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Czyżby kolejna Biedronka
– Słyszałam, że przy ulicy Płońskiej ma powstać druga Biedronka w Nasielsku. Zaczęli równać
teren tej zaniedbanej przez wiele
lat działki, więc to musi być tutaj.
Ucieszyłam się, bo ta strona miasta będzie miała bliżej po zakupy.
Na tym placu jest dużo miejsca,
to pewnie i parking duży zrobią

Z UM

PSZOK już
od kwietnia

Informujemy, że dnia 1 kwietnia 2014
r. zostanie otwarty w bazie ZGKiM przy
ul. Płońskiej 23 Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych, w
którym nieodpłatnie będą przyjmowane (w ramach wnoszonej do gminy
opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów) odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych,
dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

dla samochodów – przypuszcza
pani Teresa z Nasielska. – Ale czy
to możliwe?
Rzeczywiście ten bardzo atrakcyjnie położony i należący do gminy
teren u zbiegu ulic Płońskiej i Kościuszki przez całe lata był niewykorzystany, choć dawniej właśnie
tu rozstawiano namioty cyrkowe

stanowiliśmy poszukać na nie odpowiedzi w nasielskim magistracie.
Okazuje się zakupem działki i inwestowaniem tu swoich pieniędzy
poważnie zainteresowani są właściciele dwóch firm: Biedronki
i McDonald’s.
Jak mówi jeden z urzędników:
– Każda z tych inwestycji ma swoje uzasadnienie i swoich zwolenników wśród radnych. Biedronka,
bo tego typu markety przynoszą

i karuzele wesołego miasteczka.
Ostatnio jednak w oczy rzucały
się przede wszystkim krzaki i góry
śmieci oraz mocno zniszczone
ogrodzenie.
Coś jednak w końcu drgnęło, ponieważ od kilku tygodni trwają tu
prace porządkowe. Wyrównywany
jest cały teren, wycinane są drzewa
i krzaki. Niebawem znikną też pozostałości po dawnej oczyszczalni
ścieków, tzw. biokonie. Co tu powstanie? To pytanie nurtuje wielu
naszych mieszkańców, dlatego poR
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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
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Na początku marca br. zarząd powiatu nowodworskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
w Nasielsku mieszczącego się przy ulicy Lipowej. Zainteresowani mogą
składać swoje oferty do 11 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 1b. Postępowanie konkursowe, które odbędzie się 25 kwietnia br., przeprowadzi komisja
konkursowa powołana przez zarząd powiatu. Więcej informacji: www.nowodworski.pl.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie przedstawił regulamin Programu „Usuwania i unieszkodliwianie
azbestu na terenie województwa mazowieckiego” ze
środków WFOŚiGW (działanie
zgodne z pkt. 4.3. listy przedsięwzięć priorytetowych).
Z Programu wynika, że dofinansowanie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych w 2014 r. będzie wynosiło do 85% dotacji. Czyli działanie to
może być pokryte przez WFOŚiGW tylko do 85% wartości zadania. Pozostałą
kwotę wartości zadania, czyli co najmniej 15%, ponoszą właściciele nieruchomości, na której znajdują się wyroby azbestowe.
Gmina Nasielsk bezpłatnie przygotowuje dokumentację oraz wniosek, który
złożymy do WFOŚiGW w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2014 r.
Przewidywane koszty (uśrednione) w bieżącym roku mogą wynieść 18 zł/m2
azbestu za jego demontaż i odbiór i utylizację oraz 12zł/m2 azbestu za odbiór
i utylizację azbestu złożonego luzem – 15% z całościowej kwoty będzie pokrywał właściciel nieruchomości.
Zaznaczamy jednak, że koszty te mogą ulec zmianie w zależności od oferty
przedstawionej przez wykonawcę prac wyłonionego w drodze przetargu oraz
wysokości dotacji uzyskanej od WFOŚiGW.
Mieszkańcy gminy Nasielsk, którzy złożyli w 2014 r. do Urzędu Miejskiego
w Nasielsku wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu, proszeni są potwierdzenie chęci udziału w Programie pisemnie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, faksem: (23) 69 12 470 lub e- mailowo: srodowisko@nasielsk.pl najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2014 r. Jednocześnie prosimy w oświadczeniach o podanie następujących danych osobowych wszystkich
właścicieli nieruchomości, której dotyczy wniosek: PESEL, data urodzenia,
miejsce urodzenia, pełny adres zamieszkania.
Wnioski mieszkańców, którzy nie złożą oświadczeń o pokryciu 15 % kosztów
zadania, nie zostaną ujęte w Programie w 2014 r.
Wzór oświadczenia do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.
nasielsk.pl oraz w Punkcie Podawczym. Informacji udziela Wydział Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (23) 69 33 101 lub osobiście pokój nr
203 lub 209 (II piętro).
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)

Konkurs na dyrektora ZSZ

INFORMACJE O WYBORACH
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Niniejszym informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku (www.umnasielsk.bip.org.pl) w menu przedmiotowym „Wybory i
Referenda” została utworzona zakładka „Wybory do Parlamentu Europejskiego”,
w której będą zamieszczane wszelkie informacje dotyczące wyborów
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku,
przydatne dla mieszkańców Gminy Nasielsk. W chwili obecnej w zakładce tej
znajdują się już następujące dokumenty:
• Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Parlamentu
Europejskiego,
• informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych
z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych,
• informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu,
• wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa,
• wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego,
• wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
Kolejne informacje i dokumenty będą zamieszczane w ww. zakładce w miarę
ich powstawania.
Zapraszam do zapoznawania się z informacjami dotyczącymi wyborów
do Parlamentu Europejskiego.
Jednocześnie nadmieniam, iż informacji dotyczących spisu wyborców, warunków udziału w głosowaniu, pełnomocnictwa do głosowania oraz głosowania
korespondencyjnego udziela Wydział Spraw Obywatelskich tel. (23) 69-33-110.

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr Bogdan Ruszkowski
Nasielsk, dn. 06.03.2014 r.

Dyżury aptek

Marzec–kwiecień 2014 r.
31.03–6.04.2014 Apteka „NOVA” ul. Warszawska 51/53 d (Nasielsk)
7.04–13.04.2014 Apteka HERBA ul. Kolejowa 45 (Nowe Pieścirogi)
14.04–20.04.2014 Apteka ul. Szkolna 1 (Pomiechówek)
21.04–27.04.2014 Apteka „Przy Stacji” ul. Modlińska 18 (Pomiechówek)
28.04–04.05.2014 Apteka ARNICA ul. Rynek 21 (Nasielsk)
(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)

Harmonogram przyjmowania
zeznań podatkowych
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Zeznania przyjmowane będą
w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (pokój 112).
Data
Godziny otwarcia
31.03.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
02.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
07.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
09.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
14.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10,00
16.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
23.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
28.04.2014r. (poniedziałek)
8.00-10.00
30.04.2014r. (środa)
8.00-10.00
UWAGA: W przypadku zwiększonego zainteresowania mieszkańców, dodatkowe
terminy zostaną wyznaczone w miesiącu kwietniu 2014r. Z uwzględnieniem możliwości
zapewnienia obsługi punktu przez pracowników Urzędu Skarbowego.

Usuwanie azbestu

Z UM

Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego
w Nasielsku informuje, że od dnia 1 maja 2014 r. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór
wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne.
Wysokość dotacji wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
niż 7500 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż
10 000 zł dla oczyszczalnio przepustowości 5–7,5 m3/d, z możliwością uzupełnienia do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
Koszty kwalifikowane obejmują: roboty budowlano-montażowe, zakup
i montaż urządzeń, rozruch instalacji i urządzeń oraz obsługę geodezyjną. Nabór wniosków zostanie wstrzymany z chwilą wyczerpania środków
dotacyjnych.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://
www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2014-osoby-fizyczne
w zakładce Ochrona Wód.

Z UM

Ruszkowo ma sołtysa
W czwartek, 20 marca br., w Ruszkowie odbyło się zebranie wiejskie mające na celu wybór sołtysa Sołectwa Ruszkowo. W wyniku głosowania
największą liczbę głosów otrzymał Andrzej Wójcik i został wybrany na
sołtysa Ruszkowa. Serdecznie gratulujemy.

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.
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.
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i ogłoszeń.
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Będzie betonowa plomba

Czyżby kolejna Biedronka
dokończenie ze str. 1 przeznaczana na inne cele. O ile i pozyskiwanie pieniędzy, skoro

niezłe dochody właścicielom i są
potrzebne naszym mieszkańcom.
Za to McDonald’s spodoba się
wszystkim starszym i młodszym,
można coś zjeść, a także spotkać
się ze znajomymi.
Jak nas jednak zapewniono jeszcze

3

kwestia konieczności budowy samorządowego przedszkola nie budzi zastrzeżeń, o tyle wszystkich
o ból głowy przyprawia wybór lokalizacji takiej inwestycji.
Na chwilę obecną w grę wchodzą
trzy miejsca: na niedawno zakupionej działce przy Szkole Podstawowej

potem z nich rezygnujemy. Tak
było w przypadku targowiska przy
Lipowej, a teraz przy budowie sali
gimnastycznej przy szkole w Popowie Borowym. Uważam, że najlepiej to sprzedać prywatnemu,
przynajmniej o teren zadba – dodaje.

Mieszkańcy budynków przy ulicy Warszawskiej 12 i 14, gdzie wiosną ubiegłego roku po obfitych opadach deszczu w kilku miejscach doszło do zapadnięcia chodników, już wkrótce będą mogli spać spokojnie.
– Po ustaleniach burmistrza Nasielska z mieszkańcami, aby zapewnić im
bezpieczeństwo i zapobiec dalszym uszkodzeniom budynków, zdecydowano, że istniejący kanał ogólnospływowy należy wypełnić betonem
– wyjaśnia Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim – Powodem podjęcia takiej decyzji jest brak możliwości remontu kanału,
ponieważ jest on zlokalizowany na głębokości około 3,5 metra w bezpośrednim sąsiedztwie budynków przy ulicy Warszawskiej. W ubiegłym
roku wybudowana została już kanalizacja sanitarna – dodaje.
Prace ruszą zaraz po przedstawieniu kosztów realizacyjnych przez ZGKiM.

Remont POW

fot. M. Stamirowski
Na ulicy POW znów pojawili się
drogowcy, a także tymczasowe
utrudnienia w ruchu. Jak dowiedzieliśmy się w nasielskim magistracie, przedstawiciele naszej
gminy, starostwa nowodworskiego i wykonawcy, czyli firmy
TOWEMO z Otwocka, ustalili zakres poprawek. Dla właściwego
zakończenia realizacji zadania
przebudowy ulicy POW oraz osiągnięcia właściwych parametrów użytkowych drogi, określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkową warstwę ścieralną warstwy asfaltowej
o grubości 3 cm.
Prace, które rozpoczęły się 24 marca, mają zakończyć się w ciągu 14 dni.

Dalsze losy Broniewskiego
nic nie zostało przesądzone, bowiem istnieje jeszcze jedna koncepcja zagospodarowania tego
terenu – przeznaczenie go na
nowoczesne przedszkole wraz
z placem zabaw. Burmistrz ma już
przygotowaną wstępną wersję projektu takiej placówki. Na jednym
z ostatnich posiedzeń komisji połączonych udało mu się przekonać
większość radnych, co do tego, że
taka inwestycja jest priorytetem dla
naszej gminy.
Dotacja, która obecnie trafia do
prywatnych przedszkoli, to jest
ok. 1 mln zł rocznie, mogłaby być

w Nasielsku, na terenie Przedszkola
Samorządowego przy ulicy Warszawskiej oraz na działce u zbiegu Płońskiej
i Kościuszki. Wyboru dokonać należy
szybko, żeby wykonać projekt i przygotować wniosek o unijne dofinansowanie tej inwestycji.
Działka naprzeciwko DPS ma tę zaletę, że jest po prostu największa
i daje ogromne możliwości ciekawego wykorzystania przestrzeni.
– Z jednej strony graniczy z rzeką,
a z drugiej z ruchliwą ulicą, dlatego
wątpię czy to taki dobry pomysł –
mówi jeden z radnych. – Poza tym
jaki sens ma składanie wniosków

Z MIASTA

Woda spływa z drogi

fot. M. Stamirowski

W sprawie strategii i rozwoju naszej
gminy w nasielskim urzędzie we
wtorek, 1 kwietnia br. o godz. 12.00
odbędzie się spotkanie władz samorządowych, na które zaproszeni
zostali także lokalni przedsiębiorcy
i mieszkańcy gminy. Każdy będzie
mógł wtedy wyrazić swoją opinię
na temat kierunków rozwoju naszej
gminy i najważniejszych potrzeb
mieszkańców. Z pewnością dyskusji poddany zostanie także problem ostatecznego przeznaczenia tej
działki.
Co jest nam bardziej potrzebne:
Biedronka, McDonald’s czy przedszkole, o tym dowiemy się już niebawem.
(i.)

fot. I. Pęcherzewska

– Przy ogrodzeniu i na moim podwórku stoi woda. Sytuacja powtarza się po każdych opadach
deszczu. A wszystko dlatego,
że droga gruntowa, przy której
mamy usytuowany wjazd i furtkę,
została źle wyrównana – mówi
pan Andrzej z ulicy Władysława
Jagiełły, na os. Krupka. – Chodzimy w kaloszach, rozkładamy
deski, żeby się jakoś przejść, ale
przecież trzeba wyrównać drogę
i zrobić jakieś ujście dla gromadzącej się tu wody. Sprawę zgłaszałem już do Urzędu Miejskiego,
ale nic się nie zmieniło – dodaje.
Na osiedlu Krupka w ubiegłym
roku położono asfalt na ulicy
Anny Jagiellonki i Królowej Jadwigi, ale jeszcze kilka ulic czeka na taką nawierzchnię. A do tego czasu wszędzie tam, gdzie są drogi gruntowe mile widzianym sprzętem jest
równiarka. Tak właśnie jest w przypadku ul. Władysława Jagiełły. Choć nawierzchnia drogi była już równana, najwyraźniej jednak prace zostały źle wykonane, stąd kłopoty interweniującego u nas mieszkańca. Roboty trzeba
więc wykonać ponownie i zadbać o odprowadzenie zbierającej się tu wody.
(i.)

Ta wiadomość zapewne ucieszy mieszkańców ulicy Broniewskiego. – Na najbliższych
obradach sesji Rady Miejskiej
(po zamknięciu aktualnego
numeru – red.) radni mają
zwiększyć środki na realizację
zadania dotyczącego ulicy
Broniewskiego. W najbliższy
fot. M. Stamirowski
piątek (28 marca) zostanie
rozstrzygnięty przetarg i w połowie kwietnia ruszy budowa kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni
asfaltowej – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w nasielskim Urzędzie Miejskim.
W ubiegłym roku ulica Broniewskiego była częścią objazdu w czasie prowadzonego remontu na ulicy POW. Jej mieszkańcy musieli liczyć się z
licznymi utrudnieniami, a zwiększone natężenie ruchu znacznie pogorszyło jakość drogi.
Michał B.

