
które kiedykolwiek pracowały
w OSM i chciałyby wziąć udział
w spotkaniu prosimy
o zgłoszenie
do p. Jadwigi Graczykowskiej
tel. 23 69 12 412
lub 600 465 871

Żaden wiatr…
…nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia –
mówi pewne powiedzenie. Czasem gdy patrzę na nasze społeczeństwo,
wydaje mi się, że wśród nas jest mnóstwo takich „okrętów”.
Dlaczego tak się dzieje? Problem zapewne jest bardzo złożony, jednakże
wydaje mi się, że spora część z nich po prostu nie potrafi stawiać sobie
celów. W moim przekonaniu w życiu często są rzeczy, które się opłacają
i które warto robić. Zazwyczaj te, które warto robić, nie opłacają się, i pozostają często w sferze naszych marzeń. Nieraz walczymy o te marzenia,
wiele lat szukając motywacji lub środków na ich zrealizowanie, innym
razem pozostają wyłącznie marzeniami na zawsze. A przecież stawianie
celów to dążenie małymi krokami i szukanie motywacji do realizacji naszych marzeń. Będziemy szczęśliwi wtedy, gdy poczujemy, że się realizujemy, że nasze pragnienia stają się rzeczywistością.
A czy istnieją dobre i złe cele? Moim zdaniem można by się pokusić
o takie stwierdzenie, mimo że każde marzenie powinno być oceniane
bardzo indywidualnie.

Na poparcie tej tezy na pomoc przychodzi nam metodyka harcerska, w której występuje tzw. próba. Próba występuje ona w różnych
aspektach harcerstwa, mnie zaś najbardziej kojarzy się ze zdobywaniem stopni harcerskich i instruktorskich. Próba w tym wypadku służy
do stawania się osobą uosabiającą pewien ideał człowieka, poprzez naukę stawiania i realizacji konkretnych celów. Próba powinna być ambitna,
rozwijająca, mierzalna i konkretna.
Tak samo jest z naszymi celami. Będziemy się czuć spełnieni tylko wtedy, gdy nasz cel będzie pozwalał nam rozwijać nasze skrzydła, kiedy
przyniesie nam jakąś wartość fizyczną, intelektualną lub duchową. Tylko w przypadku, gdy będziemy się zmieniać dzięki realizacji naszych
marzeń, będziemy się czuć lepszymi, spełnionymi ludźmi. Niestety, na
ogół wymaga to podjęcia przez nas pewnego wysiłku oraz weryfikacji
naszych założeń lub popełnianych błędów.
Często nie realizujemy swoich pragnień dlatego, że nie potrafimy znaleźć
motywacji, aby stawiać sobie cele, lub nie potrafimy ich trafnie formułować. Przykład: zupełnie inaczej jest realizowany cel „Muszę schudnąć”
niż „Przez najbliższy miesiąc będę 2 razy w tygodniu biegać 2 km”. Różnica może wydawać się na pierwszy rzut oka niewielka, ale tak naprawdę
jest ogromna. W pierwszym przypadku cel został bardzo luźno określony, nie jest umiejscowiony w czasie ani nie określono warunków, na
podstawie których możemy określić stopień jego realizacji bądź zadowolenia z niej. Przy takim sformułowaniu naszego marzenia nie jesteśmy w stanie odpowiednio się motywować, nie wiemy, kiedy zacząć go
wdrażać w życie ani jak weryfikować to, co robimy. Natomiast w drugim
przypadku zastosowano metodę małych kroków. Na początku zaczynamy od czegoś ambitnego, ale nie ponad nasze siły. Jeżeli zauważymy, że
nasz cel zaczyna nas rozwijać, możemy stopniowo podnosić poprzeczkę, by dojść w końcu do poziomu, którym spełnimy nasze marzenia.
Należy też pamiętać, że ten, kto stoi w miejscu, cofa się. Nie możemy
pozwolić sobie na wpadnięcie w rutynę, to ona zazwyczaj zabija w nas
motywację i powoduje stan życia żeby przeżyć. Warto zacząć stawiać
sobie pewne cele, które zaprowadzą nas wprost do naszego marzenia.
Sam jako harcerz wpadłem kiedyś w System Stopni Harcerskich i Instruktorskich i szczerze przyznaję, że dzięki temu, że zacząłem sobie stawiać
i realizować cele, dziś czuję się wspaniałym i szczęśliwym człowiekiem.
phm. Daniel Nowak
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Wigilia w Cieksynie
20 grudnia 2013 r., pomimo zaskakującej i nietypowej deszc zowej p ogody, mie szkańc y
Cieksyna uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym
przez nasze Stowarzyszenie SKAFANDER. W tym roku gościliśmy
Teatr Legendarium z Koziebród ze
spektaklem „Tajemnicze przypadki
św. Mikołaja”. Opowieść zaprezentowana przez aktorów zaskakiwała
pomysłami i humorem, zachęcając
do współuczestnictwa. Nie zabrakło również spotkania ze Świętym
Mikołajem przy choince w towarzystwie aniołów, tradycyjnego
dzielenia się opłatkiem, życzeń, kolęd ani smacznego barszczu z uszkami.
Na spotkaniu wigilijnym miło nam
było gościć Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, oraz ks.
Tomasza Brzezińskiego, prefekta

z Wyższego Seminarium Duchownego
w Płocku.
Bard zo c ie sz ymy
się, że w tak napiętym i zabieganym
czasie t yle osób
p o t ra f i ł o z n a l e źć
chwilę na podzielenie się opłatkiem
z sąsiadem. To już
trzecia wigilia, więc
możemy śmiało mówić o naszej cieksyńskiej tradycji.
Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu wigilii:
– Panu Bogdanowi
Ruszkowskiemu, burmistrzowi Nasielska,
– Paulinie i Andrzejowi Sztabnikom,
– Mariuszowi Szotowi,
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Spotkanie z Mikołajem

