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Barierki w rulonie

R

W niedzielę, 1 czerwca, o godz.
8.20 ciągnik z przyczepą staranował barierki oddzielające chodnik
od jezdni ulicy na skrzyżowaniu
ulic Młynarskiej i Kilińskiego. Kierowca został zbadany alkomatem,
który nie wykazał zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.
Policja ukarała sprawcę mandatem. Najprawdopodobniej będzie
on musiał ponieść koszty naprawy
barierek.
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Z UM
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

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!
W związku z tym, iż tegoroczny piknik „Dni Nasielska” odbędzie się
w dniach 14–15 czerwca br., a więc na dwa tygodnie przed zakończeniem
roku szkolnego 2013/2014, na naradzie z dyrektorami szkół ustaliliśmy,
iż nagrody Burmistrza Nasielska dla najlepszych uczniów z terenu gminy
Nasielsk zostaną wręczone w poszczególnych placówkach oświatowych,
a nie – jak dotychczas – w trakcie „Dni Nasielska”.
Powyższa decyzja jest podyktowana faktem, iż do dnia 15 czerwca br.
nie zostaną jeszcze wystawione ostatecznie oceny w szkołach, zatem nie
byłoby możliwe wskazanie przez dyrektorów szkół najlepszych uczniów.
Zapewniam jednak, iż wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody
od Burmistrza Nasielska za pośrednictwem dyrektorów szkół, do których
uczęszczają.
					
Burmistrz Nasielska
					
/-/ Bogdan Ruszkowski

Z UM

Bezpłatna pomoc
w przygotowaniu wniosków
LG D Zi e lone M o st y
Nar wi informuje, że
w związku z naborem
wniosków w ramach
działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata
2007–2013 (na działania: Małe Projekty,
Odnowa i rozwój wsi,
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) można korzystać z
bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosków.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapisywania się na indywidualne spotkania z doradcą pod numerem telefonu: 502 240 357 lub (23)
69 18 855. Nabór wniosków jest prowadzony w terminie od 28 maja do
10 czerwca 2014 r.

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

BURMISTRZ NASIELSKA

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

Dyżury aptek
czerweic 2014 r.

2.06.2014 r. - 8.06.2014 r. Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek;
9.06.2014 r. - 15.06.2014 r. Apteka ,,Przy Stacji” ul. Modlińska 18,
Pomiechówek;
16.06.2014 r. - 22.06.2014 r. Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk;
23.06.2014 r. - 29.06.2014 r. 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)

Z UM

Zaproszenie
na uroczystości w Popowie
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk oraz gości na uroczystość upamiętnienia żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
z oddziału st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 roku
w Popowie Borowym, która odbędzie się
w dniu 22 czerwca br. (niedziela).
Program uroczystości:
Krzyż w Popowie Borowym
(przy drodze wojewódzkiej nr 622)

Godz. 12.00

• Msza św. w intencji poległych żołnierzy Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego z oddziału st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps.
„Rój”
• Apel Poległych – Sekcja 13. Pułku Piechoty z Pułtuska
• Złożenie kwiatów pod krzyżem

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
Godz. 13.30

• Wiązanka pieśni i piosenek żołniersko-patriotycznych w wykonaniu
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Nasielska
• Prelekcja na temat działalności oddziału st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” – dr Krzysztof Kacprzak (współpracownik
Instytutu Pamięci Narodowej)
• Prezentacja poezji poświęconej Żołnierzom Wyklętym
• Otwarcie wystawy „Wyklętym – Niezłomnym – Niezwyciężonym”
Ponadto: wystawa militariów z kolekcji Pana Edwarda Malinowskiego,
pyszna grochówka.
Honorowy patronat nad uroczystością objęli:
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu – dr Łukasz Kamiński
oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Patronat medialny:
Czasopismo Samorządu Gminnego „Życie Nasielska”
oraz serwis internetowy podziemie zbrojne.blox.pl.
Zapraszam do wspólnego uczczenia pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej na terenie gminy
Nasielsk, którzy oddali swoje życie za wolną i niepodległą Polskę.
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Z UM