Z MIASTA

Nowoczesny parking

fot. M. Stamirowski

Już niebawem w centrum naszego miasta, przy ulicy Kościuszki, tuż przy
parku, na działce, na której obecnie wielu mieszkańców pozostawia swoje auta, powstanie nowoczesny dwupoziomowy parking podziemny.
Umowa dotycząca rozpoczęcia tej bardzo potrzebnej inwestycji zostanie
podpisana już w najbliższy wtorek, 1 kwietnia br. Inwestycja przewidziana
jest wstępnie na 50 miejsc parkingowych, które oczywiście będą płatne,
ale za to będzie to parking strzeżony. Przedsięwzięcia podjęli się wspólnie
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe oraz jedna z firm transportowych
z terenu gminy.
(red.)
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Naprawa windy
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KRONIKA
POLICYJNA

W przejściu podziemnym nasielskiego dworca kolejowego naprawiono
windę dla osób niepełnosprawnych. Urządzenie zostało zdewastowane na

fot. A. Zawadzki

Z MIASTA

Pożary w centrum
przełomie grudnia i stycznia, a straty wyniosły 12 000 zł. – Matki z wózkami dziecięcymi znoszą lub wnoszą je po schodach same. Roweru starsi
ludzie też na tym nie przetransportują. W Nasielsku brakuje prawdziwych
wind – te to prowizorka, a samo przejście podziemne stało się przeszkodą. Nawet nigdy nie widziałam, żeby ktoś to uruchamiał – komentuje
sprawę urządzenia pani Krystyna. Z relacji pasażerów, którzy codziennie
dojeżdżają pociągami, również wynika, że nigdy nie widzieli, by ktokolwiek z tego typu windy korzystał. Urządzenie jest mało przydatne, ale jak
widać nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zdemolować.
Michał B.

Trochę posprzątano
Po nasz ym art ykule dotyczącym
zalegających odpadów przy wyjściu
z p r zej ś c i a p o dziemnego na stacji PKP Nasielsk od
strony ulicy Przytorowej uprzątnięto nawarstwiające
się tam od wielu lat
śmieci – głównie
butelki po napojach
gazowanych i alkoholowych. Estetyka
tego miejsca poprawiła się – szkoda, że
tylko po jednej stronie ulicy. Niestety,
choć stacja PKP od
kilku lat jest już nowoczesna i właściwie nie odbiega od
standardów europejskich, nadal brakuje na niej koszy na śmieci i oczywiście toalet.
Michał B.
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Pierwszy kwartał 2014 r. był w naszym mieście i gminie wyjątkowo gorący. Palić zaczęło się już w noc sylwestrową. Pożar wybuchł na posesji
tuż obok szkoły podstawowej. Niektórzy wiązali ten pożar z fajerwerkami.
Później, w lutym, pożary, „ukochały” tereny położone tuż nad rzeką na
ulicy Młynarskiej. Pisaliśmy o pożarze samochodu w składzie budowlanym, a następnie o zadymieniu w dużym sklepie położonym naprzeciwko
tego składu. Tu zarzewia ognia nie odnaleziono, ale gruntowne wietrzenie
lokalu handlowego trzeba było przeprowadzić.
Do tych pożarów w niedługim czasie doszły pożary łąk. W tym roku, ze
względu na trwającą suszę, ich czas przyszedł nieco wcześniej. Niewiele
pomaga akcja uświadamiająca, jak wielkie szkody powoduje wypalanie
traw. Takie informacje zamieszczaliśmy też i to wielokrotnie na łamach
naszej gazety.
Nowe pożary w centrum miasta odnotowaliśmy w pierwszych dniach
marca. 13 marca doszło do zaprószenia ognia w niewielkim drewnianym
domku na ulicy Warszawskiej (naprzeciwko Telmetu). Centrum dowodzenia straży pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zadysponowało
do gaszenia tego pożaru aż 8 zastępów państwowej i OSP (4 z Nowego
Dworu i 4 z gminy Nasielsk: OSP Nasielsk, Psucin, Cieksyn). Na szczęście
zamieszkującego tę posesję mężczyzny nie było na miejscu. O pożarze
dowiedział się od kolegów w innym rejonie miasta.
Kolejny pożar wybuchł 15 marca. Zapaliły się dwa samochody dostawcze
w drugim nadrzecznym składzie budowlanym. Do akcji zadysponowano
dwa zastępy strażaków – z PSP z Nowego Dworu i z OSP Nasielsk. Z pożarem uporali się w zasadzie, przybyli bardzo szybko, druhowie z Nasielska.
We wszystkich akcjach uczestniczyli policjanci. W przypadku opisywanego ostatniego pożaru ich rola wydawała się być pierwszoplanowa, jako że
wiele oznak wskazywało, że tym razem przyczyną jednoczesnego pożaru
dwóch samochodów nie było przypadkowe zwarcie.
xyz
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10.03. w Dobrej Woli nieznani sprawcy włamali się do domu mieszkalnego
skąd skradli pieniądze, monety okolicznościowe i wyroby ze złota. Straty
wynoszą 20 000 zł na szkodę mieszkańca Warszawy.
10–11.03. na ulicy Elektronowej nieznany sprawca wybił szybę w autokarze. Straty wynoszą 3000 zł na szkodę
mieszkańca Nasielska.
11.03. w Jackowie Włościańskim nieznani sprawcy wycieli i skradli 30
drzew sosnowych i brzozowych. Straty wynoszą 1000 zł na szkodę mieszkańca gminy Nasielsk.
15.03. na ulicy Młynarskiej nieznany
sprawca podpalił 2 samochody. Straty
wynoszą 35 000zł na szkodę mieszkańca gminy Nasielsk.
20.03. w Toruniu Dworskim nieznani
sprawcy włamali się do budynku gospodarczego i skradli mienie o wartości 1000 zł na szkodę mieszkańca
Warszawy.
20.03. w Nunie nieznani sprawcy wycieli i skradli drzewo z lasu. Straty wynoszą 3000 zł na szkodę mieszkańca
Ożarowa.
22.03. w Sudziankach nieznani sprawcy włamali się do domku letniskowego i skradli mienie o wartości 1000 zł
na szkodę mieszkańca Warszawy.

Pijani na drodze

15.03. w Jackowie włościańskim Mariusz K. kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (1,42 mg/l).
23.03. na ulicy Warszawskiej Adam B.
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,04 mg/l).

Z POLICJI

Fabryka
amfetaminy
zlikwidowana

Z posiadanych informacji wynika, że amfetamina trafiała głównie na rynek polski.
Policjanci ze stołecznego wydziału do walki
z przestępczością narkotykową, w wyniku
prowadzonych działań operacyjnych, ustalili
miejsce, w którym może być produkowana
amfetamina. W poniedziałek, 24 marca,
wspólnie z wydziałem realizacyjnym KSP, w
Aleksandrowie, w gminie Czosnów, ujawnili
nielegalne laboratorium znajdujące się w
budynkach gospodarczych mieszczących
się na jednej z prywatnych posesji.
Mężczyźni zajmujący się nielegalnym procederem byli całkowicie zaskoczeni akcją
policjantów. W momencie wejścia mundurowych produkcja nadal trwała. Na miejscu
mundurowi zatrzymali dwóch mężczyzn
w wieku 42 i 52 lat. Oprócz prawie 20 kg
amfetaminy o czarnorynkowej wartości 600
tys. zł oraz 1000 litrów BMK – półproduktu
służącego do produkcji amfetaminy,z którego
można było uzyskać około 700 kg czystego
narkotyku – policjanci zabezpieczyli również
nowoczesny sprzęt służący do produkcji, odczynniki chemiczne,urządzenia elektroniczne
służące do monitorowania posesji,broń palną,
52 szt.amunicji oraz pieniądze w kwocie 4 tys.
zł.Na podstawie odpadów poprodukcyjnych
można stwierdzić,że przestępcy od początku
roku mogli wyprodukować około 500 kg
czystej amfetaminy.
Obaj zatrzymani prawdopodobnie usłyszą
zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków
oraz nielegalnej ich produkcji. Może im grozić
do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma
charakter rozwojowy.

Za: www.policja.waw.pl
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E-SPORT

Szczury
grasują

PASHA mistrzem świata w CS

Na stronie internetowej nasielskiego magistratu znalazła się
informacja o konieczności przeprowadzenia w dniach 17–31 marca br. deratyzacji miasta. Okazuje
fot. M. Stamirowski

się bowiem, że w centrum na dobre zagościły szczury i jakoś trzeba
się pozbyć tych gryzoni.
O skomentowanie sprawy poprosiliśmy Jadwigę Szymań ską, k ierownik Wyd zia ł u
Środowiska i Obszarów Wiejskich
z UM Nasielsk. – Temat obecności szczurów zasygnalizował nam
ZGKiM. Wprawdzie nikogo one
nie pogryzły i nie było sygnałów
od mieszkańców, jednak od pewnego czasu na ulicach Młynarskiej
i Rynek zapada się kostka brukowa
i płyty chodnikowe. Zapychane
były także studzienki. Po sprawdzeniu przez pracowników ZGKiM
okazało się, że przyczyną są norki i tunele. Dlatego postanowiliśmy
poprosić mieszkańców o deratyzację. Niestety, brak środków finansowych nie pozwala nam na
jej przeprowadzenie. Jednakże
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe zakupiło we własnym zakresie i rozpowszechniło na swoich
obiektach środki przeciwko szczurom.
Czy akcja deratyzacji przyniesie
zamierzony skutek? Może warto
poza rozkładaniem trutki zaapelować również o więcej rozsądku do
tych, którzy rozstawiają wszędzie
reklamówki z różnego rodzaju odpadkami.
Michał B.

Polska drużyna „Virtus.pro” została
właśnie mistrzem świata w grze komputerowej Counter- Strike. Jednym
z członków zespołu jest nasielszczanin Jarosław „Pasha” Jarząbkowski.
Counter-Strike to gra komputerowa, której rozgrywka polega na
walce dwóch zespołów: terrorystów i antyterrorystów o różne cele.
Choć popularny „CS” ma już 15 lat, to
wciąż jedna z ulubionych „dyscyplin”
na imprezach e-sportowych. Udział
w takich zawodach to poza możliwością rywalizacji także całkiem spore pieniądze.
Jednymi z największych zawodów
tego typu są Intel Extreme Masters.
W tym roku po raz pierwszy finał
imprezy odbył się w Katowicach
(wcześniej przez 7 lat organizowano
go w Hanowerze). Jarosław „Pasha”
Jarząbkowski bardzo dobrze wspomina tę ostatnią imprezę: – To był
najlepszy i największy turniej pod
każdym względem w mojej historii
zawodowej, absolutnie nie odstawał od zawodów organizowanych
za granicą. Dla mnie był to wielki zaszczyt zagrać w katowickim SpodR
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rosław „Pasha” Jarząbkowski swoją przygodę
z grą Conuter-Strike zaczął kilkanaście lat temu
w nasielskiej kawiarence
internetowej. Potem po
intensywnym treningu
zaczęły się pierwsze amatorskie turnieje, a później
gra na światowym poziomie w profesjonalnych
zespołach. Z obecnym
ze sp o ł e m Vi r tu s . p ro
„Pasha” odniósł już jedno zwycięstwo podczas
grudniowych zawodów
w Kijowie. Wszyscy zainteresowani osobą nasielskiego gracza mogą
odwiedzić jego fanpage na
Facebooku: https://www.
facebook.com/G5.pasha.
Sukcesy Jarosława „Pashy” Jarząbkowskiego nie umknęły uwadze
władz naszej gminy i jak wspomina topowy gracz Conuter-Strike’a,
w niedzielę 30 marca spotka się
z burmistrzem, by otrzymać od
niego gratulację z okazji licznych

ku, przede wszystkim ze względu na
obecnych tam kilkanaście tysięcy
naszych kibiców, którzy dopingowali
nas całym sercem.
W sumie według organizatorów w finałowy weekend zawody odwiedziło 70 tysięcy osób. W rywalizacji
w Counter-Strike’u brało udział 16
zespołów, m.in. ze Szwecji, Ukrainy,
Niemiec, Francji, Australii, Rosji, Danii czy USA.
E-sport, mimo że jest wirtualny, wymaga jednak jak najbardziej realnych
treningów. Jak wspomina „Pasha”,
standardowo każdy członek zespołu trenuje od niedzieli do czwartku w swoim domu. – Przez tydzień
przed turniejem zorganizowaliśmy Bootcamp w Warszawie, gdzie
codziennie omawialiśmy taktyki
i trenowaliśmy do późnych godzin.
Ciężko pracowaliśmy, żeby osiągnąć
sukces. To wystarczyło, żeby pokonać rywali bez większego problemu
– mówi.
Warto było starać się o wygraną, ponieważ w tym roku pula nagród za
grę w „CS” wynosiła 750 tys. zł. JaK
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sukcesów w e-sporcie. – Czuję
wielką satysfakcję, reprezentując
nasze miasto. Wielu ludzi dzięki temu dowiedziało się, gdzie na
mapie jest Nasielsk – mówi „Pasha”. A my trzymamy za niego kciuki i życzymy dalszych zwycięstw.
pk
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MUZYCZNIE