– Izie i Zuzi Ropielewskim,
– Monice i Ewelinie Sitkiewicz,
– Monice Olczak,
– Angelice Marszałek i Weronice
Strzelczak,
– Edycie i Markowi Mikołajewskim,
– Panu Markowi Jurkiewiczowi,
– Państwu Kaczorom,
– Pani Justynie Nowackiej, dyrektor
ZS nr 3 w Cieksynie,
– Pracownikom Nasielskiego
Ośrodka Kultury,
– Strażakom OSP w Cieksynie.
W oczekiwaniu na kolejne wspólne
świętowanie składamy najserdeczniejsze życzenia noworoczne.
Stowarzyszenie ArtystycznoSpołeczne SKAFANDER
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Pieskie życie…
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Powiedz mi, jaki masz stosunek do zwierząt, a powiem Ci,
jakim jesteś człowiekiem.
Współczesne słowniki języka polskiego odnotowują
słowo „pieski” jako wyraz używany w znaczeniu „nędzny, zły, marny” w odniesieniu do życia, charakteru czy
humoru. Niestety, ma to bardzo często swoje odzwierciedlenie w życiu najwierniejszych człowiekowi przyjaciół, a mianowicie psów.
Empatia – modne słowo, niemodne uczucie. Przecież
każdy zna jego sens, tyle że chciałby, aby to inni byli
empatyczni w stosunku do niego. Bywa, że trudno nam
współczuć drugiemu człowiekowi, a co dopiero psu.
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”. To początek ustawy o ochronie praw zwierząt, która weszła w życie w 1997 roku. Brzmi pięknie, prawda? Ale jakże często
nie ma odzwierciedlenia w praktyce. Ten akt prawny chroni zarówno zwierzęta domowe, jak i hodowlane, pozwala karać winnych znęcaniu się nad nimi, osoby, które je biją, przepracowują, a nawet porzucają.
Zgodnie z ww. ustawą o ochronie zwierząt, zwierzęta domowe muszą mieć zapewnione pomieszczenie
chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła okiennego,
umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
Zab rania się trz ymania z wierząt domow ych na uwięzi w sp osób sta ł y dł użej ni ż 12 god zin
w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenia ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości
niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Wydawałoby się, że regularne wizyty u weterynarza, szczepienia, godziwe warunki bytowania, dobra dieta oraz ruch i ustalone zasady zachowania w połączeniu z miłością to standard w traktowaniu zwierząt,
ale jak pokazuje praktyka, wiele zwierząt wiedzie naprawdę „pieski” żywot.
W mózgu zarówno człowieka, jak i psa nie ma żadnych czarów, tylko chemia. Pod jej wpływem odczuwamy radość i rozpacz. Tak samo jak psy. To nic, że mózg psa jest mniejszy od naszego. To nic, że pies
widzi świat węchem, a my oczyma. W efekcie i tak wszystko to daje takie samo odczuwanie radości,
smutku, strachu i frustracji. Wiemy, kiedy pies się cieszy, boi, złości – i na tym kończy się przeciętne wespół z psem odczuwanie. Tymczasem złożoność psich przeżyć jest porównywalna z naszymi.
Apelujemy do Państwa serc, traktujmy zwierzęta po ludzku.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)

I dz i e , i dz i e ś wi ę ty
z długą siwą brodą,
a dwaj aniołkowie za
ręce go wiodą – z tymi
słowami całą społeczność Szkoły Podstawowe j w Po p ow i e
Borowym powitała na
uroczystym spotkaniu
z Mikołajem dyrektor
Teresa Przybysz.
Spotkanie z dobrym
świętym miało miejsce
19 grudnia 2013 r. Choć za oknami zabrakło typowo zimowej aury, Mikołaj
przyjechał do dzieci piękną bryczką, zaprzężoną w siwki. Uczniowie, nauczyciele i licznie przybyli rodzice zgotowali gościowi owacyjne przyjęcie. Znalazły się i skrzące się zimne ognie, i błyszcząca choinka, a nawet…
tron dla Mikołaja!
Gdy dostojny gość zajął na nim miejsce, młodzi artyści zaprezentowali
przed nim świetny program słowno-muzyczny. Do jego powstania przyczyniła się Jadwiga Krasińska. Uczniowie ze wszystkich klas śpiewali kolędy
dla Mikołaja, a nawet przygotowali dla niego ogromny prezent. Wyraźnie
wzruszony gość podziękował za tak ciepłe i szczere dary.
W dalszej kolejności były gorące i z serc płynące życzenia: od dyrektor
Teresy Przybysz i Katarzyny Charzyńskiej, która składała je w imieniu Rady
Rodziców. Najbardziej wzruszający moment miał miejsce w czasie łamania się opłatkiem. To już wieloletnia tradycja w naszej szkole. Niektórzy
ukradkiem ocierali łezkę.
I tym razem uroczyste spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromny
wkład pracy Rodziców: ich determinacja i zaangażowanie w gromadzenie
funduszy na rzecz uczniów. Mamy zadbały, by na uczniów czekały słodkie
przekąski. Wszystkie dzieci ze szkoły miały prawdziwie wigilijny posiłek na
świątecznie udekorowanych stroikami stołach. Dekoracje sal i wykonanie
ozdób to wspólne dzieło uczniów i ich wychowawców.
Warto wspomnieć, że po raz kolejny hojnym sponsorem uroczystego spotkania z Mikołajem był właściciel firmy ,,LECH-DRUK” p. Lech
Chojnowski z Lorcina. Każde dziecko otrzymało pięknie opakowany
upominek od Mikołaja. Dziękujemy
wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się
do uświetnienia tej
uroczystości, w tym
serdeczne podziękowania dla f irmy
STANGET z Lorcina
za troskliwą opiekę
nad Świętym Mikołajem.