Parkowanie pojazdów
podczas uroczystości
w Popowie Borowym
Mając na uwadze zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przebiegu uroczystości w Popowie Borowym w dniu 22 czerwca br. (niedziela), po ustaleniu z Komisariatem Policji w Nasielsku, zwracam się
z prośbą, aby wszystkie pojazdy przed mszą św. parkowały wyłącznie
z jednej strony drogi wojewódzkiej nr 622, tj. na poboczu przy pasie
ruchu w kierunku Szadek. Natomiast po zakończeniu uroczystości
przy krzyżu w Popowie Borowym proszę, aby pojazdy kierowały się
na dalszą część uroczystości (przy Szkole Podstawowej w Popowie
Borowym), jadąc dalej drogą wojewódzką nr 622 i skręcając w prawo
na skrzyżowaniu z miejscowością Jaskółowo.
Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski
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OBRADOWAŁA RADA
W piątek, 30 maja, w nasielskim
Urzędzie Miejskim odbyła się LIII (53.)
sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Obrady prowadziła Katarzyna Świderska,
przewodnicząca RM. W posiedzeniu
uczestniczył Witold Urbański, kierownik powiatowego biura Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pomiechówku.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji RM Katarzyna Świderska omówiła swoją
działalność od ostatniej sesji Rady.
Poza cotygodniowymi dyżurami
radna wspomniała również o swoim udziale w wielu uroczystościach,
jakie odbywały się w gminie w minionych tygodniach, oraz o pracy
w komisjach merytorycznych Rady.
Następnie swoje sprawozdanie z prac
w okresie między sesjami Rady zaprezentował Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. Mówił m.in.
o swojej wizycie w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
w sprawie dofinansowania do utylizacji azbestu, ponieważ zmieniły się
warunki przyznawania dotacji. Zapewnił, że przynajmniej część pieniędzy gmina otrzyma na ten cel.
Burmistrz uczestniczył także w spotkaniu z dyrekcją Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, podczas
którego omawiano temat remontu
chodników w drogach wojewódzkich i budowy trzech rond. Wstępnie
ustalono, że gmina Nasielsk przygotuje dokumentację ich budowy,
natomiast MZDW wykonana te inwestycje. W dalszej kolejności burmistrz omówił stan zaawansowania
prowadzonych obecnie inwestycji
na terenie gminy (modernizacja SUW
w Jackowie, budowa świetlicy wiejskiej w Konarach, budowa kanalizacji
w ul. Broniewskiego). Po czym podziękował mieszkańcom Nasielska,
którzy dbają o nowe nasadzenia
zieleni w centrum miasta, podlewają rośliny i sprzątają teren wokół
nich. Słowa podziękowania skierował
też pod adresem firmy KaBa, która nieodpłatnie przekazała kamienie
ozdobne do wykończenia chodnika
przy ul. Rynek.
Wśród interpelacji radnych dominowały zagadnienia dotyczące estetyki
miasta i gminy oraz bezpieczeństwa
mieszkańców. Radny Radosław
Skrzynecki pytał m.in. o możliwość
wykoszenia traw przy wiadukcie na
ulicy Kolejowej, termin wykonywania robót drogowych przez pracowników ZGKiM w Pieścirogach,
wykonanie placu zabaw dla dzieci
i remont baszty. O wykonanie poboczy i obcięcie gałęzi krzaków przy
drodze w Cieksynie oraz o likwidację niestrzeżonych przejazdów kolejowych w Cieksynie i Mokrzycach
pytał radny Albert Dublewski. Natomiast radny Krzysztof Fronczak podziękował za wykonanie parkingu
przy ulicy Przytorowej oraz przypomniał o konieczności budowy
dróg powiatowych (Sikorskiego). Na
złą jakość drogi w kierunku Warszawy przez Chrcynno zwróciła uwagę
radna Magdalena Biernacka. Ponadto
radna dopytywała o likwidację połączeń autobusowych SKR na dworzec
PKP we wczesnych godzinach porannych, a także o zespół fachowców, którzy wesprą mieszkańców