Raggabrabanda w półfinale
4 kwietnia (piątek) br. w warszawskim klubie Progresja (ul. Fort Wola
22) odbędzie się półfinał festiwalu
Emergenza (okręg warszawski), na
którym wśród ośmiu kapel wystąpi nasielska grupa RAGGABARABANDA!
Głosowanie odbywa się na zasadzie większości głosów. Po
koncercie każdego zespołu publiczność chcąca, by kapela przeszła
dalej, podnosi rękę w górę. Zatem
im więcej osób pod sceną zbierze
zespół podczas swojego występu,
tym ma większe szanse na udział
w finale. Dlatego wsparcie fanów
jest w tym konkursie tak istotne.
Cztery zespoły przechodzą do ścisłego finału, którego zwycięzca będzie reprezentował okręg centralny

w finale krajowym (tu wybór zespoł u
nie należy już
do p ub l i c zności, a do
n i ez al eżne go jury). Jeśli
chcecie wesprzeć naszych
artystów i nie
macie planów
na p iątko wy wieczór 4
kwietnia, zapraszamy do
klubu Progresja.
Bilety w cenie
20zł/szt. można rezerwować i ku-

pić w NOK-u lub bezpośrednio od
członków zespołu Raggabrabanda.
dd

Młodzi profesjonaliści

Już po raz kolejny Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku wzięła udział w Projekcie „Link do przyszłości”.
Jest on realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego ze środków firmy Microsoft w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
W tym roku dzięki inicjatywie naszej biblioteki odbyło się
w sumie pięć spotkań z młodymi profesjonalistami, w których uczestniczyło ok. 100 uczniów ze szkół w Nasielsku,
Cieksyna i Starych Pieścirogów.
W czwartek, 13 marca br., w MGBP w Nasielsku uczniowie I klasy liceum ogólnokształcącego z ZSO Nasielsk uczestniczyli w spotkaniu z Wojciechem Wiemanem, video managerem w Onet.pl. Jego praca, jak wyjaśnił, polega na dbaniu o właściwe działanie i produkcję materiałów wideo w serwisach wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska. Pan
Wojciech pracę zawodową rozpoczął, będąc jeszcze na studiach, i od początku zajmował się tym, co go najbardziej
pasjonowało, czyli tzw. nowymi technologiami. Ukończył studia z zakresu psychologii mediów oraz studia podyplomowe dla producentów filmowych, telewizyjnych i radiowych.
Natomiast w poniedziałek, 17 marca br., w ZS nr 3 w Cieksynie odbyły się dwa spotkania z Mikołajem Komorem, koordynatorem i coachem projektów UE, w których wzięli udział uczniowie gimnazjum. Pan Michał jest studentem SGH
i jednocześnie także specjalistą do spraw tworzenia wizerunku organizacji oraz kampanii marketingowych
Tego samego dnia również w dwóch spotkaniach z młodzieżą gimnazjalną uczestniczyła Arlena Witt, copywriterka,
tłumaczka i fotografka. Tym razem odbyły się one w ZS nr 2 w Starych Pieścirogach. Pani Arlena ukończyła anglistykę
na Uniwersytecie Śląskim, a później pracowała w szkole językowej i marketingu. Obecnie prowadzi własną działalność
i pracuje jako korektor tekstu, tłumacz, copywriter i nauczyciel angielskiego. Zajmuje się też fotografią i pisze bloga. Jest
też moderatorem polskiej wersji językowej Twittera i członkiem Mensy. Swoją pracę wykonuje zdalnie przez internet.
Podczas każdego ze spotkań, poza opowieściami młodych profesjonalistów o ich drodze do aktualnie wykonywanego zawodu, uczniowie brali udział w kwizach z zakresu doradztwa zawodowego. Goście przekonywali młodzież, że
najważniejsze jest wykonywanie zawodu, który się po prostu lubi.
(bi)

Z DKK

Marcowe spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, które odbyło się 22
marca br., zostało poświęcone pewnemu bardzo popularnemu obecnie
francuskiemu pisarzowi.
Mowa o Éricu-Emmanuelu Schmittcie, dramaturgu i eseiście, który swoją pierwszą powieść miał napisać już
w wieku 11 lat. Najbardziej znany jest
z utworu Oskar i pani Róża, który trafił do kanonu lektur szkolnych. Jego
dzieła często dotyczą tematów filozoficznych, jak radzenie sobie z przemijaniem i co powinno stanowić sens
życia. Tak jest m.in. w omawianych
podczas spotkania klubu Intrygantkach. Jest to zbiór czterech dramatów
o zróżnicowanej tematyce.
Na klubowiczach książka zrobiła
dobre wrażenie. Mnogość różno-

rodnych tematów podejmowanych
przez Schmitta zmusiła każdego do
podjęcia refleksji nad życiem i losem człowieka. Noc w Valognes
uświadomiła każdemu, że rozum
i serce nie idą w parze, a ciężko
znaleźć coś równie skomplikowanego jak relacje mężczyzna – kobieta. Z kolei w Szatańskiej filozofii
odnaleziono ciekawy dramat moralności człowieka i trzech dróg,
jakie podejmuje, by patrzeć na
rzeczywistość: idealizm, pragmatyzm i psychologizm. Mało dobrego z kolei można było powiedzieć,
choć to raczej wina wydawcy niż
autora, o polskim tytule zbioru. Intrygantki to nazwa mająca się nijak
do całości treści utworu, jest zwią-

RECENZJA DKK

Filozofia dla mnie i dla Ciebie…
Wziąwszy do czytania książkę Erica-Emmanuela Schmitta zatytułowaną Intrygantki, zostałam zaskoczona jej formą. Od czasów szkoły średniej, po ponad
trzydziestu latach, do mych rąk trafiły dramaty, utwory rozpisane na poszczególne role. Pamięć młodzieńczych szkolnych udręk podczas czytania „sztuczydeł” i jeszcze wnioskowania, o co autorowi chodziło, spowodowała, że
niechętnie sięgałam po tę pozycję. Jednak z każdą przeczytaną stroną moja
niechęć znikała.

Z BIBLIOTEKI

Intrygantki i nie tylko
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zana z pierwszym dramatem, ale
mimo to jest mało celna.
Ciekawy jest zbiór książek, które klubowicze dostali na następne
spotkanie. Lalki w ogniu to porażający reportaż z Indii; Stanisława
Celińska. Niejedno przeszłam to
biografia zasłużonej aktorki teatralnej i filmowej; Mała wielka podróż
to z kolei coś na deser – budująca opowieść o kobiecie, która po
śmierci męża wyrusza w długą
pięcioletnią podróż dookoła świata. Coś w sam raz na pocieszenie
po wizycie w slumsach New Delhi
i błądzeniu po meandrach ludzkiego losu. Zapraszamy na następne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, które odbędzie się w maju.
pk

Cztery różne dramaty: Noc w Valognes, Gość, Knebel i Szatańska filozofia, które składają się na Intrygantki, oczarowały mnie sprawnym połączeniem ciężaru
tematyki z lekkością przekazu. Autor, posiadający doktorat z filozofii, o dziwo,
we wszystkich czterech sztukach „nie truje”, a dylematy filozoficzne rozważane w każdym z tych utworów to zwyczajne pytania, na które odpowiedzi
szuka każdy człowiek. Zadaje je sobie wówczas, gdy doznaje uczucia miłości
i doświadcza zdrady, kiedy czuje się zagrożony przez otaczające go zło, kiedy
czuje się odrzucony i potępiony przez rodzinę i innych ludzi za miłość niezgodną z prawami natury czy kanonami społecznymi, wreszcie gdy nie może
zrozumieć, dlaczego wartościom, które go ukształtowały, które czuje rozumem i sercem, nadaje się inne znaczenie, a wczorajsze dobro zaczyna być
dzisiejszym złem (i na odwrót).
W sztuce Noc w Valognes, wykorzystując literacko motyw Don Juana, uwodziciela kobiet, Schmitt porusza odwieczny problem miłości i zdrady. Ze zdrady
zaś rodzi się chęć zemsty… Pięć kobiet, które obdarowały Don Juana miłością,
doznaje poczucia krzywdy, ponieważ nie były dla niego tymi jedynymi i na zawsze. Niestałość Don Juana pragną zamienić mu w wierność do końca życia.
Czy intryga tych pięciu kobiet, polegająca na matrymonialnym usidleniu Don
Juana, zaspokoi ich poczucie zemsty? Czy sąd nad Don Juanem to tylko farsa?
Jaki jest bilans zysków i strat miłości (chociażby epizodycznej) kobiety i mężczyzny? Czego oczekują od miłości kobieta i mężczyzna? Sztuka jest zadziwiająco
współczesna, choć rozgrywa się wśród szelestu krynolin i szumu wachlarzy.
Bohaterem dramatu Gość jest doktor Freud, austriacki lekarz neurolog, psychiatra, twórca psychoanalizy. Akcja sztuki rozgrywa się w jego domu, w momencie gdy rozważa on podpisanie deklaracji żądanej od niego przez władze
nazistowskie. Ten kawałek papieru to swego rodzaju karta gwarantująca wolność jego i jego rodziny. To wyjątkowy dokument życia i śmierci. Jako wytrawny psychoanalityk diagnozuje swój przypadek. W obliczu bezpośredniego
zagrożenia własnego życia i ukochanej córki Anny prowadzi dialog z widzianym tylko przez siebie Nieznajomym. Rozważa z nim odwieczne pytania
o sens życia i wiary, o istnienie zła i dobra, o rolę Boga w życiu człowieka i ludzkości. Musi znaleźć szybką odpowiedź, bo przepustka do życia czeka na jego
podpis. Rozmowa z Nieznajomym niektórym czytelnikom może jawić się jako
wewnętrzny dialog doktora Freuda, a innym jako rozmowa z Bogiem. Autentyczny Sigmund Freud, jako uczony, odrzucił istnienie Boga i skupił się na rozumowym pojmowaniu mechanizmów rządzących światem. Freud z dramatu
Schmitta wątpi, oskarża i się złości. Nieznajomy nie udziela mu jednak ostatecznych odpowiedzi, a nawet mamy wrażenie, że się od nich uchyla. Każdy z nas
choć raz w swoim życiu, tak jak doktor Freud, zadawał sobie pytanie, dlaczego
Bóg pozwala na cierpienia ludzi i niegodziwości tego świata. Ta sztuka Schmitta,
jak pieczęć, pozostawia ślad w umyśle, sercu i duszy czytelnika.
Utwór Knebel, mający charakter monologu, to quasi-spowiedź mężczyzny
uwikłanego w nieakceptowaną, wręcz potępianą miłość do drugiego mężczyzny. Odrzucony, wyklęty, nierozumiany, samotny… a przecież człowiek. Czy
zasługuje na nienawiść innych ludzi? Czy odmienność seksualna to niegodziwość? i to gorsza od innych niegodziwości? Jest to refleksyjna opowieść o człowieku, który przekroczył uznane przez ludzi granice miłości wynikające z praw
i społecznego obrazu miłości.
W ostatnim z dramatów, zatytułowanym Szatańska filozofia, zamykającym
omawianą książkę, Eric-Emmanuel Schmitt w żartobliwy, lecz niebywale wnikliwy sposób diagnozuje choroby współczesnego świata. Szatan – władca piekła – zastanawia się, jak pogrążyć ludzkość. Z pomocą przychodzą mu trzej
namiestnicy jego królestwa ciemności. Ich propozycje zyskują aprobatę Szatana, co poprawia jego samopoczucie. Zamysł Szatana jest nad wyraz piekielny. Działać tak, aby być niewidocznym. Starannie zacierać granice pomiędzy
złem a dobrem. Zmieniać rozumienie zła. Utwierdzać w przekonaniu, że zło to
złudzenie, nie istnieje i de facto jest to dobro. Jeśli dzięki mniejszemu złu uda
sie uniknąć większego zła, to owo mniejsze zło to przecież dobro. Umacniać
pogląd, że „moralność” i „sumienie” to tylko intelektualne, filozoficzne pojęcia, mające niewiele wspólnego z życiem człowieka. Obserwując wydarzenia
w kraju i na świecie, odnosi się wrażenie, że Schmitt rozszyfrował Szatana!
Eric-Emmanuel Schmitt to uznany na świecie francuski dramaturg, eseista i powieściopisarz. Porzucił pracę wykładowcy filozofii i poświęcił się bez reszty pisarstwu. Jednak filozofii pozostał wierny i jest ona obecna w jego twórczości
– nadał jej ludzki wymiar. Odkrywa przed czytelnikami, że każdy człowiek
w swoim własnym życiu poszukuje odpowiedzi na pytania filozoficzne dotyczące sensu istnienia, granic dobra i zła, uczucia miłości, ludzkich pragnień,
wreszcie – a może przede wszystkim – dotyczące Boga i jego roli w życiu
człowieka. Dlatego też w zachowaniach czy przemyśleniach bohaterów czterech dramatów, opatrzonych wspólnym tytułem Intrygantki, możemy dostrzec siebie. Poszczególne utwory mogą w nas wzbudzać skrajne sądy, ale
nie pozostaniemy wobec żadnego z nich obojętni.
Anna Fronczak
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ROZMAITOŚCI

Duchowe witaminy

ZAPROSZENIE

Ozdoby
świąteczne
P ra g n i e my p o i n fo r m owa ć ,
że wykonywane co roku przez
uczestników naszych Warsztatów
Terapii Zajęciowej ozdoby wielkanocne, które mogą stanowić
wspaniałą dekorację świątecznego stołu, będzie można zobaczyć i nabyć na naszych stoiskach
m.in.:
– w cz wartek, 27 marca br.
w godz. 9.00–14.00 w holu nasielskiego Urzędu Miejskiego –
sprzedaż będzie możliwa dzięki
uprzejmości Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska;
– w niedzielę, 30 marca br.
po wszystkich nabożeństwach
w ko ś c i e l e ś w. Wo j c i e c h a
w Nasielsku – sprzedaż będzie
możliwa dzięki uprzejmości ks.
Tadeusza Pepłońskiego, proboszcza parafii;
– w poniedziałek, 7 kwietnia br.
w godz. 16.00–18.00 w holu
Szkoły Podstawowej im. S. Starzyńskiego w Nasielsku dzięki
uprzejmości Agnieszki Mackiewicz, dyrektor SP;
– w sobotę 12 i niedzielę 13 kwietnia br. po nabożeństwach rekolekcyjnych w kościele w Nunie dzięki
uprzejmości ks. Tadeusza Jabłońskiego, proboszcza parafii.

Pan daaa…

Wielkopostny Dzień Skupienia
dla dziennikarzy
22 marca w opactwie pobenedyktyńskim w Płocku miał miejsce dziennikarski Dzień Skupienia. Od kilku już lat Dzień taki w naszej diecezji jest krótką formą dziennikarskich wielkopostnych rekolekcji. Patronuje mu rzecznik
prasowa diecezji płockiej dr Elżbieta Grzybowska. W natłoku życia codziennego ludzie mediów gonią, a właściwie prześcigają się, żeby jak najszybciej
i jak najwięcej przekazać informacji. Jakie są to informacje, dobrze wiemy.
Najbardziej poczytne są, najlepiej sprzedają się informacje o sprawach drastycznych. Stąd sączący się w mediach jad.
Stąd też potrzeba zatrzymania się w tym pędzie i spojrzenia na to, co się samemu robi, i temu miał służyć dziennikarski Dzień Skupienia. Konferencję
główną poprowadził ks. Krzysztof Jończyk, dyrektor dwóch rozgłośni radiowych: Katolickiego Radia Płock i Katolickiego Radia Ciechanów. Swoje rozważania poprzedził projekcją zmuszającego do refleksji filmu Cyrk motyli.
Pytania, jakie się po obejrzeniu tego filmu się nasuwały, i sugestia, aby spojrzeć w tym aspekcie na 30 ostatnich własnych tekstów, były swego rodzaju
wskazaniem do zrobienia dziennikarskiego rachunku sumienia.
W dalszej części ks. Jarosław Mokrzanowski, pracownik kurii, dokonał prezentacji nowej strony internetowej diecezji płockiej. Zachęcił też dziennikarzy do zamieszczania na niej swoich tekstów. Uczestnicy spotkania mieli też
możność zwiedzenia dwóch ekspozycji Muzeum Diecezjalnego: skarbca
i wystawy mówiącej o XII-wiecznej Biblii Płockiej.
Tak jak jest to w czasie każdych rekolekcji, centralnym punktem spotkania była msza św. Koncelebrowanej Ofierze Ołtarza przewodniczył ks. kan.
Krzysztof Kozłowski, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Jończyk.
andrzej zawadzki

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami"

Z głębokim żalem żegnamy Ś+P
Wszystkich zainteresowanych
zakupem rękodzieła zapraszamy także do naszej siedziby
w Starych Pieścirogach, od poniedziałku do piątku w godz.
8.00–14.00.
Dochód ze sprzedaży prac przeznaczony zostanie na integrację
społeczną uczestników WTZ.
Bogumiła Szlaska,
kierownik WTZ
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Macieja Sierzputowskiego

długoletniego, sumiennego pracownika,
dobrego i serdecznego kolegę.
Rodzinie zmarłego
serdeczne wyrazy współczucia
składa
Dyrekcja oraz koleżanki i koledzy
z ZGKiM w Nasielsku.