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Ekologiczne święta

Nadszedł czas podsumowań. Jak co
roku, sklepy wabiły nas plastikowymi
i szklanymi ozdobami, które wcześniej
czy później wylądują na wysypisku
śmieci. To dobry czas, żeby zastanowić się, czy w przyszłym roku rzeczywiście będziemy potrzebowali rzeczy,
które z takim rozmachem kupujemy
przed świętami.
Każdy z nas może dokonać świadomego wyboru i własnoręcznie przygotować tanie, oryginalne, a przede wszystkim ekologiczne ozdoby
świąteczne. Można do tego celu wykorzystać przyjazne środowisku
materiały, zamiast najczęściej używanych tworzyw sztucznych. Na ten
pomysł wpadli uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 1. Już po raz
drugi zorganizowali w swojej szkole kiermasz świąteczny oraz uczestniczyli w kiermaszu zorganizowanym przez Nasielski Ośrodek Kultury.
Pod czujnym okiem pań z biblioteki uczniowie wykonywali choinki,
wianuszki, drzewka świąteczne, bombki, wykorzystując do zrobienia
tych rzeczy m.in. gazety, szyszki, żołędzie, orzechy, sznurek oraz kolorowy papier. Pani prowadząca w szkole zajęcia kulinarne przygotowała
z uczniami pyszne pierniczki, które też można było nabyć na kiermaszach.
Z tego miejsce chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy zwrócili
uwagę na ekologiczne ozdoby uczniów z PG nr 1 oraz zechcieli je kupić. To na pewno była dobra decyzja.
(PG nr 1)
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Z LOGOPEDIĄ NA TY!

ROZMAITOŚCI

Rodzicu, posłuchaj, jak mówi Twoje dziecko
Rodzice są najważniejszymi dorosłymi osobami w życiu małego dziecka. Sposób, w jaki mówią do niego, będzie
miał wpływ na cały proces rozwoju mowy u ich pociech. Dlatego powinni świadomie organizować sytuacje służące rozwijaniu ich słownictwa.
Nie zawsze jednak rodzice są tego świadomi. Z tego powodu my, logopedzi, stawiamy sobie za zadanie pokazanie
rodzicom, jak ważna jest profilaktyka logopedyczna. Chcemy im dostarczyć podstawowej wiedzy z zakresu rozwoju mowy dziecka oraz pomóc w świadomym obserwowaniu umiejętności językowych ich pociech.
Skuteczna profilaktyka logopedyczna powinna wzbudzić w rodzicach odpowiedzialność za stan mowy i wymowy
własnej oraz dziecka, a z czasem doprowadzić do przejęcia tej odpowiedzialności przez dziecko oraz eliminować
nieprawdziwe przekonania rodziców związane z rozwojem mowy dziecka.
10 zasad profilaktyki logopedycznej dla rodziców:
1. Włącz się do świadomej i systematycznej obserwacji dziecka.
2. Analizuj przyrost jego umiejętności językowo-komunikacyjnych; w przypadku słabego przyrostu skontaktuj się
z zaufanym specjalistą – lekarzem pediatrą, logopedą, nauczycielem.
3. Zawsze mów zrozumiale do dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej mowy i wymowy – ucz je powtarzać.
4. Często nagradzaj dziecko – uśmiechem, gestem, słowem, ale też wyznaczaj granice.
5. Szanuj indywidualność dziecka i ucz je samodzielności w każdej dziedzinie życia.
6. Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem czytanym – naucz je obcować z książkami i o nie dbać.
7. W razie obserwowanych trudności rozwojowych czy edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z pedagogiem lub psychologiem.
8. Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek i prostych piosenek.
9. Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki do rysowania i malowania.
10. Dbaj o odpowiednią dietę dziecka – zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro- i makroelementy.
logopedzi Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
mgr B. Kozłowska, mgr N. Turek