wsi podczas realizacji funduszu sołeckiego.
Już po raz kolejny temat zainstalowania tzw. garbów na ulicach
osiedlowych spowalniających ruch
samochodowy oraz ograniczenia
tonażu na tego rodzaju drogach
zgłosił radny Henryk Antosik. Radny mówił także o naprawie ulic na
osiedlu Krupka, co miało być zrealizowana do końca maja br. Radny
Stanisław Śmietański pytał o remont
targowicy przy ulicy Lipowej, zaś
radna Katarzyna Świderska prosiła
o zwołanie komisji zdrowia w celu
wyjaśnienia braku środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
W dalszej części sesji Rada przyjęła
sprawozdania z działalności: Nasielskiego Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Miejskiej oraz
Gminnej Rady Sportu. Radny Mirosław Świderski przy tej okazji zwrócił
uwagę na sprawozdanie NOK, wskazując na wysokie wpływy z działalności kina Niwa i podkreślając, że
wywołująca wcześniej takie kontrowersje decyzja o zakupie projektora
3D była słuszna i przynosi konkretne
efekty.
Następnie Witold Urbański, kierownik powiatowego biura AR i MR
w Pomiechówku, omówił bieżącą
działalność swojej placówki i scharakteryzował Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020. Rada przyjęła również dokument pod nazwą „Ocena realizacji
ustawy śmieciowej”.
Podczas obrad podjęto następujące uchwały: w sprawie przystąpienia gminy Nasielsk do
partnerskiego projektu – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja
Przyszłość”, realizowanego w ramach POKL 2014–2015; w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Nasielsk dla ZGKiM (ceny
nie zostały zmienione), w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy
Nasielsk dla Zakładu Usług Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
(ceny nie zostały zmienione).
W odpowiedzi na interpelacje radnych Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, wyjaśnił, że w kwestii uporządkowania terenów przy wiaduktach zwróci się do PKP, ponieważ
nie należą one do gminy. Jak zapewniła Lidia Rutkowska, dyrektor
ZGKiM, prace w Pieścirogach niebawem zostaną rozpoczęte, a zieleń
jest pielęgnowana w miarę potrzeb.
Burmistrz wyjaśnił, że plac zabaw dla
dzieci, wiata i urządzenia siłowni dla
dorosłych powstaną przy nasielskiej
bibliotece w lipcu. Również w lipcu
wykonany zostanie remont baszty oraz znajdującego się przy niej
skweru. Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego magistratu, wyjaśnił, że PKP zdecydowało o likwidacji
dwóch niestrzeżonych przejazdów
kolejowych w Mokrzycach i Cieksynie. Stwierdził również, że jeśli
radni zdecydują o budowie progów

zwalniających, to trzeba przygotować stały projekt organizacji ruchu.
W kwestii pogwarancyjnych napraw
ulic na osiedlu Krupka zapewnił, że
wykonawca zrealizuje je w najbliższych dniach. Burmistrz wyjaśnił, iż
jest przygotowywany przetarg na
remont targowicy.
W punkcie obrad dotyczącym korespondencji skierowanej do Rady
Miejskiej znalazły się m.in.: pismo

mieszkańca Nasielska dotyczące Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nasielsku, pismo mieszkańców Lelewa dotyczące budowy wodociągu
oraz pismo Fundacji Stefana Batorego i Stowarzyszenia „Masz głos, Masz
Wybór”.
Następnie Przewodnicząca RM
udzieliła głosu mieszkańcom obecnym na sesji. Wśród podniesionych
przez nich problemów znalazły się

m.in.: zniszczony słup energetyczny na obrzeżach miasta, oświetlenie przystanków w Głodowie
oraz kwestie publikacji na łamach
ŻN.W imieniu mieszkańców Borkowa pani Zielińska podziękowała burmistrzowi za utwardzenie drogi (ul.
Polna) oraz wykonanie rowu.
Na tym obrady zakończono.
(red.)
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Świetlica wiejska w Konarach
Trwają prace przy przebudowie
i wyposażeniu świetlicy wiejskiej
w Konarach wraz z terenem rekreacyjnym. Koszt wykonywanych
prac to 415 031,64 zł, z czego 288
339,00 zł to dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Termin zakończenia prac to 30.06.2014 r. Wykonawcą jest ZUPHiU Jan Górliński z siedzibą w Makowie Mazowieckim.

KRONIKA
POLICYJNA

Ciągnikiem
do rowu
W piątek, 23 maja br. w Jaskółowie 65-latek wjechał ciągnik iem do rowu i w ypad ł
z pojazdu. Został zabrany przez
pogotowie do szpitala.

Pożar budynku gospodarczego

Modernizacja SUW
w Jackowie Włościańskim
W zakres prac wchodzi zmiana technologii uzdatniania wody oraz termomodernizacja obiektu. Koszt
całkowity zadania to 3 603 897,26
zł, z czego 2 224 784,00 zł to dotacja z PROW na lata 2007–2013
„Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”. Termin realizacji
zadania to 30.06.2014 r.