Wiele razy miałem okazję usłyszeć za sobą, i nie tylko, charakterystyczne „pan daaa…”, które wiązało się z wyciągniętą ręką i wołaniem o datek. W tym momencie również we mnie pojawiał się dylemat: dawać
czy nie dawać? Moje wątpliwości w jakimś sensie, z pewnością nie na
zawsze, rozwiązał starszy kolega, który jeździł pomagać w rekolekcjach
dla bezdomnych, prowadzonych przez siostry Matki Teresy z Kalkuty.
Później jeszcze w czasie któregoś ze spacerów spotkał on człowieka
z receptą na leki, który po kilku minutach podstawił mu pod nos tę samą
receptę, prosząc również i tym razem o pieniądze na leki. Z pewnością
litość i współczucie budzi również widok żebrzących dzieci, które same
żyjąc w nędzy, muszą oddać „tatusiowi” zarobione pieniądze, by ten
mógł prowadzić sielankowe życie, wypełnione pustą rozrywką. Myślę
sobie, że przez takie życiowe sytuacje można bardziej zrozumieć sens
ludzkiej nędzy oraz jałmużny.
W Orędziu na Wielki Post 2014 papież Franciszek napisał: „Na wzór naszego Nauczyciela jesteśmy jako chrześcijanie powołani do tego, aby
dostrzegać różne rodzaje nędzy trapiącej naszych braci, dotykać ich
dłonią, brać je na swoje barki i starać się je łagodzić przez konkretne
działania”. Żeby pomagać, trzeba najpierw zrozumieć, czym jest nędza.
Ojciec Święty wyjaśnia, że nędzę stanowi „ubóstwo bez wiary w przyszłość, bez solidarności, bez nadziei”. W związku z tym zarysowuje się
trójpodział: nędzę materialną, nędzę moralną i nędzę duchową.
Nędza materialna jest nam znana jako bieda. W jaki sposób możemy
wyjść naprzeciw potrzebującym? Każdy człowiek wierzący jest zobowiązany pomagać innym w bardzo konkretny sposób: podejmowanie
wyrzeczeń, odkładanie drobnych sum i przeznaczanie ich na pomoc
innym. Pod hasłem „Wiara i Miłosierdzie” rozpoczęła się w Środę Popielcową Jałmużna Wielkopostna – doroczna akcja charytatywna
prowadzona przez Caritas Kościoła katolickiego, Eleos Kościoła prawosławnego i Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Celem tegorocznej
akcji jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi chorych i starszych.
Nędza moralna czyni człowieka niewolnikiem nałogu i grzechu. Chodzi zarówno o niewolę alkoholu, narkotyków, hazardu czy pornografii,
jak i brak sensu życia, perspektyw na przyszłość czy braku nadziei. Takie przypadki, jak zauważa papież Franciszek, „można słusznie nazwać
zaczątkiem samobójstwa”. Ta postać nędzy wiąże się zawsze z nędzą
duchową, która nas dotyka, gdy oddalamy się od Boga i odrzucamy
Jego miłość, wybierając samowystarczalność. Prawdziwym lekarstwem
na nędzę duchową jest Ewangelia. Dlatego zadaniem chrześcijan jest
głoszenie wyzwalającego orędzia o tym, „że popełnione zło może zostać wybaczone, że Bóg jest większy od naszego grzechu i kocha nas za
darmo i zawsze, że zostaliśmy stworzeni dla komunii i dla życia wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli radosnymi głosicielami tej nowiny
o miłosierdziu i nadziei!”.
Zastanawiające jest stwierdzenie papieża Franciszka: „Budzi moją
nieufność jałmużna, która nie boli”. Czyli jałmużna nie może być tylko ochłapem na pocieszenie, pojedynczym datkiem wrzuconym dla
uspokojenia sumienia. Niewolniczy przymus to nie to samo co radosny
dar serca. Hojność jest jednak trudna dla kogoś, kto jak ewangeliczny
bogacz ma serce zamknięte przed innymi, bo chrześcijaństwo ograniczył do formalnych zasad i utartych ścieżek przyzwyczajeń, a nie odkrył
w swoim życiu Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Dlaczego jałmużna jest tak ważna? Ponieważ stanowi jeden z zasadniczych tematów nauczania Kościoła i jeden z zasadniczych tematów
Wielkiego Postu. Nikt nie jest z niej zwolniony, bo znaczy ona tyle co
miłosierdzie. A jałmużna jedynie „przechodzi” przeze mnie, ale jest darem Boga. Jeśli ktoś dzieli się tym, co mu zbywa, czyni to ze sprawiedliwości, a nie z miłosierdzia. Dawać jałmużnę to nic innego, jak stawać
się narzędziem opatrzności w rękach Boga, mając świadomość bycia
zarządcą, a nie właścicielem dóbr. Stąd Augustyn mówi: Jeśli chcesz,
żeby twoja modlitwa wzleciała do Boga – daj jej skrzydła: post i jałmużnę. Ten sam wielki pisarz chrześcijański tłumaczył w innym tekście: Post
bez jałmużny jest jak świecznik bez oliwy. Świecznik bez oliwy może
kopcić, światła jednak nie daje. Zatem post bez jałmużny umartwia ciało, ale nie powiększa w człowieku strefy miłości. Jałmużna ma zatem
otworzyć mnie na potrzeby innych, a nie utwierdzić w przekonaniu, że
jestem od nich lepszy.
ks. Leszek Smoliński
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„Należy się zmieniać, by jakim jest się, pozostać”

Rozmowa z Dawidem Domałą
Rodowity nasielszczanin, od
kilkunastu lat aktywnie działający w naszym mieście. Pod
koniec lat 90. założył grupę
Bielizna Skład, obecnie tworzy solowe projekty, a także
jest wokalistą zespołu Raggabarabanda. Organizuje koncerty, nagrywa płyty, teledyski,
promuje młode talenty. Dał
się poznać jako osoba z niewyczerpanym potencjałem,
bardzo kreatywna i odważna.
Z Dawidem Domałą o nowej
płycie, zmianach i pasji, jaką
jest muzyka, rozmawia Katarzyna Tyc.
1 marca światło dzienne ujrzała Twoja nowa płyta W oceanie moich
myśli. Czym ten album różni się od
poprzednich?
– Jest to płyta spokojniejsza, bardziej
klimatyczna. Jest też bardziej osobista, prywatna. Na pewno w pewien
sposób podsumowuje moje dotychczasowe życie, 30 lat stąpania po tej
ziemi.
Słuchając tej płyty, mam wrażenie,
że sięgnąłeś bardzo głęboko wewnątrz siebie. Czy któryś z utworów
z tej płyty jest Ci szczególnie bliski?
– Większość z nich jest mi bardzo bliska. Na wyróżnienie jednak zasługują
dwie bardzo ważne i najtrudniejsze zarazem dla mnie piosenki: List do T…
Wybaczyłem. Były to utwory, przy
których pisaniu ściskało mnie w gardle, i chyba te były dla mnie niezwykle istotne.
Na Twojej płycie można usłyszeć
piękne melodyjne refreny. Skąd pomysł na zaproszenie do współpracy kilku utalentowanych wokalistek
i skrzypaczki?
– Większość zaproszonych przeze mnie wokalistek miałem okazję
usłyszeć w Nasielskim Ośrodku Kultury i podczas Dni Nasielska. Ich głosy wpadły mi w ucho. Uważam, że
zasługują na to, aby je wyróżnić i zaprezentować ich możliwości wokalne.
Mamy takie utalentowane dziewczyny, więc chciałem je w pewien sposób wypromować. Dodatkowo ich
śpiewane refreny i dźwięki skrzypiec,
które można usłyszeć dzięki Dominice Cienkowskiej, nadały wyjątkowy charakter mojej płycie. Jest także
Kasia Bieńkowska, wokalistka zespołu
White Highway, i Olga Prusik z zespołu
Niepotrzebni Mogą Odejść (obydwie
grały na koncercie finałowym akcji
„GraMy dla Andżeliki”), jak również
moja siostrzenica Karina Olbryś (Kari
B.), z którą już wcześniej miałem przyjemność współpracować. Wszystkim serdecznie dziękuję za gościnny
udział.
Już jakiś czas temu na kanale Youtube i na Facebooku mogliśmy oglądać teledyski do Twoich piosenek.
Liczba wyświetleń i udostępnień jest
naprawdę duża. Spodziewałeś się takiego zainteresowania?
– Z założenia ta płyta miała być spokojniejsza i klimatyczna. Wiedziałem,
że może trafić w gusta nie tylko osób
słuchających hip-hopu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o utwory, do których zrealizowałem teledyski. Po czterech
dniach po opublikowaniu pierwszego
klipu do piosenki Nie udawaj było po-

nad 3 tys. odsłon. Aż tak dużego zainteresowania się nie spodziewałem.
Ale jest to miłe. Otrzymuję dużo wiadomości, pozytywnych opinii, które
na pewno budują mnie jako artystę.
Drugi teledysk do utworu List do T…
jest także wyjątkowy, przyznasz. Jest
to rozmowa z Twoim tatą, którego
już od wielu lat nie ma przy Tobie.
W jaki sposób powstał film do tak
wzruszającego tekstu?
– To jest drugi utwór z dedykacją dla
mojego taty. Wideo powstało dość
szybko. Znalazłem dużo starych pamiątek, zdjęć, dyplomów. Sporo ujęć
nakręciliśmy przy grobie mojego taty.
Potem były ujęcia rodzinne. W realizacji nagrania pomógł mi Radek Rosiak, któremu chciałbym bardzo
podziękować. Ja zająłem się montażem.
Zarówno sam utwór List do T…, jak
i teledysk do niego ukazują wiele emocji, ale również je wywołują. Pokazujesz w nim swoją rodzinę,
stare fotografie, grób swojego ojca.
Bez wahania zdecydowałeś o tym,
co pokażesz?
– Nie miałem oporów przed pokazaniem swoich uczuć czy emocji.
To jest moim zdaniem wspaniała cecha, która pokazuje naszą wrażliwość,
a zarazem odwagę. W naszym świecie każdy zakłada maski, chowa swe
uczucia, próbuje udawać. Ja przestałem się bać i po prostu się otworzyłem. Teledysk przy okazji przypomniał
wielu osobom, że istniał kiedyś Wiesiek, mój tata, wspaniały człowiek
i sportowiec. Wideo wzbudziło wiele
emocji, o czym świadczą chociażby
wiadomości, jakie otrzymywałem od
znajomych, rodziny, ale i od osób nieznających mojego taty.
Twoi bliscy bez żadnych oporów
wzięli udział w nagraniu?
– Przy nagrywaniu teledysku jeszcze
nie słyszeli piosenki. Wiedzieli jedynie, że będzie to utwór dla mojego
taty. Ale mimo to chętnie wzięli udział
w nagraniu. Kiedy zobaczyli efekt
końcowy, bardzo się wzruszyli.
Kto realizuje Twoje teledyski i kto je
reżyseruje?
– Teledyski są moimi pomysłami. Od
początku do końca jest to moja wizja tego, co chcę zobaczyć. Jest kilka
osób, które mi pomagają w ich realizacji (za co bardzo dziękuję). To dla mnie
zabawa, pasja, która, jak się okazuje,
może wzbudzić wiele emocji lub dać
wiele radości tym, którzy je oglądają.
Jesteś osobą bardzo znaną w naszym mieście. Znają Cię 40-latkowie,
10-latkowie. Ja osobiście znam kilka
młodych osób, które przez tydzień
nie umyłyby ręki po przywitaniu
z Tobą. Zdajesz sobie sprawę z tego,
że dla wielu osób jesteś autorytetem?
– Ktoś chodzi na grzyby, ktoś łowi
ryby, ktoś wspina się po skałach, ktoś
chodzi na piwo, a ja robię muzykę. To
jest moja pasja, sposób na spędzanie
wolnego czasu, którego oczywiście
nie mam zbyt wiele. Jeśli są ludzie,
którzy odbierają to pozytywnie, słuchają moich utworów, to jest mi bardzo miło. A jeżeli jest tak, jak mówisz,
jeśli jestem dla kogoś autorytetem, to
tym bardziej mnie to buduje. Ja bardzo
chętnie uścisnę każdą dłoń. Nie czu-

ję się wyróżniony, lepszy od innych,
nie chodzę z głową w chmurach. Jestem zwykłym chłopakiem i ten, kto
mnie zna, doskonale o tym wie, a ten,
kto mnie nie zna, zawsze może do
mnie podejść i porozmawiać. Dostaję sporo pozytywnych wiadomości
od młodych ludzi. Niektórzy proszą
o poradę, bo nie wiedzą, od czego
zacząć, a chcieliby zająć się muzyką.
Odpowiadam i pomagam, na ile jestem w stanie.
Tworzysz, nagrywasz, organizujesz
koncerty, jesteś wokalistą w zespole Raggabarabanda. Pracujesz. Kiedy
znajdujesz czas na swoje pasje?
– Jeśli komuś na czymś zależy, to
zawsze znajdzie na to czas. Odkąd
pamiętam, interesuję się muzyką.
Nagrałem kilka płyt, organizowałem
koncerty, imprezy, różnego typu akcje (jak np. „Łap Za Majka” czy charytatywną „GraMy dla Andżeliki”).
Próbuję swoich sił w byciu wokalistą
zespołu RBB. Nagrywam i montuję swoje teledyski, robię promocję
swoich projektów. Nie jest łatwo znaleźć czas, ale jakoś do tej pory mi się
to udaje. Dla mnie odpoczynkiem od
pracy i oderwaniem się od rzeczywistości jest tworzenie muzyki. Zawsze
mi się udawało pogodzić pracę, życie
rodzinne i swoją pasję. Mam nadzieję,
że tak będzie też w przyszłości.
Skąd u Ciebie zamiłowanie do hip-hopu?
– Narodziło się to w latach 90., gdy
na rynku muzycznym pojawił się polski rap. Ten przekaz i ta muzyka akurat
do mnie trafiła. Zawiera się w niej dużo
szczerych i prawdziwych treści – i jest
to dla mnie bardzo ważne. W moim
życiu były różne dni, gorsze i lepsze.
Od początku muzyka była moim
przyjacielem. Dużo się dzięki niej nauczyłem, była dla mnie pewnego rodzaju drogowskazem. Na przestrzeni
lat hip-hop bardzo się zmienił. Obecnie jest mnóstwo dobrych wykonawców, którzy nagrywają wartościowe
utwory. Dziś ten, kto wypowiada się
negatywnie o kulturze hip-hopu, najwidoczniej nie do końca ją zna.
Drugą moją miłością, jeżeli chodzi
o muzykę, jest reggae. Po pierwszej
wizycie w Londynie w 2001 r. zaszczepiłem w sobie tę miłość, która trwa do dziś. Nie zamykam się
na żaden rodzaj muzyki i słucham
naprawdę przeróżnych klimatów.
Lubię łączenie stylów i eksperymentowanie, czego dowodem jest zespół
Raggabarabanda, z którym granie na
żywo sprawia mi ogromną frajdę i jest
w pewien sposób spełnieniem moich
muzycznych marzeń.
Pierwsze kroki w kulturze hip-hop
stawiałeś w latach 90. Pamiętasz,
kiedy pierwszy raz stanąłeś za mikrofonem?
– Przed publicznością stanąłem
pierwszy raz, jeśli dobrze pamiętam, w 2001 r. podczas imprezy,
którą wraz z kolegami zorganizowałem w opuszczonym budynku firmy
Merazem, gdzie obecnie mieści się
Urząd Miasta. Już wtedy wiedziałem,
że chcę to robić w przyszłości.
A jak powstawały pierwsze nagrania?
– To był rok 1995/1996, u mojej
mamy w zakładzie fryzjerskim. Za-