PORADY

Rodzice, dbajcie o swoje pociechy

Jedzenie odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę. Dawniej jedliśmy po to, aby żyć, a obecnie
również żyjemy, aby jeść.
Pożywienie daje nam życie. Gdy jesteśmy w łonie matki, to, co ona spożywa, wpływa na nasz rozwój
w życiu płodowym, jak i później na nasze zdrowie w dzieciństwie i życiu dorosłym. Przez pierwszych
kilka miesięcy żyjemy głównie dzięki spożyciu mleka naszej mamy lub mleka modyfikowanego.
Jednak gdy osiągniemy wiek ok. 5 miesięcy, zaczynamy poznawać nowe produkty, powoli uczymy
się nowych smaków. Produkty, które wprowadzamy do diety dziecka, powinny pojawiać się stopniowo, żebyśmy mogli wykluczyć ewentualne uczulające. Jeśli nie występują żadne objawy, należy wprowadzać coraz
więcej produktów. Pamiętajmy jednak o tym, żeby wszystkie produkty były jak najmniej przetworzone. Dzieci nie znają
przypraw, dlatego sól czy cukier, bez których większość osób dorosłych nie wyobraża sobie życia, w ich potrawach są
zbędne. Jeśli zaczniemy dosalać czy dosładzać posiłki, później już będzie trudno podać posiłek bez ich dodatku. A są to
substancje dziecku niepotrzebne.
Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, ale często świadomie lub nieświadomie podaje dziecku niestety
nie do końca odpowiednie produkty. Pamiętajmy o czytaniu etykiet, nie każdy produkt reklamowany jako przeznaczony dla niemowląt i dzieci jest dobry. Niestety w społeczeństwie nadal pokutuje myślenie, że produkty dla dzieci nie
mogą być złej jakości. Ale gdy wczytamy się w etykiety, to okazuje się, co podajemy naszemu dziecku. Przykładem
mogą być kaszki dla niemowląt o smaku bananowym czy truskawkowym. Nie dość, że pustoszą nasze kieszenie, to
nie dostarczają niczego wartościowego, ponieważ owoców praktycznie w nich nie ma, za to jest dużo cukru. Średnia
cena kaszki 250 g to ok. 8 zł, czyli kilogram kosztuje 32 zł, a kilogram np. kaszy manny 5 zł czy ryżu ok. 4 zł (sypkiego,
nie w torebkach), dodatkowo kilogram bananów średnio ok 5 zł. Czyli kilogram kaszki kupionej w sklepie kosztuje 32 zł,
a zrobionej w domu – 10 zł. Kaszka domowa zawiera naturalne składniki i witaminy, a kupiona – sztuczne oraz często
bardzo dużo cukru. Czasami wystarczy tylko przez chwilę się zastanowić, co będzie dla dziecka bardziej wartościowe.
Dzięki temu dzieci uczą się również prawdziwych smaków potraw i produktów. Łatwiej jest je wówczas w późniejszych
latach przekonywać do nowych produktów.
Dodatkowo wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że to, co podajemy naszym dzieciom, ma także wpływ na układ
odpornościowy. Gdy dziecko spożywa produkty przetworzone z dużą ilością cukru, dieta jest niezbilansowana, flora
bakteryjna zostaje osłabiona, przez co i odporność dziecka znacznie się obniża i maluszek staje się podatny na choroby.
Dlatego mimo że niekiedy trzeba poświęcić tej kwestii trochę więcej czasu, uwagi, a przede wszystkim chęci, to jednak
warto pomyśleć, co podajemy swojemu dziecku.
Dziecko od urodzenia żyje w stałym rytmie: posiłki co 2–3 godziny, stała pora kąpieli itp. Czuje się ono wtedy bezpiecznie, niestety wraz z jego wzrostem często te stałe godziny codziennych czynności się rozmywają. Zapominamy
o stałych porach spożycia posiłków dziecka, uczymy je podjadania, a później dziwimy się, że dziecko nie chce zjeść
pożywnego posiłku. Małe dzieci mają mniejsze zapotrzebowanie energetyczne niż dorośli, dlatego wypicie szklanki
soku czy zjedzenie małego batona bądź nawet dwóch cukierków to dla niego duża dawka energii i zaspokojenie głodu.
Podobnie jest z kawą – dziecku jej nie podajemy, bo jest to płyn dla dorosłych, ponieważ zawiera kofeinę. Ale już podając dziecku colę, nie myślimy o tym, że ten napój również kofeinę zawiera. Pamiętajmy też, że kolorowe napoje i słodycze zawierają dużo sztucznych barwników, konserwantów, które sprzyjają pobudzeniu i nerwowości naszych dzieci.
W obecnych czasach nie da się uniknąć całkowicie niezdrowych przekąsek, jednak jeśli nasze dzieci będą znały inne
smaki, tego typu przekąski będą jadały jedynie sporadycznie.
Kolejnym złym nawykiem jest celebrowanie wolnego czasu z dziećmi poprzez wizytę w lokalu z fast foodami czy nagradzanie dzieci słodyczami. Czy nie lepszym pomysłem byłoby poświęcenie tego czasu na wspólną aktywność fizyczną, dostosowaną do wieku dzieci? Basen, kręgle, łyżwy, rolki, wycieczka rowerowa czy zwykły spacer. Zamiast oglądania
telewizji czy grania w gry na komputerze można pograć w różnego rodzaju gry planszowe, kalambury czy poukładać
puzzle. Są to proste czynności, które pomagają nawiązać bliższe relacje z dziećmi, dają wiele radości, a przede wszystkim pokazują dzieciom, że można spędzać czas w inny ciekawy sposób niż tylko przed telewizorem czy komputerem.
Warto zastanowić, jak to wygląda u każdego z nas w domu.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny 506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl; www.konsultacjedietetyczne.pl
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SPORT SZKOLNY
SPORT SZKOLNY

Gminny turniej
w halową piłkę nożną
W czwartek, 9 stycznia br. w nasielskiej hali sportowej odbył się turniej eliminacyjny do zawodów powiatowych w halową piłkę nożną. W turnieju
udział wzięły następujące szkoły podstawowe z terenu gminy Nasielsk:
Szkoła Podstawowa z Bud Siennickich, Szkoła Podstawowa z Dębinek,
Szkoła Podstawowa z Pieścirogów i Szkoła Podstawowa z Nasielska.
Punktualnie o godzinie 10.00 przystąpiono do rozgrywek. Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiały się następująco:
Kategoria żeńska:
SP Budy Siennickie

–

Kategoria męska:
SP Budy Siennickie
SP Stare Pieścirogi –
SP Stare Pieścirogi –

–
SP Nasielsk		
SP Nasielsk		
2:2
SP Budy Siennickie
3:0

SP Dębinki		

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce
SP Stare Pieścirogi 4 punkty
(5:2)
II miejsce
SP Nasielsk		
4 punkty
III miejsce
SP Budy Siennickie
0 punktów

1:0

0:1

(3:2)
(0:4)

Po zakończeniu zawodów wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary.