W sobotę, 31 maja br. w godzinach wieczornych (ok. godz. 21) spalił się
budynek gospodarczy w Starych Pieścirogach. Akcja gaśnicza trwała ok.
godziny. Udział w niej wzięły: OSP Nasielsk, OSP Psucin, JRG Nowy Dwór
Maz.

Mostek w ulicy
Podmiejskiej

Płonące śmietniki

Na przełomie lipca i sierpnia br. ruszy przebudowa mostku na ulicy
Podmiejskiej. W lutym 2014 r. gmina otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesę na
dofinansowanie zadania w kwocie
165 000,00 zł. Termin wykonania prac to listopad 2014 r.

Strażacy z OSP Nasielsk w poniedziałek, 26 maja br., dwukrotnie wyjeżdżali do
gaszenia palących się kontenerów na odpady. Ok. godz. 22.00 wpłynęło zgłoszenie o pożarze śmietnika przy ul. Starzyńskiego (alarm okazał się fałszywy),
a o godz. 23.30 o pożarze śmietnika na ul. Piłsudskiego. W trakcie gaszenia strażacy zauważyli pożar kolejnego kontenera znajdującego się w pobliżu. Wszystko wskazuje na to, że kontenery były celowo podpalane. Dlatego wszystkich,
którzy mają jakąś wiedzę na temat podpalenia śmietników, prosimy o kontakt
z Komisariatem Policji w Nasielsku.

FOOBSERWATOR

Z lodówką do lasu
La s w C i eksyn i e (n a
trasie od mostku przy
oczyszczalni w stronę
działek) ktoś uznał za
miejsce stosowne do
tego, by pozostawić tam
lodówkę. Lodówka leży
tam już ponad miesiąc –
napisał jeden z naszych
Czytelników.
Monitoring monitoringiem, ale jeśli chodzi
o wyrzucanie śmieci,
sami musimy zwracać
uwagę na nasze otoczenie. Ktoś się wysilił
i lodówkę wywiózł do
lasu, a przecież przy ul. Płońskiej w Nasielsku działa już Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów (PSZOK), gdzie można było ją oddać za darmo!
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16 maja w Lelewie Michał S., mieszkaniec Andzina, po uprzednim
zdemolowaniu sklepu zażądał od
jego właściciela pieniędzy. Wartość
strat oszacowano na 1900 zł.
19 maja w Cieksynie Tadeusz S.,
mieszkaniec Andzina, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
W nocy z 20 na 21 maja w Żabiczynie nieznany sprawca włamał się do
garażu i skradł mienie o wartości
ponad 1000 zł na szkodę mieszkańca Żabiczyna.
22 maja w Morgach Bogumił K.,
mieszkaniec Morgów, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
W nocy z 22 na 23 maja w Psucinie
nieznany sprawca włamał się do garażu, z którego skradł mienie o wartości 1400 zł na szkodę mieszkańca
Psucina.
23 maja w Nasielsku na ul. Kościuszki nieznany sprawca włamał
się do lokalu z automatami do gier.
Sprawca próbował podpalić lokal.
23 maja w Jaskółowie 65-latek wjechał ciągnikiem do rowu i wypadł
z pojazdu. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
W nocy z 24 na 25 maja w Pniewie
na stacji benzynowej doszło do
bójki dwóch kobiet. Jedna z nich,
mieszkanka Smogorzewa, doznała
obrażeń ciała. Została uderzona butelką w głowę.
W dniach 24–26 maja w Nasielsku
doszło do włamania do sklepu
mięsnego. Nieznani sprawcy skradli z niego mienie o wartości 4000
zł na szkodę zakładu mięsnego
w Mościbrodach.
W nocy z 30 na 31 maja w Kątnych nieznany sprawca włamał się
do zaparkowanego przy stacji PKP
samochodu. Skradł z niego radio
i akumulator. Straty wynoszą 1600
zł na szkodę mieszkańca Mazewa.
2 czerwca w Toruniu Dworskim
nieznany sprawca włamał się do pomieszczenia gospodarczego i skradł
piłę spalinową oraz kosiarkę spalinową – mienie o wartości 1900 zł – na
szkodę mieszkańca Torunia Dw.