pętlałem fragment podkładu muzycznego i próbowałem nagrywać
swoje pierwsze rymy na magnetofonie firmy Unitra. Potem nagrywaliśmy pierwsze utwory z chłopakami
w garażu, gdzieś w domu itd. W dalszych etapach tworzenia było już tylko lepiej.
Jak podsumowałbyś cały okres
swojej twórczości, począwszy od
pierwszego utworu aż do dnia dzisiejszego?
– W swojej twórczości zawsze opisywałem to, co jest wokół mnie. Każdy
mój utwór opowiada o tym czasie,
kiedy był nagrywany. Były chwile,
kiedy stałem na rogu, w bramie, nie
mając perspektyw i planów na swoje
życie… to o tym pisałem. Kiedy wyjechałem za granicę, to miało to odzwierciedlenie w moich piosenkach.
Teraz mam 30 lat, czasy się zmieniły, ja się zmieniłem i wciąż nagrywam
o tym, co mnie otacza. Moje utwory są odzwierciedleniem mojej duszy, stanu mojego umysłu, tego, co
się dzieje wokół mnie. Zawsze byłem
sobą i taki pozostanę. Dlatego moje
utwory są prawdziwe.
Jak można stać się posiadaczem
Twojej nowej płyty i poprzednich
albumów?

- Wszystkie moje produkcje można
pobrać zupełnie za darmo z mojej
strony (www.domalak.pl). Natomiast,
jeśli ktoś chciałby posiadać moją najnowszą płytę w wersji fizycznej, może
ją nabyć w cenie 15 zł w Nasielskim
Ośrodku Kultury lub bezpośrednio
ode mnie.
Jakie są Twoje marzenia?
– Chciałbym polecieć na Jamajkę
i poznać kolebkę muzyki reggae. To
marzenie już prawie się kiedyś spełniło. Poza tym mam bardzo przyziemne marzenia: rodzina, której
mógłbym zapewnić byt i godne życie, własny dom, zdrowie i więcej
uśmiechu i pozytywnych emocji
w otaczającej mnie rzeczywistości.
Świat jest zbyt szary i smutny. Chciałbym, aby kiedyś był inny.
A takie muzyczne marzenia?
– Chciałbym w przyszłości wystąpić
na dużych scenach, dużych festiwalach, bo granie koncertów to dla mnie
najwspanialsze przypieczętowanie
działań artysty.
Życzę Ci w takim razie spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję za
rozmowę.
– Dziękuję i pozdrawiam wszystkich tych, którzy słuchają mojej
muzyki i wspierają dobrym słowem.
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UROCZYSTOŚCI

Dzieci mają swój Uniwersytet
W sobotę, 15 marca br., otwarto
w Nasielsku pierwszy Uniwersytet
Dziecięcy. Uroczystość ta miała
miejsce w Szkole Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego.
Gości powitał Daniel Prędkowicz,
prezes Stowarzyszenia Europa i
My, odpowiedzialnego za organizację Uniwersytetu (koordynatorem działań stowarzyszenia w
Nasielsku jest Elżbieta Wróblewska). Po nim głos zabrali zaproszeni
goście: Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, i Marek Papuga z
Zarządu Rady SLD Mazowsze. Na
sali obecna była również Katarzyna
Świderska, przewodnicząca Rady

Miejskiej w Nasielsku, oraz dyrektorzy i przedstawiciele placówek
przedszkolnych z naszej gminy.
Czym jest Uniwersytet Dziecięcy?
To cykl spotkań dla dzieci w wieku
8–13 lat, mający na celu promocję
nauki i zdobywanie nowej wiedzy.
Ponadto to pierwsza w ich życiu
możliwość zapoznania się z elementami życia studenckiego. Dlatego podczas sobotniego spotkania
młodzi żacy dostali indeksy, złożyli
uroczyste ślubowanie, a także odsłuchali pieśni Gaudeamus igitur,
która rozpoczyna każdy semestr
nauki na uczelniach w całym kraju.

Żeby jednak uroczystość nie
miała tylko formalnego charakteru, umilono czas gościom i młodym studentom
występami artystycznymi.
Odbył się także pierwszy wykład pt. „Fantastyczna nauka”, który wygłosili studenci
z Koła Naukowego Wydziału
Chemii Politechniki Warszawskiej. Przez ponad godzinę
różnymi naukowymi sztuczkami

fot. P. Kozłowski

sprawiali, że jakieś substancje zapalały się, wybuchały, zmieniały kolor, co za każdym razem
wzbudzało podziw zarówno u młodszych, jak
i nieco starszych gości.
Stowarzyszenie Europa
i My jest niezależną organizacją pożytku publicznego, która realizuje
działania w sferze promocji integracji europejskiej,
rozwoju regionalnego,
promocji i organizacji
wolontariatu oraz wspie-

Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”

Eliminacje gminne

W piątek, 21 marca r. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje gminne 37. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Wzięli w nich udział
najlepsi recytatorzy ze szkół podstawowych i gimnazjów na terenie naszej gminy. Uczestników oceniało Jury w składzie: Barbara Modzelewska, Iwona Pęcherzewska i Katarzyna Tyc. Pod uwagę brano głównie interpretację utworu, kulturę
mowy i dobór repertuaru.
W kategorii klas 0–III pierwsze miejsce przyznano Nikoli Tyczyńskiej ze Szkoły
Podstawowej w Popowie Borowym, która zachwyciła Jury wierszem Pomidor
Jana Brzechwy. II miejsce zajął Jowan Szczypek z Zespołu szkół nr 3 w Cieksynie
(O Panu Tralalińskim J. Tuwim), a III – Natalia Polańska ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku (O Grzesiu kłamczuchu J. Tuwim). Jury postanowiło także wyróżnić
Franciszka Żabika ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku za wiersz Lokomotywa.
W kategorii klas IV–VI pierwsze miejsce przyznano Wiktorii Pietrzak ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku za wyjątkową recytację wiersza Tadeusza Kubiaka Syrenka na Starym Mieście. II miejsce zajęła Julia Janecka ze Szkoły Podstawowej

w Popowie Borowym (Deszcz majowy L. Staff), a III – Filip Lewandowski z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach (Makaron W. Chotomska). Wyróżniono Angelikę Stępnowską z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach za wiersz
Pan Bałagan.
Wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się Radosław Ciosek z Zespołu Szkół nr
2 w Starych Pieścirogach, który zaE
prezentował utwór Mazowsze Wła- R
dysława Broniewskiego. II miejsce
zajął Rafał Ćwik z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku (Campo di
Fiori Czesław Miłosz), a III – Magdalena Zielińska z Zespołu Szkół
nr 3 w Cieksynie (Buty szewca
Szymona K.I. Gałczyński). Wyróżnienia przyznano Natalii Annie
Łyczkowskiej z Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach i Julii Górskiej z Publicznego Gimnazjum nr
1 w Nasielsku.
Laureaci I miejsc we wszystkich
kategoriach wiekowych na początku kwietnia będą reprezentować gminę Nasielsk podczas Finału
Konkursu w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za
naszych reprezentantów!
K.T.

rania społeczeństwa obywatelskiego i pomocy społecznej. Działa od
2002 r., a swój pierwszy Uniwersytet Dziecięcy stowarzyszenie założyło trzy lata temu w Grodzisku
Mazowieckim – nasielska placówka
będzie jego filią. Do tej pory odbywają się tam wykłady z takich dziedzin, jak etnologia, antropologia,
geologia, historii sztuki czy fizyka
i astronomia. Miejmy nadzieję, że
również u dzieci z naszej gminy uda
się rozbudzić głód wiedzy i ciekawość świata.
pk

Z NOK

Żywiołowe występy Wyrwigrosza
Ledwie parę tygodni temu gościliśmy
w Nasielsku młody, ale bardzo dobry
„Kabaret z Konopi”, a tu w środę, 12
marca przyjechał do nas gwiazdorski
„Kabaret pod Wyrwigroszem”.
„Kabaret pod Wyrwigroszem” na polskiej scenie kabaretowej występuje już
20 lat. Powstał z inicjatywy absolwentów PWST w Krakowie: Maurycego
Polaskiego i Łukasza Rybarskiego,
a obecnie występuje w nim jeszcze
Beata Rybarska, Tomasz Olbratowski i najmłodszy z całej ekipy Andrzej
Kozłowski.
Grupa znana jest nie tylko ze swoich
scenek humorystycznych, ale też licznych przeróbek znanych piosenek.
Prawdziwym hitem ostatnich miesięcy jest parodia hitu disco-polo Ona
tańczy dla mnie zespołu Weekend.
Żeby było zabawniej, tekst utworu jest
śpiewany w… pseudo-czeskim języku. Kilka lat temu przebojem okazała
piosenka Donald marzi na podstawie
utworu Jozin z bazin Ivana Mladka.
Dodatkowo kabaret współpracował przez długi czas z radiem RMF
FM, m.in. realizując „Między Bugiem
a prawdą” – cykl słuchowisk satyrycznych o rodzinie z Kresów.
K

W Nasielskim Ośrodku Kultury w dniu
występu kabaretu pojawiło się mnóstwo widzów. Wszystkie miejsca były
pozajmowane przez ludzi spragnionych dobrej rozrywki. Tę miał
zapewnić swoimi skeczami i piosenkami „Kabaret pod Wyrwigroszem”,
i w pełni wywiązał się z tego zadania. Między kolejnymi numerami na
scenę wychodził Łukasz Rybarski,
zabawiając publiczność anegdotami
i prześmiesznymi grami. Niemal od
początku publiczność złapała kontakt z prowadzącym i brała udział
w inscenizowanych przez niego zabawach. Inni kabareciarze również
dawali z siebie wszystko, posuwając
L

A

fot. M. Tyc

się nawet do… częściowego striptizu,
oczywiście przy aplauzie publiczności. Jako ciekawostkę można dodać,
że jeden ze skeczy był utworem premierowym i to nasielska publiczność
zobaczyła go po raz pierwszy.
Każdy numer artystów z „Kabaretu
pod Wyrwigroszem” był nagradzany
gromkimi brawami przez publiczność
zgromadzoną w Nasielskim Ośrodku
Kultury i kabareciarze nie zeszli ze sceny bez bisów. Na koniec zachęcili do
odwiedzenia swojej strony internetowej i wyrazili nadzieję, że jeszcze będą
mieli kiedyś okazję pojawić się tu ponownie. Też mamy taką nadzieję.
pk
M

A
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Śmierć w Dniu Zmartwychwstania
W to, co wydarzyło się w niedzielę 1 kwietnia 1945 r. w Nasielsku, aż
trudno uwierzyć, a jeszcze trudniej
to zrozumieć. Do tego stopnia jest
to niepojęte, że niektórzy tę wiadomość przyjmowali jako primaaprilisowy żart, chociaż w tamtym
czasie nikt nie miał nastroju do żartów. Trwała jeszcze wojna. Nasielsk
był już wolny i powoli dźwigał się
z wojennej zapaści. Front oddalił
się już od Nasielska o blisko 300
kilometrów.
Mimo wszystko dzień ten był,
a przynajmniej powinien być radosny, a to dlatego, że niedziela 1
kwietnia 1945 r. była to Wielka Niedziela, Niedziela Wielkanocna, Niedziela Zmartwychwstania.
Od wczesnych godzin porannych
do nasielskiego kościoła ciągnęli wierni na uroczystą świąteczną
mszę św. – rezurekcję. Około godziny 5 w granice miasta od strony
Pomiechówka wjechały dwie furmanki, którymi do kościoła jechali wierni z Nuny, Krogul i Psucina:
Więckowscy, Osińscy, Sławińscy,
Bieleccy.
Byli już mniej więcej w miejscu,
gdzie już po wojnie linia kolejki
przecinała drogę Nasielsk–Pomiechówek, więc już blisko celu. I wtedy usłyszeli z tyłu ryk czołgowych
silników. Jechali poboczem, ale zjechali jeszcze bardziej na prawo, aby
dać miejsce czerwonoarmiście kierującemu czołgiem.
Ci, którzy jechali pierwszym wozem, usłyszeli huk. To czołg rozbił
jadący z tyłu wóz. Sądząc, że był

to wypadek, woźnica pierwszego wozu uciekał z drogi.
Tankista wyraźnie jednak gonił i jego wóz. Ten teraz próbował zjechać na lewą stronę,
w miejsce, gdzie obecnie
zaczyna się ulica Piaskowa.
Uciec im się nie udało. I ten
wóz został rozbity.
Na miejscu zginęli: Krystyna
Więckowska (lat 6), Wiesław
Więckowski (lat 8). Matka Janina Więckowska (lat 32) zmarła
wskutek odniesionych ran po
tygodniu.
Na miejscu zginęli: Kazimierz
Osiński (lat 22) i Juliana Osińska. Teresa Osińska (lat 14)
zmarła w drodze do szpitala. Ich matka Adolfa Osińska
straciła obydwie nogi.
Ponadto na miejscu zginęli bezdzietni małżonkowie Jadwiga
i Szczepan Sławińscy oraz Bieleccy
– matka i syn. Drugi syn pani Bieleckiej ocalał.
Kim byli i co tutaj robili radzieccy
żołnierze? Należeli do oddziałów,
które działały na tyłach frontu. Ci,
kwaterujący w Budach Siennickich
i Wągrodnie, ściągali z pól bitewnych wszelkiego rodzaju zniszczony sprzęt i przewozili do pociągów
na stację kolejową. Przez miejscowych byli traktowani dobrze,
nawiązywały się przyjaźnie. Na
stołach często pojawiał się bimber.
Wygląda na to, że tego dnia zaczęto wcześnie świętować, bo wszelkie
informacje mówią, że tankiści byli
pijani. To smutne i jakże tragiczne.
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RUBRYKA HARCERSKA

Harcerstwo – wychowanie,
które procentuje!
Rok 2013 już za nami, to dobra pora na podsumowanie naszych działań.
Jednym z nich jest konieczność rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.
Od paru lat mają Państwo możliwość wspomożenia organizacji pozarządowych, takich jak nasza, poprzez ofiarowanie 1 procenta podatku
dochodowego. Nie obawiajcie się tego robić, nawet jeśli kwota, jaką możecie odprowadzić, jest niewielka. Każda złotówka uzyskana w ten sposób przez organizacje pożytku publicznego jest na wagę złota.
Dlaczego spośród wielu organizacji wybrać Hufiec ZHP Nowy Dwór
Mazowiecki? Harcerstwo jest stowarzyszeniem działającym na terenie
Polski od ponad 100 lat. Wychowuje młodych ludzi w duchu patriotyzmu, składnia do dążenia do samorozwoju, pogłębiania swojej wiedzy i
umiejętności oraz do pracy nad charakterem za pomocą dobrej zabawy.
Jest to sprawdzony i potwierdzony wieloletnią praktyką system wychowawczy, którego celem jest uzyskanie świadomego obywatela.