SPORT SZKOLNY

Gminny turniej
w piłkę siatkową
dla szkół gimnazjalnych
W piątek, 10 stycznia br. na hali sportowej w Nasielsku odbyły się
gminne zawody w piłkę siatkową dla szkół gimnazjalnych. W rozgrywkach wzięły udział trzy gimnazja z naszej gminy, które wystawiły reprezentacje dziewcząt oraz chłopców.
Po losowaniu ustalono kolejność gier i drużyny przystąpiły do rozgrywek. O zwycięstwie decydowały dwa wygrane sety. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań:

Dziewczęta

PG nr 1 Nasielsk – ZS nr 3 Cieksyn		
ZS nr 3 Cieksyn – ZS nr 3 Pieścirogi Stare
PG nr 1 Nasielsk – ZS nr 2 Pieścirogi Stare

2:0 (25:14) (25:17)
2:0 (25:14) (25:15)
2:0 (25:20) (25:8)

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
II miejsce – Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
III miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych
Dziewczęta z PG 1 Nasielsk zagrały w składzie: Nowacka Wiktoria II C,
Sławińska Dominika II C, Szulińska Paulina II C, Tybuchowska Katarzyna II C, Wawrzyńska Anna III A, Kraszewska Dominika III C, Kamińska
Natalia III C, Ołdakowska Martyna III C, Ostrowska Klaudia III B, Wójcik
Karolina II C, Zawadzka Katarzyna III C. Opiekunem zespołu był Banaszkiewicz Marcin.

Chłopcy

PG nr 1 Nasielsk – ZS nr 3 Cieksyn 		
ZS nr 3 Cieksyn – ZS nr 3 Pieścirogi Stare
PG nr 1 Nasielsk – ZS nr 2 Pieścirogi Stare

Klasyfikacja końcowa:

2:0 (25:14) (25:16)
2:0 (25:20) (25:19)
2:0 (25:18) (25:9)

I miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
II miejsce – Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
III miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Pieścirogach Starych
Drużyna z PG 1 Nasielsk zagrała w składzie: Bazylewski Daniel III D,
Wiśniewski Kacper II C, Drwęcki Radosław III A, Drwęcki Przemysław
I B, Grycz Mateusz III A, Filipowicz Kamil I B, Łukaszewicz Dominik
II B, Popielarski Dawid III C, Tobolski Piotr III C, Bober Marcel III A, Krajewski Kacper III A, Chmielewski Mariusz II C. Opiekunem zespołu był
Banaszkiewicz Marcin.
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22-26 stycznia godz. 15.00

Robaczki
z Zaginionej Doliny
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Kino NIWA ZAPRASZA

Animacja, Komedia; Belgia, Francja; czas: 1 godz. 30 min

W malowniczych okolicznościach przyrody,
wśród pozostałości po niedzielnym pikniku, wybucha wojna mrówek. Pracowite Czarne rywalizują z plemieniem Czerwonych o wielki skarb
– pudełko pełne kostek cukru. Nieoczekiwanie,
w ich zmagania o pyszne słodkości, miesza się
niesforna mała biedronka, która zgubiła rodziców...
23-26 stycznia godz. 17.00

Last Vegas
Komedia; USA; czas: 1 godz. 45 min

Czterech przyjaciół po sześćdziesiątce jedzie do
Las Vegas, by zaszaleć na imprezie kawalerskiej
jedynego, który pozostał jeszcze wolny.
23-26 stycznia godz. 19.00

Wysocki
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Mieczysławowi Zakrzewskiemu
z okazji 80. urodzin
życzenia zdrowia, pomyślności
i wielu spokojnych lat
składają
syn z żoną, wnuki i prawnuki

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Odważnym szczęście sprzyja. Twoje zdolności przywódcze i determinacja spodobają się szefowi. Jednak u innych pracowników
nie gaś chęci zaistnienia. Jeśli nie potraktujesz ich po partnersku, odmówią swojego
wsparcia.
Byk 21.04–20.05
Niechętnie schodzisz z raz obranej drogi. W dotychczasową zaangażowałeś czas
i zdolności. Do tego stanowczo bronisz swoich idei. Choć nie znosisz zmian, takowe są
obecnie niezbędne. Musisz zmierzyć się
z nowym wyzwaniem.
Bliźnięta 21.05–21.06
Potrzebne Ci będzie szybkie myślenie i sprawne działanie. Bądź tolerancyjny dla tych, którzy
wolniej pracują. Dyscyplina będzie nieodzowna, by sprostać zadaniom. Uważaj jednak, by
nie zapędzić się w kozi róg. Nie prowokuj kolejnych sprzeczek.
Rak 22.06–22.07
Twoje obecne pomysły są oryginalne i perspektywiczne. Jeśli we właściwy sposób przekonasz do nich sponsorów, to zainwestują
w nie sporą gotówkę. Twoje akcje w tym
tygodniu zaczną zwyżkować. W weekend
znajdź czas na sprawy prywatne.
Lew 23.07–23.08
Doskonale rozumiesz i zaspokajasz swoje potrzeby. W tym tygodniu będziesz mógł działać
z dużym rozmachem i swobodą. Uważaj jednak,
by nie mieć problemów z terminowym wywiązywaniem się z obowiązków.
Panna 24.08–22.09
Ekonomia jest bezwzględna. Niestety, możesz
dołączyć do osób poszukujących nowego zajęcia. Już z początkiem nowego tygodnia wyślij
swoje CV. Szybko znajdziesz nowe zatrudnienie.
Może dopaść Cię grypa.