Pijani na drodze:

A

SKUP ZŁOMU
NAJWYŻSZE CENY
SIENNICA

tel. 23 691 27 52

pn.-pt. 800-1600, sob. 800-1400

20 maja w Nasielsku Janusz R.,
mieszkaniec Nasielska, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego
i w stanie nietrzeźwości 2,81‰.
21 maja w Nasielsku Krzysztof S.,
mieszkaniec Żabiczyna, kierował
rowerem pomimo zakazu sądowego i w stanie nietrzeźwości 1,89‰.
21 maja w Miękoszynie Piotr S.,
mieszkaniec Miękoszyna, kierował
samochodem marki Audi w stanie
nietrzeźwości 0,92‰.
22 maja w Popowie Wojciech Z.,
mieszkaniec Popowa, kierował
ciągnikiem rolniczym w stanie
nietrzeźwości. Kierowcy pobrano
krew do badania na zawartość alkoholu.
24 maja w Cieksynie Damian W.,
mieszkaniec Cieksyna, kierował
skuterem w stanie nietrzeźwości
0,88‰.
26 maja w Nasielsku Marek P.,
mieszkaniec Nowego Miasta, kierował samochodem marki Toyota
Yaris w stanie nietrzeźwości 1,13‰.

AKTUALNOŚCI
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Przejazdy Głosowaliśmy głównie na PiS
zlikwidowane

Znikają dwa przejazdy przez
tory kolejowe na linii nr 27 łączącej Nasielsk z Sierpcem. Nie
będzie można już przejeżdżać
przez tory w Mokrzycach i Cieksynie. Z tego udogodnienia
korzystali przez wiele lat przede
wszystkim rolnicy, którzy dojeżdżali do swoich pól. Teraz będą
musieli nieco nadłożyć drogi, by przedostać się przez tory
kolejowe w innych miejscach.
Czy rzeczywiście rolnicy będą
musieli pokonywać dodatkowo
nawet 10- czy 15-kilometrowe
odcinki dróg? I skąd w ogóle
powstał pomysł likwidacji przejazdów, które funkcjonował y
przez całe lata?
Jak wyjaśnia Radosław Kasiak,
kierownik Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego UM – PKP PLK SA Zakład
Linii Kolejowych w Bydgoszczy,
który zawiaduje tym torem, postanowił zlikwidować przejazdy kolejowe, które znajdują się
w drogach gruntowych. Mimo
naszych wystąpień z prośb ą
o ich utrzymanie PKP uznało,
że nie jest to możliwe.
Co prawda PKP, nie chcąc ponosić dalej odpowiedzialnoś c i za p rzej a zdy i koszt y
związane z ich utrzymaniem,
wskazywało możliwość ich pozostawienia pod warunkiem, że
przejęłaby je gmina Nasielsk.
Jednak gmina byłaby zobowiązana do ich utrzymywania, to
jest odpowiedniego oznakowania i systematycznego prowadzenia pomiarów ruchu. Na
gminie spoczywałby też obowiązek dbania o bezpieczeństwo na przejeździe.
– To jest niemożliwe do wykonania przede wszystkim dlatego,
że te drogi nie należą do gminy. To są drogi gruntowe, będące dojazdami do pól. Ponadto
problem ten nie dotyczy dużej
liczby mieszkańców – informuje Radosław Kasiak. – Z pewnością rolnicy b ędą musieli
pokonać dodatkową odległość,
ale nie 10 czy 15 kilometrów.
Będzie to ok. 2 km, jeśli rolnik
będzie jechał ciągnikiem z jakimś sprzętem rolniczym, a jeśli kombajnem, to do 4,5 km,
wtedy trzeba korzystać również
z dróg powiatowych – dodaje.
Rolnicy, którzy do tej pory korzystali z tych przejazdów, będą
musieli teraz korzystać z objazdów po drogach gminnych i powiatowych. Być może za jakiś
czas na tej, dawniej bardzo popularnej, trasie łączącej Warszawę z Toruniem i Kołobrzegiem,
PKP w ogóle zwinie tory i linia
nr 27 podzieli los nasielskiej wąskotorówki.
(i.)