Przed dwudziestu laty, pisząc o tym
wydarzeniu, sugerowałem, że warto byłoby uczcić pamięć tych osób
chociażby skromną tablicą. Tak
się jednak nie stało. Dzisiaj chciałbym więcej, aby nie była to skromna tablica, ale niewielki postument
memorialny i aby nie był on stawiany przy okazji wyborów.
Przypomnę też, co stało się po wypadku. Otóż dwaj radzieccy tankiści
dojechali do centrum miasta, gdzie
wysadzili towarzyszące im osoby
(prawdopodobnie dwie), i pojechali na stację, aby wykonywać swoje żołnierskie obowiązki. Tam, jak
udało się nam ustalić, zostali przez
wojskową komendanturę zatrzymani. W każdym razem na kwaterę
w Budach Siennickich/ Wągrodnie
już nie powrócili.
andrzej zawadzki

A co się działo w naszej organizacji w 2013 roku? W czerwcu otworzyliśmy Ścianę Historii nowodworskiego harcerstwa w Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Odbyły się również manewry techniczno-obronne pod nazwą „Cichociemni spadochroniarze Armii Krajowej”.
Wakacyjne ciepło sprzyjało organizacji spływu kajakowego „Leszczyk”.
Coroczny obóz odbył się w Starachowicach, gdzie poznawaliśmy naszą
historię, budując „Drugą Barykadę”.
We wrześniu otworzyliśmy nową siedzibę na ul. Paderewskiego. Zainaugurowaliśmy też rok harcerski otwartą imprezą „Harcerski Start” dla
300 osób w Parku Miejskim. Podczas tych uroczystości zakończyliśmy
proces połączenia naszego środowiska z harcerzami z gmin Łomianki i
Izabelin. W ten sposób staliśmy się jednym z największych podwarszawskich środowisk harcerskich. W listopadzie organizowaliśmy obchody
Narodowego Święta Niepodległości w Nowym Dworze Mazowieckim
oraz festiwal harcerski przy wsparciu saperów z Kazunia. W listopadzie
zainaugurowaliśmy Kampanię Bohater, rozpoczynając w ten sposób starania o zdobycie imienia Korpusu Kadetów nr 2.
Drodzy Państwo, pozwólcie, by nasze działania w 2014 roku były jeszcze
lepsze i ciekawsze! Wspomóżcie naszą organizację, przekazując 1 procent Waszego podatku. Jak to zrobić?

Krok 1: Wpisujemy numer KRS 0000094699.

Krok 2: W następnym polu wpisujemy kwotę wyliczoną,
nie większą niż 1% naszego podatku.
Krok 3: W polu cel szczegółowy koniecznie wpisujemy:
Stołeczna – Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki.
Jeśli chcemy, by nasze nazwisko zostało przekazane do organizacji, zaznaczamy odpowiednie pole.

Sport szkolny w skrócie:
12 marca 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim chłopcy z nasielskiego gimnazjum przy Staszica wygrali
powiatowy turniej piłki siatkowej.
13 marca 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach wygrały
powiatowy turniej w minipiłkę ręczną.
14 marca 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli II miejsce w powiatowym turnieju w minipiłkę ręczną.
18 marca 2014 r. w Pomiechówku dziewczęta z nasielskiej podstawówki zajęły III miejsce w powiatowym turnieju minipiłki siatkowej.
18 marca 2014 r. w Wołominie chłopcy z nasielskiego gimnazjum przy Staszica zajęli IV miejsce w międzypowiatowym turnieju piłki siatkowej.
20 marca 2014 r. w Karczewie dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach zajęły IV miejsce w międzypowiatowym turnieju minipiłki ręcznej.
21 marca 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli II miejsca w kategorii U-10 i U-12 w turnieju piłkarskim „Z podwórka na stadion” o puchar Tymbarku.
M.K.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom!
ZAMIAST FISKUSOWI – POMÓŻ HARCERZOWI!
Zespół Promocji i Informacji

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

PODATNIKU!

Rozlicz się przez internet!
To proste, szybkie, bezpieczne, a także oszczędność Twojego czasu i pieniędzy.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo
na stronie www.e-deklaracje.gov.pl oraz pod numerem telefonu 22/ 765-90-87,
gdzie na pytania dotyczące tej formy rozliczenia odpowiada Łukasz Paczkowski.

OŚWIATA
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VI Edycja Konkursu
Informatycznego
Informatyka to bardzo nowoczesna
i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal
we wszystkich sferach naszego życia.
Szybki rozwój techniki komputerowej
i nowe zastosowania stwarzają sytuacje, w których umiejętność posługiwania się komputerem staje się powoli
cywilizacyjną koniecznością. Korzystanie z gotowych programów i usług
komputerowych umożliwia poruszanie się we współczesnym świecie.
Stąd też poziom opanowania wiedzy
i umiejętności z tej dziedziny nabiera
szczególnego znaczenia.
Rozwój informatyki oraz ogólnodostępny internet to również różnego typu zagrożenia
płynące z sieci, takie jak: cyberprzemoc, niebezpieczne
kontakty, szkodliwe treści, wirusy, naruszenia prywatności,
a także dość lekkie traktowanie przez większość użytkowników internetu prawa autorskiego.
Od sześciu lat Szkoła Podstawowa im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku jest
organizatorem Gminnego Konkursu
Informatycznego. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk i objęty
jest honorowym patronatem Burmistrza Nasielska. Celem konkursu
jest wspieranie uczniów w rozwijaniu
i poszerzaniu zainteresowań informatycznych oraz motywowanie ich do
poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, a także zwrócenie
uwagi na liczne negatywne zjawiska
płynące z sieci.
Konkurs przebiegł dwuetapowo:
I etap – szkolny – dotyczył zagrożeń
związanych z korzystaniem z internetu oraz propagowania zasad bezpiecznego korzystania z sieci wśród dzieci
i młodzieży.
Uczniowie klas IV (grupa I) zaprojektowali w programie Paint plakat pt.
„Bezpieczny internet”, natomiast uczniowie klas V i VI (grupa II) wykonali
prezentację multimedialną o zagrożeniach związanych z korzystaniem
z internetu.
Do drugiego etapu komisja konkursowa zakwalifikowała wszystkie złożone

prace z 5 szkół podstawowych: z Cieksyna, Popowa Borowego, Dębinek,
Starych Pieścirogów i Nasielska. Łącznie wpłynęło 46 prac (17 plakatów i 29
prezentacji multimedialnych)
12 marca 2014 r. o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej w Nasielsku
odbył się finał konkursu. Uczestników
i opiekunów przywitała dyrektor Agnieszka Mackiewicz, życząc wszystkim powodzenia w zmaganiach
z informatyką.
II etap – gminny – polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań
oraz wykonaniu zadań praktycznych

z różnych działów informatyki, wymagających refleksu, szerokiej wiedzy
i dużych umiejętności informatycznych.
W II etapie rywalizowali miedzy sobą:
Grupa I
Szkoła Podstawowa w Dębinkach: Oliwia Komornicka, Sebastian Borzym,
Natalia Grochowska, Roksana Wiśniewska.
Szkoła Podstawowa w Cieksynie: Julia
Borowiec, Natalia Podgórska, Ala Wiśniewska, Sebastian Romanowicz, Adrian Luberadzki, Hubert Mikołajewski.

Szkoła Podstawowa w Nasielsku: Alicja Saliszewska, Bartłomiej Saliszewski,
Wiktoria Pietrzak, Mateusz Bombalicki,
Weronika Wapniewska, Julia Liberadzka, Paweł Domański.
Grupa II
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym: Piotr Ślubowski, Marcin Kundt.
Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach: Karina Wodeńska, Kacper
Zawadzki, Piotr Miłoszowski, Kajetan
Kiliś.
Szkoła Podstawowa w Dębinkach:
Sandra Chrzanowska, Agata Wichowska, Anna Suska.
Szkoła Podstawowa w Cieksynie: Maciej Białorudzki, Julia Sot, Natalia Zawadzka, Justyna Dalecka.
Szkoła Podstawowa w Nasielsku: Izabela Mauer, Klaudia Tomczyk, Krzysztof Szymański, Wojciech Dełęgowski,
Kacper Popielarski, Aleksanda Dąbrowska, Natalia Kobyłecka, Joanna
Osiecka, Weronika Tomaszewska,
Oliwia Nojbert, Łukasz Paluszek, Rafał
Domański, Angelika Renkel, Weronika Sitkowska, Jakub Będowski, Michał
Kolasa.
Starania uczniów oceniali nauczyciele informatyki ze wszystkich szkół
w gminie. Poziom był wysoki i wyrównany. Po krótkiej przerwie na
słodki poczęstunek, ufundowany
przez Radę Rodziców, odbyło się
ogłoszenie wyników. Najlepsi okazali się:
I miejsce: Wiktoria Pietrzak – I rok
nauki, Jakub Będowski – II rok nauki;
II miejsce: Sebastian Borzym –
I rok nauki, Wojciech Dełęgowski
– II rok nauki;
III miejsce: Julia Liberadzka – I rok nauki, Joanna Osiecka – II rok nauki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie upominki, a laureaci
dyplomy i atrakcyjne nagrody ufundowane przez Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska.
Wszystkim uczestnikom oraz ich
opiekunom serdecznie dziękujemy
za udział w konkursie i zapraszamy za
rok.
Organizatorzy: Monika Paluszek,
Mariusz Kraszewski
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Pasja fotografii
Członkowie koła fotograficznego z Zespołu Szkół Zawodowych
w Nasielsku, wraz z opiekunem
Anną Łączyńską w lutym br., wzięli udział w warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez
Wyższ ą Szko łę P romo cj i
w Warszawie. Zajęcia zostały przeprowadzone przez fotografa Roberta Warzochę, wykładowcę
WSP. Temat wykładów to: „Kobieta
w obiektywie. Sesja zdjęciowa od
A do Z”.
Fotograf Robert Warzocha w niezwykle interesujący sposób przekazał nam sporą dozę bardzo
praktycznych informacji na temat portretowania ludzi. Mówił
o kluczowym znaczeniu oświetlenia w fotografii portretowej.
Dowiedzieliśmy się, że przy dobrym oświetleniu niemal każda t wa r z n ab i e ra c i e k awe go
wyrazu, i mieliśmy okazję zobaczyć to w praktyce, gdyż towarzyszyła nam podczas zajęć bardzo
atrakcyjna modelka. Dzięki profesjonalnym wskazówkom na temat
oświetlenia i ustawienia aparatu
podczas zdjęć będziemy mogli
wykonywać znacznie ciekawsze
fotografie. Wiemy bowiem, że

pionowe ustawienie aparatu
kieruje uwagę odbiorcy na
osobę, natomiast ustawienie
poziome odsłania również
jego otoczenie.
Modelka wie, że jej praca
przed aparatem to nie tylko puste pozy, a prawdziwa
gra aktorska. Fotografowana
osoba powinna umieć wzbudzać emocje, pokazać swe
piękno, często to, co jest na
zewnątrz, ale również przekazać odbiorcy niekiedy ból,
niepokój, rozpacz, wielokrotnie spokój, radość, czar,
namiętność. Fotograf i fotomodelka powinni umieć
współpracować, by efekt ich
pracy był zaskakujący, tak jak
często widzimy na okładkach kolorowych czasopism. Zdjęcie jest efektowne, jeśli
uda nam się stworzyć odpowiedni
klimat, by poza wyglądała na najbardziej naturalną.
Można by pisać wiele na temat tych
cennych informacji, które przekazał nam fotograf Robert Warzocha.
Najważniejsze, żeby mieć swoje
pasje i zainteresowania, aby stale
je rozwijać, pogłębiać wiedzę na

tematy, które nas interesują. My
z naszej pasji nie zrezygnowaliśmy
nawet w ferie, wręcz przeciwnie –
wolne chwile to właśnie czas, który możemy przeznaczyć na swoje
małe przyjemności.
Zachęcamy wszystkich do odkrywania swoich zainteresowań, bo
okazuje się, że może to przynieść
wiele radości, być lekiem na zło
i sposobem na odkrycie siebie.
Anna Łączyńska
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Święto Matematyki
Matematyka to przedmiot,
któr y zawsze wzbudzał
dużo kontrowersji i emocji wśród uczniów i ich rodziców. Nawet niektórym
osobom dorosłym zdarzają
się nieprzyjemne sny, podczas których muszą pisać
klasówkę lub egzamin maturalny z matematyki, a po
przebudzeniu są szczęśliwe,
że ich to już nie dotyczy.
Wśród obecnej młodzieży przedmiot ten również
nie należy do ulubionych.
Tymczasem władze oświatowe zaczę ł y prz y wiąz y wa ć c o r a z w i ę k s z e
znaczenie do tej dyscypliny wiedzy, co przejawia się systematycznym sprawdzaniem poziomu
wiedzy matematycznej na każdym
poziomie kształcenia. Po 25 latach
przerwy matematyka powróciła
jako obowiązkowy przedmiot maturalny. Od roku 2012 gimnazjaliści piszą oddzielny egzamin z tego
przedmiotu, a w przyszłym roku
szkolnym uczniowie szkół podstawowych podczas sprawdzianu szóstoklasisty będą oddzielnie
oceniani z matematyki i oddzielnie
z języka polskiego. Aby przełamać
panujące stereotypy, zmienić nastawienie uczniów do przedmiotu
i pokazać, że dyscyplina ta może
dostarczać zadowolenia i satysfakcji, w dniu 11 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Nasielsku odbyło
się Święto Matematyki. Organizatorami uroczystości były nauczycielki: Ewa Rudzińska, Justyna Puta
i Ewa Grenadier, wspierane przez