Waga 23.09–23.10
Kłopoty spadną na Ciebie jak grom z jasnego nieba. Koniecznie wyciągnij z tej sytuacji
odpowiednie wnioski. W tym tygodniu ustal
wyraźne granice w pracy. Humor poprawi ci
weekendowe spotkanie ze znajomymi.
Skorpion 24.10–22.11
Poprzedni rok zakończyłeś w glorii i chwale.
Niebywały sukces może być jednak pułapką. Zachowaj ostrożność w dalszym działaniu.
Mimo to pozwól sobie na urlop w ciepłych
krajach. Nie wystawiaj się jednak na niebezpieczeństwo.
Strzelec 23.11–21.12
Twoje optymistyczne podejście do życia
dotychczas przynosiło Ci niezłe profity. Jednak chcąc być niezastąpionym, zbyt wiele
bierzesz na swoje barki. Narastający ciężar
może Cię przytłoczyć. Najważniejsze jest
zdrowie.
Koziorożec 22.12–20.01
Twoi koledzy z pracy uważają, że jesteś
osobą oschłą, mało elastyczną, zbyt poważną i do tego niesympatyczną. Jesteś faworyzowany przez szefa. Poproś go delikatnie, by
przestał Cię stawiać na piedestale.
Wodnik 21.01–19.02
Pamiętaj, że są sprawy ważne i ważniejsze. Ty uparcie próbujesz zająć się nimi
wszystkimi na raz. W tym tygodniu odczujesz psychiczny i fizyczny opór. Naucz
się wreszcie mówić „nie”. Nie zastępuj innych w ich czynnościach i obowiązkach.
Ryby 20.02–20.03
Przeanalizuj na trzeźwo wszystkie możliwości, jakie masz przed sobą. Ciągle jeszcze ich
nie odkryłeś. Wsłuchuj się w głos swojej intuicji. Jednak także nie lekceważ zewnętrznych
sygnałów ostrzegawczych.
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Poruszająca historia Władimira Wysockiego –
słynnego rosyjskiego artysty i idola milionów
ludzi. Koniec lat 70. Włodzimierz Wysocki,
słynny rosyjski poeta, aktor i pieśniarz, znajduje się u szczytu swojej kariery. Jest najbardziej
rozpoznawalną osobistością Związku Radzieckiego. Poznaje wspaniałą kobietę, która wydaje
się miłością jego życia. Tymczasem służba bezpieczeństwa śledzi każdy krok artysty, a on sam
czuje narastające zmęczenie i traci wenę do pisania nowych tekstów...

NG

Biograficzny, Dramat; Rosja; czas: 2 godz. 08 min.

29 stycznia-2 lutego godz. 15.00

SKUBANI 3D
Animacja,Familijny, Komedia; USA; czas: 1 godz. 31 min.

Dwa indyki odkrywają wehikuł czasu w tajemniczym laboratorium rządowym i decydują się
wrócić do pierwszego Święta Dziękczynienia,
aby usunąć swoich pobratymców z menu.
29 stycznia-2 lutego godz. 17.00

47 RONINÓW 3D
Dramat, Akcja; USA; czas: 1 godz. 31 min.

Grupa samurajów postanawia zemścić się na
bezwzględnym szogunie za haniebną śmierć
swojego mistrza.
29 stycznia-2 lutego godz. 19.00

Wilk z Wall Street
Biograficzny, Dramat, Kryminał, prod. USA; czas: 2 godz.
59 min.

Historia Jordana Belforta, brokera, którego błyskawiczna droga na szczyt i rozrzutny styl życia
wzbudziły zainteresowanie FBI.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam żużel z transportem.Tel.695
163 726.
Sprzedam działki na os. Krupka.
Tel. 692 196 139.
Sprzedam dom z działką, ogrodzony,
stan surowy,prąd+gaz.Tel.509 175 901.
Tanio sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 601 475 097.
Sprzedam dachówkę używaną 180 m2.
Tel. 695 735 797.
Wynajmę lokal usługowy 35 m2 przy
starej gminie. Tel. 695 735 797.
Przyjmę ziemię i drobny gruz. Tel. 695
735 797.
Zatrudnię stolarzy i lakierników.
Tel. 509 724 257.
Zaopiekuję się dzieckiem.Tel. 698 455
472.
Usługi dekarskie i ogólnobudowlane.
Tel. 607 800 748; 517 099 737.
Sprzedam las 5900 m2 – Chlebiotki.
Tel. 600 310 446.
Firma zatrudni koordynatora w firmie
eventowej. Wymagania: dyspozycyjność, sumienność, umiejętność pracy
w grupie, dobra organizacja pracy, prawo jazdy kat. B. CV proszę kierować
na adres: biurocv@wp.pl z dopiskiem
koordynator.
Firma zatrudni przedstawiciela handlowego w firmie eventowej.Wymagania:
doświadczenie w sprzedaży usług eventowych, komunikatywność, nastawienie na realizację celów sprzedażowych,
dobra organizacja pracy,wysoka kultura
pracy, prawo jazdy kat. B. CV proszę
kierować na adres: biurocv@wp.pl
z dopiskiem przedstawiciel handlowy.
Sprzedam 1 ha ziemi z domem (stan
surowy), blisko stacji PKP – Morgi.
Tel. 509 313 218.
Poszukuję pokoju do wynajęcia lub
współdzielenia na terenie Nasielska
lub najbliższych okolic. Spokojny, pracujący mężczyzna l.25. Nr kontaktowy
501 869 001.
Sprzedam obornik bydlęcy, podłoże po
pieczarkach ,wapno nawozowe. Duże
ilości. Tel. 602 511 082.
Mam do wynajęcia mieszkanie.
Tel. 693 356 867.
Sprzedam żyto 4 t. tel. 507 720 444.
Poszukuje pokoju lub kawalerki do wynajęcia na terenie Nasielska, najlepiej
w bloku. Tel. 662 941 779.
Sprzedam mieszkanie, osiedle
ul. Warszawska, parter po remoncie
M3. Tel. 604 337 062.
Pracownia krawiecka „Szpilka”,
(Pniewo). Tel 605 444 657.
Sprzedam działkę budowlaną koło
Studzianek. Tel. 784 528 758.