W niedzielę, 25 maja br., odbyły się
wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie przeprowadzono
w nowym podziale obwodów do
głosowania. Na terenie naszej gminy
wybory nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, gdyż w głosowaniu wzięło udział 2213 osób uprawnionych do
głosowania. Frekwencja w gminie
Nasielsk była niższa aż o 9,82% niż
średnia krajowa i wyniosła 14,02%.
Jednocześnie pod względem frekwencji znaleźliśmy się na niechlubnym ostatnim miejscu wśród gmin
powiatu nowodworskiego. W porównaniu z wyborami do Europarlamentu w 2009 r., gdy do urn poszło 2410,
teraz również frekwencja była niższa.
Największym poparciem w gminie
cieszył się Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość, który zdobył 842
głosy, co stanowiło 39,62% poparcia.
Największą liczbę głosów komitet ten
zdobył w obwodzie numer 14 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Dębinkach – 51%. Z tej listy najwięcej głosów
zdobyli Marek Jurek i Zdzisław Krasnodębski. Obaj uzyskali też mandat europosła.
Na drugim miejscu najchętniej mieszkańcy oddawali głosy na Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP.
Łącznie na kandydatów z tej listy oddano 493 głosy, co stanowi 23,2% poparcia. Ciekawostką jest fakt, iż komitet
ten zwyciężył w obwodzie numer 4
z siedzibą w Publicznym Gimnazjum

im. Konstytucji 3 Maja, gdzie oddano
na niego 33,33% głosów, a na kolejny
KW PiS – 30,36%. Na liście Platformy
Obywatelskiej największym poparciem cieszyła się Danuta Hübner –
zdobywając niemal 70% głosów, na
drugiej pozycji znalazł się Michał Boni
z poparciem 11,16%. Oboje również
otrzymali mandaty europosłów.
Trzecie miejsce w gminie Nasielsk
zajął Komitet Wyborczy Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Zagłosowały na niego 224 osoby, co stanowi
10,54% poparcia. Największe poparcie – 24,51% głosów – KW PSL otrzymał w obwodzie numer 14 z siedzibą
w Szkole Podstawowej w Dębinkach,
zajmując tam drugie miejsce. Największym poparciem z tej listy cieszyła się Katarzyna Kręźlewicz, która
zdobyła 27,7% głosów wśród kandydatów ze swojej listy. Na drugim
miejscu znalazł się Grzegorz Benedykciński z poparciem 20,1% wyborców PSL. Żaden z kandydatów z tej
listy nie otrzymał mandatu europosła.
Wyborcy nie zapomnieli o kandydatach z listy koalicji SLD-UP, której
przypadło 6,78% głosów, a największą
popularnością z listy cieszył się Wojciech Olejniczak, który nie zdobył jednak mandatu do Europarlamentu. Tak
jak w całym kraju, również na naszym
terenie wyraźne poparcie otrzymała
Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke,
która otrzymała 5,13% głosów (największe – w obwodzie nr 7 z siedzibą

Z UM

Majówka dla zdrowia

W dniu 25 maja br. w Nasielsku, przy
kościele oraz w Przychodni Miejskiej, odbyła się „Zdrowa Majówka”.
Celem imprezy była promocja różnych aspektów zdrowego stylu życia.
Nasielszczanie mogli poddać się
bezpłatnym badaniom, jak również
skorzystać z porad lekarskich i pielęgniarskich, a przy kościele stacjonował
specjalny autobus, w którym wszyscy chętni mogli oddać krew. O drobny posiłek dla uczestników „Majówki” zadbała Akcja Katolicka z Nasielska.
Badania realizowane były również w Przychodni Miejskiej w Nasielsku, gdzie od
10.00 do 17.00 można było skorzystać fachowej pomocy medycznej. W ramach tej niedzielnej prozdrowotnej akcji w nasielskiej przychodni udzielono 97
porad lekarskich oraz 685 porad pielęgniarskich. Wykonano również badania
diagnostyczne:
– 20 badań USG,
– 61 badań spirometrycznych,
– 45 pomiarów poziomu hemoglobiny glikowanej,
– 395 pomiarów poziomu cukru (350 przy kościele i 45 w przychodni),
– 165 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
– 19 badań cytologicznych,
– 100 pomiarów poziomu cholesterolu (przy kościele).
W laboratorium SP ZOZ Nasielsk dodatkowo pacjenci wykonali:
– 4 pomiary poziomu trójglicerydów,
– 40 pomiarów cholesterolu,
– 2 pomiary poziomu kreatyniny.
Do akcji włączyło się wiele firm i ludzi dobrej woli. Należy wspomnieć
o nich i przekazać serdeczne podziękowania dla: Polfy Tarchomin, Polpharmy,
Wörwag Pharmy, Nature House, Fizo-medu, Takedy Polska, Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku, Akcji
Katolickiej w Nasielsku, Fundacji Go Silver, HDK „Kropelka”, Stowarzyszenia
„Skafander”, Nasielskiego Ośrodka Kultury, Zarządu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku, pracowników SP ZOZ w Nasielsku, księży z parafii
św. Wojciecha w Nasielsku, harcerzy, ministrantów i wolontariuszy.
Organizatorami akcji byli: Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku – ks. kanonik Tadeusz Pepłoński, Dyrektor SPZOZ w Nasielsku – Pani Maria Michalczyk.