dyrekcję szkoły oraz nauczycieli
pozostałych przedmiotów.
Wspomnianego dnia na sali gimnastycznej spotkali się uczniowie
wszystkich klas piątych i szóstych
wraz z wychowawcami, by uczestniczyć w zabawie i rywalizacji zespołowej. Społeczność szkolną
„odwiedzili” wybitni matematycy
z minionych epok, którzy przybliżyli zebranym swoje osiągnięcia i przeprowadzili kwiz z wiedzy
matematycznej na poziomie szkoły podstawowej. Zaangażowanie
dzieci było bardzo duże, a nagrodą
za dobrą odpowiedź smaczne cukierki.
Następnie przystąpiono do rywalizacji zespołowej. Zmagania były
oceniane przez powołane jury.
Przedstawiciele poszczególnych
klas prezentowali przygotowane
wcześniej prezentacje multimedialne o tematyce matematycznej
i rysowali z zamkniętymi oczami
figury geometryczne. Następnie

zespoły klasowe w umówionym
czasie musiały uporać się z zestawem zadań konkursowych, który
obejmował krzyżówkę, łamigłówki matematyczne, rebusy i podchwytliwe zadania tekstowe. Wiele
emocji wzbudzała matematyczna
moda prezentowana przez dziewczęta z klas piątych i szóstych. Na
pochwałę zasługuje pomysłowość, oryginalność oraz poziom
wykonania przygotowanych strojów. Poszczególne punkty programu uroczystości były przeplatane
humorystycznymi wierszami i piosenkami podkreślającymi wyjątkowość i specyfikę matematyki.
Niektórzy uczniowie napisali okolicznościowe wiersze. Spośród
utworów zgłoszonych do konkursu jury wybrało cztery najciekawsze prace, których autorzy zostali
już nagrodzeni, a ich wiersze mogą
Państwo przeczytać na stronie internetowej szkoły.
Ewa Grenadier
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Świętowojciechowi przy grobie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Przeżywany czas Wielkiego Postu naznaczony jest
uob e c n ian i e m t aj e m n i c y
męki i śmierci Pana Jezusa.
W niedzielę, 16 marca 2014 r.
wierni z parafii św. Wojciecha
w Nasielsku udali się do Ołtarzewa. Tradycja przedstawień
pasyjnych w tym miejscu liczy
już ponad 60 lat. Przygotowują
je klerycy pallotyńscy.
Tegoroczne Misterium nosi
tytuł „Bóg jest miłością”. W obsadzie znalazło się kilkunastu
kleryków. W Misterium spotykamy różnych świadków Jezusa. Są także i antyświadkowie, którzy nie chcą w Niego uwierzyć. To faryzeusze i saduceusze, którzy wraz
z Piłatem skazali na śmierć Niewinnego. Spotykamy też zdrajcę Judasza, postać tragiczną i tajemniczą, dobrze
przedstawioną przez kleryka Macieja. Ale są też świadkowie pewni siebie, którzy w momencie próby uciekają,
a nawet, jak Piotr, wypierają się swego Mistrza.
Po przeżyciach Eucharystii oraz Misterium Męki Pańskiej
udaliśmy się na warszawski Żoliborz do parafii św. Stanisława Kostki. W 30. roku od jego śmierci stanęliśmy przy
grobie błogosławionego kapłana, męczennika czasów
komunistycznych. Po modlitwach złożyliśmy kwiaty
oraz zapaliliśmy znicze. Niezwykłe wrażenie na pielgrzymach wywarło Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które
znajduje się w podziemiach świątyni. Po wielu twarzach
spływały łzy, kiedy przemieszczaliśmy się po salach prezentujących życie, posługę kapłańską i męczeńską śmierć
błogosławionego kapłana.
Pełni wdzięczności za przeżycia wróciliśmy do Nasielska.
ks. Grzegorz A. Ostrowski
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Niedobory witaminy D3
Do niedawna bardzo niedoceniana, witamina D3 okazuje się mieć bardzo
duży wpływ na nasze zdrowie. Skóra człowieka ma zdolność do wytworzenia
witaminy D pod wpływem promieni słonecznych. Polska znajduje się jednak
w strefie geograficznej z ograniczoną ilością docierających do ziemi promieni słonecznych, przez co coraz częściej występują w naszym społeczeństwie
niedobory tej witaminy. Codzienny czas upływa nam głównie w pracy czy
domu, a spędzanie niedostatecznej ilości czasu na świeżym powietrzu czy
też stosowanie filtrów ochronnych uniemożliwiają jej odpowiednią produkcję.
Należy pamiętać, że według szacunków aż 90–100% witaminy D jest wytwarzane przez skórę.
Jakie funkcje pełni witamina D pełni w organizmie? Wiele rozmaitych, mianowicie wpływa na:
– układ odpornościowy,
– na metabolizm kości,
– regenerację wątroby,
– zwiększenie masy mięśniowej i siłę mięśni,
– układ krążenia,
– układ nerwowy.
Do grupy ryzyka, jeśli chodzi o niedobory witaminy D, należą przede wszystkim dzieci, kobiety oraz osoby w podeszłym wieku. Badania dowodzą, że niedobór tej witaminy dotyczy dużej części społeczeństwa.
Następstwa mogą być bardzo dotkliwe:
– osteoporoza,
– problemy z mięśniami,
– nadciśnienie tętnicze,
– podatność na infekcje,
– złamania, skrzywienia, zwyrodnienia układu kostnego,
– niewłaściwe funkcjonowanie układu nerwowego.
Badania także analizują wpływ niedoboru witaminy D3 na przyrost masy ciała
i tkanki tłuszczowej. Witaminę tę mnożna wprowadzić do organizmu również
z produktami spożywczymi, niestety, uzupełnienie niedoborów żywnością
jest trudne.
Najlepszymi źródłami witaminy D są:
– ryby morskie (łosoś, dorsz, tuńczyk, makrela, śledź, sardynki),
– tran,
– wątroba,
– żółtka jaj,
– ser żółty.
Reasumując, nasza dieta w miesiącach jesienno-zimowych powinna być bogata w produkty obfitujące w witaminę D, a dodatkowo latem nie unikajmy
nadmiernie słońca. Warto także zbadać u siebie profilaktycznie poziom witaminy D we krwi, ponieważ długotrwałe niedobory mogą mieć poważne konsekwencje, choć niestety jeszcze rzadko są one kojarzone z niedoborem tej
witaminy. Dostarczanie jej jest bardzo istotne w każdym wieku: zarówno dla
małych dzieci, jak i dla osób starszych. Noworodkom i niemowlętom jest ona
podawana, jednak później z biegiem lat często się o niej zapomina.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl
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Rodzinna uroczystość
W niedzielę, 16 marca br. w restauracji
„Kartoflisko” odbyła się rodzinna uroczystość z okazji 80. urodzin Teresy
Strzeszewskiej z Krogul. W tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli najbliżsi,
którzy dostojnej Jubilatce wraz z najlepszymi życzeniami przynieśli prezenty
i bukiety kwiatów. Pani Teresa otrzymała
z tej okazji wierszowane serdeczności od
swojego brata Edwarda:
Wszyscy tu obecni chcemy, byś szczęśliwą była,
I długo, długo jeszcze na tym świecie
żyła.
Mama wysoko nam poprzeczkę postawiła,
A ja życzę Ci, Siostro, byś to Ty rekord ten pobiła.
Proszę Cię, postaw sobie, jako cel mały,
Te 103 lata pobić, chociaż o roczek cały.
Życzę Ci, Siostro, żebyś sobie z tym rekordem radę dała,
Przecież od Mamy bardzo dobre geny żeś otrzymała.
Ty w zdrowszych czasach ubiegłego wieku narodzona,
Więc kto jak nie Ty ten rekord pokona!
E. Popielarski
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Nazywam się Karolina Gawrońska. Mam 26 lat. W 2012 roku wykryto u mnie chorobę układu nerwowego. Prawdopodobnie jest to ataksja rdzeniowo-móżdżkowa. Do dziś nie ma jednak konkretnej
diagnozy. Przez chorobę zmagam się z zanikiem odruchów bezwarunkowych, zaburzeniami równowagi, trudnościami w poruszaniu się i mowie. By zachować sprawność i zatrzymać rozwój nasilających
się objawów, potrzebuję codziennej, specjalistycznej i bardzo kosztownej rehabilitacji. Marzę, by być
znowu w pełni samodzielną.
POMÓŻ MI SPEŁNIĆ MARZENIE ABY BYĆ W PEŁNI SAMODZIELNĄ!
Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON KRS: 0000270809
z dopiskiem Gawrońska, 2225 dajecie mi Państwo szansę na odzyskanie sprawności. Bardzo dziękuję!

Kino NIWA ZAPRASZA
2–6 kwietnia godz. 15.00

Muppety: poza prawem
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Familijny, komedia; USA; czas: 1 godz. 52 min.

Podczas światowego tournée Muppety zostają
wplątane w międzynarodową aferę kryminalną.
Stoi za nią Constantin – znany złodziej diamentów i sobowtór Kermita.
2–6 kwietnia godz. 17.00

Zabić bobra

Przekaż nam
swój 1%
podatku

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

Po powrocie z wojny w Iraku i Afganistanie Eryk
zaszywa się w rodzinnym domu. W oczekiwaniu na kolejną misję wraca wspomnieniami do

Nasielska Fundacja
Wspierania
i Rozwoju Edukacji

pola walki.
2–6 kwietnia godz. 19.00

Non-Stop

działa od kilku lat na rzecz
dzieci z gminy Nasielsk.
Zabiegamy o wyposażenie
naszych szkół
w nowoczesny
sprzęt komputerowy,
pomoce naukowe ułatwiające
kształcenie uczniów.
Wspieramy też aktywny
wypoczynek dzieci.

Thriller, akcja; Francja, USA; czas: 1 godz. 46 min.

Agent federalny Bill Marks musi uratować pasażerów i załogę samolotu opanowanego przez
terrorystów.
9–13 kwietnia godz. 15.00

Karol, który został świętym

Nasza Fundacja to organizacja pożytku publicznego.
Przekaż nam 1% ze swojego
rozliczenia podatkowego.

Animacja, biograficzny, dla dzieci; Polska; czas: 1 godz.
30 min

Film dla dzieci o Janie Pawle II, który łącząc ani-

Numeru wpisu
do Krajowego
Rejestru Sądowego:

mację, materiały archiwalne i kino aktorskie,
opowiada o dzieciństwie i młodości Ojca Świę-

0000295564

tego.
9–13 kwietnia godz. 17.00

Baran 21.03–20.04
Różne problemy zajmują Twoje myśli.
Spróbuj się ocknąć, bo czeka Cię teraz wiele pracy. Musisz oddzielić przyjemności od
obowiązków zawodowych.
Byk 21.04–20.05
Ostatni weekend dla Ciebie nie był udany.
Niestety, coraz częściej dochodzi w Twojej
rodzinie do słownych przepychanek. Koniecznie coś z tym zrób. W ten sposób coraz bardziej się od siebie oddalacie.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nie lekceważ uwag szefa i zacznij słuchać
tego, co mają do powiedzenia inni. To Ty
jesteś twórcą obecnej rzeczywistości, także w relacjach partnerskich. Uważaj, bo pod
wpływem rozdrażnienia w pracy możesz
prowokować zwady i kłótnie w domu.
Rak 22.06–22.07
Możesz w najbliższym czasie znaleźć się
w nietypowej sytuacji. Tylko nie wpadaj
w panikę. Uważaj, by nie dać się nabrać
sprytniejszemu od Ciebie. Całe to wydarzenie właśnie taki będzie miało cel.
Lew 23.07–23.08
Nawiążesz teraz wiele ciekawych znajomości. W Twojej branży one są bezcenne i będą
miały wpływ na twoją dalszą karierę. Gwiazdy
wróżą Ci dobrą passę także w uczuciach. Zadbaj
o swoje zdrowie.
Panna 24.08–22.09
Unikaj rutyny. Schematy, według których postępujesz, już dawno wyszły z mody. Zauważ,
jak świat pędzi do przodu. Wyraźnie za nim nie
nadążasz. Możesz teraz liczyć na przedwiosenne ożywienie.

Waga 23.09–23.10
Tak to w przyrodzie jest, że po odpływie
przychodzi przypływ. Dostaniesz kilka ciekawych propozycji pracy, ale rozpatruj te
długoterminowe. Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Pamiętaj także o satysfakcji.
Skorpion 24.10–22.11
Jesteś ambitny, ale nie przesadzaj, bo ciągłe
podnoszenie poprzeczki zagraża Twojemu
zdrowiu. Te chroniczne już napięcia mogą
niszczyć Twoje serce. W tym tygodniu zwolnij nieco i pomyśl o urlopie.
Strzelec 23.11–21.12
Siły muszą rozkładać się po równo. Pracuj tyle co inni. Nie zostawaj w pracy po
godzinach. Ryzykujesz nie tylko ból głowy i kręgosłupa, także ewentualny rozpad
związku.
Koziorożec 22.12–20.01
Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Zapewne z tego powodu Tobie właśnie przypadnie w udziale trudny projekt. Postaraj się
cały weekend spędzić czynnie na świeżym
powietrzu. Uważaj na napoje energetyczne.
Wodnik 21.01–19.02
Ciężar odpowiedzialności zawodowej
może Cię w tym tygodniu przygnieść.
Rozważ możliwość zmiany pracy, bo sytuacja staje się trudna. Pamiętaj, że nic nie
dzieje się bez przyczyny.
Ryby 20.02–20.03
Nie pozwól umniejszać swoich dokonań. Pamiętaj o prawach autorskich. Ktoś chce sobie
przypisać Twoje zasługi. Jeśli zajdzie taka potrzeba, postępuj rygorystycznie. Okaże się, że
jednak masz charakter i mocny kręgosłup.

300: Początek imperium 3D
Dramat, akcja; USA; czas: 1 godz. 42 min.

Grecki przywódca, Temistokles, walczy z inwazją potężnej armii perskiej, na której czele stoi
Kserkses.
9–13 kwietnia godz. 19.00

OBIETNICA
Dramat; Dania, Polska; czas: 1 godz. 37 min.

Oskarżony o zdradę nastolatek musi zdecydować, czy dotrzymać obietnicy złożonej swojej
dziewczynie.