To miejsce czeka

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

Drzewo opałowe – sosna z transportem. Cena 80zł/m3 + transport.
Tel. 606 436 876.
Budynek usługowo-mieszkalny
w Jachrance, atrakcyjna cena.Tel. 664
914 683.
Kursy na operatora maszyn- klasa 2 i 3
w Jachrance. Tel 606 436 876.

17–30 stycznia 2014
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Przyjmę do pracy fryzjerkę damsko-męską do salonu w Nasielsku.Tel. 502
460 026.
Firma Pleban sp. z o. o. oddział
w Nasielsku zatrudni dyspozytora SM
z licencją 2 stopnia. Kontakt 602 629
778, e-mail: dnowacki@pleban.com.pl
Firma Pleban sp. z o. o. oddział
w Nasielsku zatrudni instalatora ze
znajomością systemów alarmowych.
Kontakt: 602 629 778, e-mail: dnowacki@pleban.com.pl
Pilne! Sprzedam działkę 1500 m2, ogrodzona,media,Nasielsk.Tel.669 951 207.
Przyjmę gruz i ziemię z wykopów.
Tel. 538 109 373.
Sprzedam jaja lęgowe indyków kolorowych. Tel. 607 784 929.
Kupię krowy mleczne cielne lub wycielone. Tel. 664 754 028.
Przyjmę fachowców do dociepleń.
Tel. 514 769 708.
Sprzedam tanio dom w Nasielsku.
Tel. 500 896 250.
Sprzedam słomę i siano w kostkach.
Tel. 723 487 740.
Sprzedam słomę w belach. Tel. 663
341 423.
Sprzedam ziemniaki Lord jadalne i sadzeniaki. Tel. 663 341 423.
Oddam kocięta w dobre ręce.Tel. 608
350 378.

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21

ogłasza przetarg
na lokal mieszkalny,
dla którego zostanie ustanowiona
odrębną własność w Nasielsku,
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/16 E m. 19
o powierzchni użytkowej 61,76 m2.
Cena wywoławcza: 155 000 zł.
Opis: lokal mieści się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1991 roku. Lokal posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc
i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 19. W budynku
znajdują się instalacje: wod.-kan, prąd, TV. Lokal wymaga remontu.

Nasielsk, dnia 03.01.2014 r.
ZPN.7211.10.4.08.2013
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z
2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/317/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada
2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości

wykaz
nieruchomości przeznaczonej do zamiany
Położenie

Nasielsk

Numer działki

937/12

Powierzchnia działki

129 m2

Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczenie nieruchomości

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21, dnia 19 lutego 2014 roku o godzinie 13.00.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni
nr 52 10201592 0000 240200124461.

Opis nieruchomości

Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 19 lutego 2014 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pon. - pt.
7.00 - 15.00).

Cena nieruchomości

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub tel. 23 691-24-35.

OS1U/00050738/3
Nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielska.
Zgodnie z w/w planem nieruchomość leży w kompleksie planistycznym 0.10 KDD.
Nieruchomość leży u zbiegu ulic: Warszawskiej, Kilińskiego
i Młynarskiej. Przedmiotowa działka stanowi zjazd z drogi wojewódzkiej na ulicę kategorii dróg gminnych, jest to część urządzonej
ulicy na terenie miejskim. Działka w całości zajęta pod infrastrukturę
drogową. Odcinek ulicy posiada pełne uzbrojenie miejskie. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do zamiany na działki
położone w mieście Nasielsku oznaczone w ewidencji gruntów nr
937/11 i 937/14, stanowiące własność Województwa Mazowieckiego.

29 027 ,- złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj.
od dnia 7 stycznia 2014 roku do dnia 27 stycznia 2014 roku
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA

formą przekazu wiedzy i umiejętności jest
własny przykład, więc
należy się spodziewać,
że nasz czołowy piłkarz
zawsze będzie grał na
jednakowo wysokim
poziomie.
Awans do IV ligi byłby pożądany nie tylko
dlatego, że o powrocie do tej klasy rozgrywkowej mówi
się już od wielu lat i wciąż pozostaje
w naszym zasięgu, ale również dlatego, że w tym roku mija 50 lat działalności klubu Żbik Nasielsk. Nazwa
klubu jest rozpoznawalna nie tylko na
Mazowszu, ale również w innych regionach Polski. Żbik jest wizytówką
miasta i gminy. Dobrze byłoby uczcić
złoty jubileusz klubu do klasy wyższej.
Szkoda wprawdzie punktów straco-