w Zespole Szkół w Starych Pieścirogach – 10,5%). Najwięcej głosów z listy
otrzymał Michał Marusik, który zdobył
mandat europosła.
Niska frekwencja przy wyborach
do Europarlamentu to cecha charakterystyczna tego głosowania.
W porównaniu z rokiem ubiegłym,
gdy mieszkańcy gminy chodzili do
urn kilkakrotnie, referendum w sprawie odwołania burmistrza, I i II tura
wyborów burmistrza (6226 oddanych
R
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głosów) widać, że teraz nie skorzystali
z przywileju demokracji.
– Jak człowiek dowiaduje się, że taki
europoseł będzie zarabiał 7 tys. euro
miesięcznie, to odechciewa się chodzić na takie wybory – komentuje pan
Wojciech, jeden z mieszkańców naszej gminy. Powstaje też pytanie, czy
zwiększenie liczby obwodów wyborczych, z 11 do 16, a co za tym idzie
zwiększenie liczby członków komisji,
nie generuje dodatkowych kosztów?
Michał B.
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KULTURA

Festiwal Piosenki w NOK

21 maja br. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyła się piąta edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę”.
Festiwal od początku cieszył się
dużym zainteresowaniem. Tak
było także i w tym roku.
Do przeglądu zgłosiło się 55
m łodych art ystów w c zte rech kategoriach wiekowych:
przedszkolaki i klasy I–III szkoły
podstawowej, klasy IV–VI, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół
średnich. Uczestników Festiwalu
oceniało jury w składzie: Joanna
Ostaszewska, Mateusz Rutkowski
i Katarzyna Tyc. Kryteria oceny,
jakie brano pod uwagę, to: dobór
repertuaru, indywidualne podejście do interpretacji utworu, muzykalność, wyczucie rytmu, dykcja i ogólny wyraz artystyczny.
Wyniki zmagań o „Złotą Nutkę”:
Kategoria: Przedszkole i klasy I–III
I miejsce ex aequo: Duet „Jarzębinki” z Niepublicznego Przedszkola SAKOLANDIA (Czerwone jagody)
Karolina Stachowicz z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku (Popatrz Mamo)
II miejsce ex aequo: Zespół „Kolorowe Kropelki” z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku (Kolorowy deszcz)
Maria Brzezińska z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach (Magiczna podróż)
III miejsce ex aequo:
Damian Łosiewicz z Niepublicznego Przedszkola Pod Fiołkami (Słoneczna cza-cza)
Natalia Kicka ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku (Jesteśmy jagódki)
WYRÓŻNIENIA: „Roztańczone Biedronki” z Niepublicznego Przedszkola SAKOLANDIA (Bal moich lal)
Kinga Kolasa ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku (Księżniczka)
Kategoria: klasy IV–VI
I miejsce: Julia Bielecka ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku (Krajka)
II miejsce: Zuzanna Smutkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku (Supermenka)
III miejsce ex aequo: Klaudia Niezgoda ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach (Przyjaciel potrzebny od zaraz)
Julia Ciosek ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich (Nie dokazuj)
WYRÓŻNIENIE:
Zespół Brotherhood: Kacper Zalewski i Stanisław Budnik ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku (Skrzydlate ręce)
Kategoria: gimnazjum
I miejsce: Magdalena Podgrudna z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach (Nothing else matters)
II miejsce ex aequo: Natalia Anna Łyczkowska z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach (Jedyne, co mam, to złudzenia), Paulina Fedorczyk z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie (Diamonds)
III miejsce ex aequo: Daria Malinowska z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie (Wasted), Magdalena Sawicka z Zespołu Szkół
nr 2 w Starych Pieścirogach (List)
WYRÓŻNIENIA: Daniel Oparczyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku (Nie udawaj), Dorota Podgrudna
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku (Tysiąc metrów nad ziemią), Natalia Piecychna z Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach (To nie ja)
Kategoria: szkoły średnie
I miejsce:
Justyna Rutkowska z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku (I see fire)
II miejsce ex aequo: Klaudia Balukiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku (Ostatnie tango w Paryżu),
Małgorzata Rajkowska i Marcin Zalewski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku/Zespół Szkół w Nowym Mieście (Ostatni)
III miejsce: Duet: Cezary Ruciński i Cezary Ujazda z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku (Bananowy song)
WYRÓŻNIENIE:Łukasz Ołdak z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku (Już Ci nie wybaczę)
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Zwycięzcy Festiwalu „O Złotą Nutkę” będą mieli okazję zaprezentować się na dużej
scenie podczas tegorocznych Dni Nasielska, które odbędą się 15 czerwca na Stadionie Miejskim. Podczas Dni Miasta
odbędzie się także uroczyste wręczenie nagród.
K.T.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Mazowsze w obiektywie