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

Sprzedam obornik bydlęcy, podłoże po
pieczarkach, wapno nawozowe. Duże ilości.
Tel. 602 511 082.
Sprzedam parter budynku po „starej poczcie” 150 m2. Tel. 604 506 997.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie o pow.
64 m2 przy ul. Płońskiej na osiedlu zamkniętym z piwnicą 5,5 m2 oraz miejscem parkingowym. Tel. 509 175 901 .
Sprzedam działki – prąd, woda, gaz.
Tel. 500 138 106.
Kupię kawalerkę w Nasielsku lub mieszkanie
do 40 m2. Tel. 604 806 552.
LOGOPEDA. Tel. 504 984 957.
Budowa ogrodzeń, wyrób bram, przęseł,
balustrad, podmurówki, klinkier, sztachety.
Tel. 607 687 306.
Korepetycje z MATEMATYKI. Tel. 607 857
258.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. Tel. 889
307 122.
Sprzedam mieszkanie 44 m 2 os.
Starzyńskiego. Tel. 608 061 625.
Hala 1470 m2 do remontu, plac 3500 m2
– Nasielsk – SPRZEDAM. Cena 180 tys. zł.
Tel. 690 225 886.
Sprzedam działkę rolną z przeznaczeniem
pod zabudowę 13000 m2 w Nasielsku,
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.
Sprzedam działkę budowlaną.Tel. 780 106
887.
Tanio sprzedam dom w Nasielsku. Pilne!
Tel. 500 896 250.
Sprzedam siewnik Poznaniak.Tel. 608 394
281.
Tynki cementowo-wapienne. Tel. 669 283
313.
Sprzedam działkę budowlaną 1015 m2 na
ul. Elektronowej, domek gospodarczy 25
m2 ogrodzony, gaz ziemny, pokój, kuchnia,
łazienka, altana z bala 5x4 m, fundamenty
z mediami na dom jednorodzinny 140 m2.
Cena 280 000 zł. Tel. 511 767 552.
Sprzedam dom - Nasielsk, ul.Warszawska.
Tel. 502 343 122.
Sprzedam działki budowlane i rolne
w Głodowie. Tel. 502 343 122.
Sprzedam siano i słomę w kostkach.
Tel. 723 487 740.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów klasy I ZSZ.Tel. 518 529 925.
Instalacje elektryczne – uprawnienia,alarmy,
kamery, przyłącza energetyczne. Tel. 518
529 925.
Podnośnik koszowy 20 m – wynajem
Nasielsk. Tel. 518 529 925.
Sprzedam ciągnik Ursus 912. Tel. 784 037
306.
Firma zatrudni hydraulików z doświadczeniem. Praca na terenie woj. mazowieckiego.
Zapewniamy dojazd do pracy. Praca od
zaraz! Tel. 602 723 497.
Mieszkanie 3 –pokojowe w Nasielsku –
PILNE! Tel. 662 690 021.
Sprzedam zestaw mebli młodzieżowych.
Tel. 664 340 922.
Profesjonalne zabiegi agrotechniczne, orka,
siew. Tel. 609 305 332.
Sprzedam siano w kostkach.Tel.512 916 344.
Jaja ekologiczne – SPRZEDAŻ - Nasielsk,
ul. Warszawska 95/97. Tel. 691 138 678.
Świerki w donicach.Nasielsk,ul.Warszawska
95/97. Tel. 691 138 678.
Pilne! Okazyjnie sprzedam działkę 1500
m2 – ogrodzona, media – Nasielsk.Tel. 669
951 207.
Sprzedam Polonez Track 1999 r.,
benzyna+gaz. Tel. 510 053 012.
Sprzedam Peugot Partner 2002 r.,
benzyna+gaz. Tel. 510 053 012.
Sprzedam tanio działki budowlane.Tel. 518
445 613.
Sprzedam mieszkanie M3 i garaż,
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ul. Warszawska 41/49 B m1 w Nasielsku.
Tel. 512 107 014.
Sprzedam działkę rolną 4,19 ha
w Chmielewie. Tel. 605 615 755.
Sprzedam siewnik i rozsiewacz nawozów
Kos. Tel. 665 444 165.
Sprzedam siano prasowane – kostka – pogodne ze stodoły. Tel. 886 139 528.
Sprzedam krowę lat 7 – termin wycielenia
15 kwietnia i słomę ze stodoły suchą w kostkach. Tel. 514 230 435.
Zatrudnię kierowcę – Nasielsk. Tel. 606
656 545.
Sprzedam mieszkanie na ul. Warszawskiej
– kawalerka. Tel. 606 656 545.
Sprzedam sadzeniaki Lord.Tel. 663 341 423.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku,
pow. 811 m2, okolice ul. Miodowej. Tel. 502
076 594.
Sprzedam sianokiszonkę – Chmielewo k.
Nasielska. Tel. 664 754 028.
Sprzedam kombajn Bizon Rekord 85 r. i rozrzutnik 2-osiowy 6 t. Tel. 664 754 028.
Do wynajęcia w Nasielsku trzy pokoje, kuchnia, łazienka. C.O., oddzielne wejście.
Tel. 602 793 096.
Sprzedam mieszkanie – Nasielsk, ul. Starzyńskiego (46 m ) – wyremontowane. Tel. 503
023 737.
2

Firma KONDOR zatrudni pracowników na stanowiska: stolarz, szlifierz, lakiernik, handlowiec. Praca na zmiany, umowa o pracę, dobre zarobki. Lokalizacja zakładu: Siennica
k. Nasielska. Tel. 602 219 556.
Usługowy siew kukurydzy siewnikiem pneumatycznym talerzowym z podsiewaczem
nawozów. Tel. 505 587 068.
Garaż do wynajęcia w Nasielsku przy ul. Staszica. Tel. 503626426.
Sprzedam skuter KEWY CURICANE. Stan idealny. Tel. 607 056 780.
Sprzedam działkę rekreacyjną z garażem, os. Warszawska. Tel. 606 450 438.
Sprzedam dwa ciągniki rolnicze wraz z osprzętem. Tel. 515 313 916.

KAMA

usługi brukarskie

tel. 507 024 590

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych.
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) niniejszym podaję
do publicznej wiadomości informację o wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Nasielsk przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3.
Gablota ogłoszeniowa Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Rynek (przystanek autobusowy).
Witryna siedziby kina „Niwa” w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12.
Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Nasielsk (65 szt.).
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:
Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku),
Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”),
Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej,
Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”),
Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni),
Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym),
Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku),
Nowe Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy dworcu kolejowym),
Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sportowej.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Nasielsk (65 szt.).
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:
Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku),
Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”),
Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej,
Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”),
Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni),
Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym),
Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku),
Nowe Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy dworcu kolejowym),
Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Sportowej.

Plakaty wyborcze mogą być wywieszane bezpłatnie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Wywieszanie plakatów
komitetów wyborczych w sołeckich gablotach ogłoszeniowych winno nastąpić po uprzednim uzgodnieniu z sołtysem.

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA.
PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy
obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad będzie
miał zastosowanie przepis art. 110 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Burmistrz Nasielska
/-/ mgr Bogdan Ruszkowski
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Dobry start Żbika
mecz, aby nie było sytuacji podobnej do tej, jaka
miała miejsce w Makowie,
gdzie w pierwszej części
mocno zostało podrażnione wysokie „ego” naszej drużyny. Zanosiło się
na porażkę. Na szczęście
po przerwie drużyna zerwała się do boju, grała
nieustępliwie, przewidywała posunięcia przeciwnika. Widzowie w Makowie przecierali
oczy ze zdumienia. Ta postawa Żbika
ich zaskoczyła. Kibice porażkę przyjęli z godnością i komplementowali naszych zawodników.
Ostatni mecz kontrolny z drużyną
z Serocka był podobny do pierwszego meczu ligowego z drużyną z Krasnego. Żbik grał nawet ładnie, ale w tej
grze mało było walki, nieustępliwości,
natychmiastowego naprawiania błędów, jeśli takie się pojawiły. Przeciwnicy – i ci z Serocka, i ci z Krasnego
– nie czuli respektu przed naszymi.
Pewnego rodzaju bezczynność odbierana była jako słabość naszej drużyny. Te dwa ostatnie mecze różniły
się w jednym. Nasi piłkarze potrafili
w meczu ligowym przejść od obrony,
pokazowej momentami gry do wy-
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SPORT SZKOLNY. Minipiłka ręczna

PIŁKA NOŻNA

W sobotę, 22 marca br., Żbik rozegrał pierwszy tej wiosny mecz ligowy.
Przeciwnikiem była drużyna z Krasnego. Nasz zespół pokonał przeciwnika 4:1 (2:1).
Ze względu na fakt, że wiosenną rundę rewanżową rozpoczęto w naszej
lidze już jesienią, nie była to jej pierwsza kolejka, lecz trzecia. Mamy więc
już za sobą 20% przewidzianych do
rozegrania tej wiosny spotkań (3 z 15).
Wszystkie rozegrane przez naszą drużynę mecze zakończyły się naszym
zwycięstwem. Żbik pokonał Tęczę
Ojrzeń 2:1, Makowiankę 3:2 i wspomnianą już drużynę z Krasnego 4:1.
Te trzy zwycięstwa dały nam komplet punktów, czyli dziewięć, i sprawiły, że obecnie Żbik znajduje się na
czwartym miejscu w tabeli. To znacznie lepiej niż w analogicznym okresie
jesienią. Wtedy nasi zdobyli zaledwie
trzy punkty i okupowali dolne rejony
tabeli.
Regulamin przewiduje, że do IV ligi
awansuje bezpośrednio tylko jedna
drużyna. Jest jeszcze szansa na awans
z drugiego miejsca, ale wtedy o ten
awans trzeba walczyć w barażach. Do
pierwszej drużyny Żbik traci aż dwanaście punktów. Różnica raczej nie
do odrobienia, choć jest to jeszcze
możliwe, zwłaszcza że przewodząca lidze Korona Szydłowo w ostatnią
sobotę straciła trzy punkty w Nowym
Mieście. Wszystko wskazuje, że tych
punktów może stracić więcej.
Do drugiego miejsca, które zajmuje
drużyna z Łysych, Żbik traci 7 punktów. Do tego miejsca aspiruje też pułtuska Nadnarwianka, która traci do
wicelidera mniej punktów niż Żbik, bo
tylko 5. Z wszystkimi tymi trzema zespołami Żbik jesienią przegrał w meczach wyjazdowych, a w rundzie
wiosennej gra u siebie. To poważny
atut, ale pewności na zwycięstwo nie
ma. Do walki o awans może się jeszcze włączyć Wkra Bieżuń.
Wszystkie te rozważania niewiele dadzą Żbikowi, jeżeli naszym zawodnikom zabraknie woli walki i nie będzie
„gryzienia” boiskowej trawy. Wszystko w głowach i nogach zawodników,
na co zwracali uwagę ci, którzy obserwowali przygotowania drużyny
do sezonu. Wnioski, jakie wyciągali, są podobne. W drużynie tkwią olbrzymie możliwości. Umiejętności
piłkarzy są na takim poziomie, że drużyna bez większego wzmocnienia jest
w stanie grać w IV lidze.
Dały się jednak zauważyć pewne niepokojące oznaki. Np. brak zaciętości
w walce, brak agresji, a jeżeli ta wystąpi, to często łączy się z faulami i żółtymi kartkami. Innym mankamentem
jest nierówna forma strzelecka. I w tej
dziedzinie Żbik ma olbrzymie możliwości. Rafał Załoga, Marek Osiński
i Daniel Szadkowski to strzelcy wyborowi, ale są i tacy, którzy w momentach, gdy ci trzej są dokładnie
pilnowani, potrafią się włączyć do akcji i dokończyć dzieła.
Powyższe uwagi wypływają z obserwacji trzech ostatnich spotkań ligowych i siedmiu sparingów. Nasi
piłkarze muszą o zwycięstwa walczyć w równym tempie przez cały

SPORT

Mistrzostwa gminny

W piątek, 7 marca br. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach odbył się gminny turniej minipiłki ręcznej dla dziewcząt
i chłopców dla szkół podstawowych. O miano mistrza gminy Nasielsk w zawodach zgłosiły swój udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, Szkoła Podstawowa w Dębinkach oraz Szkoła Podstawowa
w Nasielsku. Po losowaniu ustalono kolejność gier i przystąpiono do rozgrywek. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań:
Kategoria dziewcząt:
SP Nasielsk – SP Dębinki
2:12
SP Nasielsk – SP Pieścirogi 15:9
SP Dębinki – SP Pieścirogi 16:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Dębinki
4 punkty
II miejsce SP Nasielsk
2 punkty
III miejsce SP Pieścirogi
0 punktów

fot. T. Zawadzki

prowadzenia błyskawicznego ciosu.
To przyniosło naszym sukces, mimo
że niektórzy z gości uważali, że Żbik
miał więcej szczęścia. Ale tak jest, że
podobno szczęście sprzyja lepszym.
W meczu z Iskrą Krasne bramki dla
Żbika strzelili: Rafał Załoga (15’), Marek
Osiński (22’), Sławomir Stańczak (51’),
Rafał Załoga (75’ karny).
Nasza drużyna wystąpiła w składzie;
Piotr Dąbkowski, Rafał Załoga, Piotr
Gruszczyński, Mateusz Ciborowski
(80’ Mateusz Pałka), Daniel Szadkowski, Filip Adamski, Cezary Prusinowski
(75’ Damian Domała), Łukasz Wasiak,
Sławomir Stańczak (85’ Damian Załoga), Marek Osiński, Rafał Milewski
(65’ Sebastian Chmielewski) oraz Kamil Manik, Mateusz Zalewski, Marcin
Gumowski.
andrzej zawadzki

Skład drużyny zwycięskiej (dziewczęta): Weronika Gortat, Patrycja Włodarczyk, Edyta
Pyrzyńska, Anna Suska, Kamila Gortat, Marta Pyrzyńska, Klaudia Niezgoda, Amelia
Ziółkowska, Patrycja Śmietańska, Sandra Chrzanowska, Patrycja Ciosek. Opiekunem
zespołu był Rafał Markiewicz.

Kategoria chłopców:
SP Dębinki – SP Nasielsk 12:23
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk 2 punkty
II miejsce SP Dębinki 0 punktów
Skład drużyny zwycięskiej (chłopcy): Mateusz Romanowicz, Rafał
Smoliński, Paweł Słonczewski,
Krystian Dzieliński, Alan
Dzieliński, Kamil Łyczkowski,
Kamil Moczydłowski, Dawid
Prusinowski, Dawid Olszewski,
Mikołaj Pacocha, Juliusz
Jędrzejczak, Dawid Sokołowski,
Jakub Gogolewski. Opiekunem
zespołu był Tomasz Czajkowski.

Po zakończeniu zawodów wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary.
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Wyniki turnieju „piątego” 28.02.2014 r.:

1. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			
2. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
3. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 		
5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski			
8. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			
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77 pkt (61,11%)
72 pkt (57,14%)
65 pkt (51,59%)
63 pkt (50,00%)
60 pkt (48,41%)
58 pkt (46,03%)
58 pkt (46,03%)
51pkt (40,48%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:

1-2. Janusz Wydra 				
Janusz Muzal				
3.
Mariusz Figurski				
4-5. Kazimierz Kowalski			
Krzysztof Morawiecki 			
6-8. Piotr Kowalski 				
Grzegorz Nowiński 			
Robert Truszkowski			
9.
Krzysztof Michnowski			
10-11. Jerzy Krzemiński				
Zbigniew Michalski			
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38 pkt
38 pkt
29 pkt
28 pkt
28 pkt
27 pkt
27 pkt
27 pkt
25 pkt
23 pkt
23 pkt
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