SPORT

SPORT

SPORT SZKOLNY. Halowa piłka nożna

Piłkarze zakończyli zimowe wakacje
Zimowy wypoczynek piłkarzy był
krótki. Wpłynęło na to postanowienie mazowieckiej centrali piłkarskiej,
aby jeszcze jesienią rozegrać awansem dwie kolejki z rundy wiosennej. Decyzja ze wszech miar słuszna,
ponieważ pogoda była sprzyjająca,
a wiosenna pogoda jest trudna do
przewidzenia. Wszyscy mają jeszcze
w pamięci rok ubiegły, kiedy to wiosną trzeba było przesunąć na termin
późniejszy trzy rozgrywkowe kolejki.
To spowodowało dezorganizację rozgrywek i mocno skomplikowało życie
klubom.
Dobrą stroną tej decyzji jest także to,
że o dwa tygodnie wydłużył się okres
przygotowawczy do nowego sezonu.
Można więc będzie spokojnie potrenować i wyeliminować braki w wyszkoleniu, jakie w ostatnim okresie
dały się zauważyć.
Warto podkreślić, że początek rundy wiosennej rozegrany jesienią był
bardzo pomyślny dla naszej drużyny.
W dwóch pierwszych meczach rundy wiosennej zdobyliśmy wszystkie
możliwe do zdobycia punkty, czyli
sześć. Wygraliśmy „tej wiosny” z Tęczą Ojrzeń 2:1 i Makowianką Maków
Mazowiecki 3:2. Jesienią przegraliśmy
mecze z tymi drużynami w jednakowym stosunku 3:1. Wiosnę rozpoczęliśmy więc bardzo dobrze. Dobrze
byłoby podtrzymać tę passę.
Piłkarze wyszli na boisko i rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu.
Trenować będą, tradycyjnie, na własnym obiekcie, w hali i na Orliku. Oczywiście, przydałby się przynajmniej
tygodniowy obóz, ale o nim w chwili
obecnej można tylko pomarzyć. Powód bardzo prosty: brak pieniędzy.
Do tego coraz trudniej o sponsorów.
Trudno też liczyć na większe wsparcie
samorządu. Tu także brakuje pieniędzy, a w dodatku coraz bardziej daje
się odczuwać brak spójnej polityki
rozwoju sportu w gminie. Wciąż aktualne jest pytanie, czy lepiej mieć dużo
słabych drużyn, czy też mniej, ale reprezentujących wyższy poziom. Odpowiedź niby prosta, chociaż nie dla
wszystkich. Szkoda, bo skupienie sił
i środków dałoby lepszy efekt i lepiej
służyłoby gminie.
W Żbiku zaszły pewne zmiany. Najważniejszą z nich jest zmiana na stanowisku trenera. Już po raz kolejny
pożegnaliśmy Grzegorza Zmitrowicza. Zastąpił go współpracujący z nim,
dotychczasowy drugi trener zespołu,
Łukasz Gołębiewski. Pan Łukasz przyjął tę funkcję, mając świadomość tego,
czego będzie oczekiwał od niego Zarząd. A Zarząd będzie chciał, aby drużyna pod wodzą nowego – starego
trenera zajęła chociażby drugie miejsce w lidze, co dałoby Żbikowi szansę
na walkę o awans do IV ligi w barażach.
Taka możliwość jeszcze istnieje, ale
potrzebna jest wyjątkowa koncentracja całego zespołu. Do odrobienia jest
straconych jesienią 7 punktów.
Jest i druga zmiana w sztabie szkoleniowym. Trenerowi Łukaszowi asystował będzie Rafał Załoga. Znamy
go jako bardzo dobrego zawodnika.
Będzie grał nadal, ale jednocześnie
przekazywał swą piłkarską wiedzę
młodszym kolegom. A że najlepszą
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Dziewczęta ze SP w Budach
Siennickich mistrzyniami powiatu

W poniedziałek, 13 stycznia br. dziewczęta ze Szkoły Podstawowej
im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich reprezentowały
gminę Nasielsk na zawodach powiatowych w halową piłkę nożną.
Zawody odbyły się w hali sportowej NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim.
W turnieju udział wzięły tylko reprezentacje dwóch gmin powiatu nowodworskiego, tj. Nasielska i Nowego Dworu Mazowieckiego
(drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Twierdzy Modlin). Rozegrano
jeden mecz, w którym dziewczęta z Bud Siennickich zdeklasowały
swoje przeciwniczki wynikiem 9 do 1.
Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Angelika Bielecka, Julita Sterbicka,
Natalia Jaskulska, Patrycja Jaskulska, Patrycja Gromke, Jolanta Popielarska,
Aleksandra Popielarska. Dziewczęta do turnieju przygotowywał Mirosław
Zaremba.

nych jesienią, ale dobry wiosenny start
budzi nadzieję na końcowy sukces.
W okresie przygotowawczym drużyna rozegra kilka sparingów. Już pierwszy, jaki zostanie rozegrany 1 lutego,
zapowiada, że mierzymy wysoko.
Przeciwnikiem będzie nasz niedawny
rywal w lidze, a obecnie grający już
w IV lidze, zespół z Ciechanowa. Mecz
odbędzie się w Ciechanowie.
andrzej zawadzki

BRYDŻ

Wyniki turnieju „pierwszego” 27.12.2013 r.:
1. Marek Olbryś – Robert Truszkowski		
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
4. Janusz Wydra – Janusz Muzal			
5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
6. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski		
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
8. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski
9. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki

63 pkt (65,63%)
55 pkt (57,29%)
50 pkt (52,08%)
48 pkt (50,00%)
48 pkt (50,00%)
47 pkt (48,96%)
46 pkt (47,92%)
38 pkt (39,58%)
37 pkt (38,54%)
R

PK

E

K

L

A

M

A

AMATORSKI TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
O PUCHAR
BURMISTRZA NASIELSKA

09.02.2014r. (niedziela) godz. 9.00
w hali sportowej w Nasielsku
Zgłoszenia drużyn odbywają się telefonicznie
788-168-469 (Paweł Wroński) bądź pod adresem
wronskipawel_84@wp.pl. W treści proszę wpisać
nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana oraz nr kontaktowy.
W turnieju mogą wziąć udział osoby które ukończyły 16. rok życia.
Przed zgłoszeniem drużyny należy szczegółowo zapoznać się
z regulaminem turnieju oraz dokonać wpłaty w wysokości 70 zł.
Numer konta oraz regulamin na stronie www.nasielsk.pl
Ostateczny termin zgłaszania drużyn mija 31.01.2014 r. (piątek)
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