Trwa IX edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”. Patronem honorowym konkursu jest
marszałek Adam Struzik, patronami artystycznymi wydarzenia natomiast Mazowiecki Kurator Oświaty i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
W tym roku fotografowie amatorzy mieszkający lub uczący się w województwie mazowieckim mają za zadanie
przedstawić na fotografii Turystyczne Mazowsze.
Organizatorzy zaplanowali dwa etapy konkursu. W pierwszym jury wybierze dziesięć wyróżniających się zdjęć.
Autorzy tych prac wezmą udział w organizowanych wspólnie z ASP wyjazdowych warsztatach fotograficznych.
W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych w trakcie warsztatów jury wybierze trzy najlepsze – zwycięskie prace. Najciekawsze zdjęcie wybiorą również internauci – do autora tej fotografii trafi nagroda publiczności. Wszyscy zwycięzcy zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali oraz otrzymają nagrody. Na najlepszych fotografów
czekają karty podarunkowe do sklepu fotograficznego.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: do 16. roku życia (włącznie) i powyżej 16.
roku życia. Udział w nim mogą wziąć wyłącznie amatorzy.
Zdjęcia można przesyłać do 16 czerwca 2014 r. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl. Szczegółowe informacje o konkursie można otrzymać, dzwoniąc pod nr tel. (22) 59 79
532 lub pisząc na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.
(red), mazovia.pl
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WARTO PRZECZYTAĆ
Lucie Di Angeli-Ilovan Żniwo gniewu

Czarny romans
z historią Nasielska w tle
Żniwo gniewu autorstwa
Lucie Di Angeli-Ilovan
to książka, którą warto
przeczytać. My, mieszkańcy ziemi nasielskiej,
powinniśmy zrobić to tym
bardziej, że wiele wydarzeń w niej opisanych,
a w dodatku brzemiennych w skutki, ma związek z naszym miastem
i regionem. Rozegrały się
one 69 dziewięć lat temu
w Nasielsku, w niewielkim
domku przy ulicy Ogrodowej.
Dobiegała wtedy właśnie
jedna z najbardziej okrutnych wojen w dziejach świata. Nasielsk był
już wolny, ale wojna się
jeszcze toczyła. Chodzi tu
o wydarzenia, które miały miejsce w Nasielsku od 12 stycznia 1945 r. do
końca II wojny światowej.
Wydarzenia, o których informowaliśmy i tym razem informujemy, tworzą swoistego rodzaju tryptyk końcówki wojny widzianej z perspektywy
Nasielska, chociaż widziany nie zawsze oczami nasielszczan. Przypomnę,
że pisaliśmy o tym w aspekcie opowieści Ulricha Kai’a Durchbruch bei
Nasielsk (12–16.I.1945), wspomnień członków rodzin opłakujących po
dzień dzisiejszy swych bliskich rozjechanych gąsienicami sowieckiego
czołgu na ul. POW 1 kwietnia 1945 r., a teraz proponujemy przeczytanie
tego, co przekazuje nam Lucie Di Angeli-Ilovan w swej książce Żniwo
gniewu (epizod nasielski 10.II–10.V.1945 r.).
Pisząc: „w książce”, sugeruję jednocześnie, że trudno mi zakwalifikować tę pozycję do któregoś z gatunków literackich. Być może mamy
tu do czynienia z nowatorskim podejściem do literatury. To jednak nie
ma większego znaczenia dla przekazywanych treści, a w pewien sposób
zmusza do bardzo uważnego jej przeczytania, a nawet wielokrotnego
do niej powracania.
Najważniejsze jednak w tej książce jest to, co ona przekazuje: ogromną
ilość informacji wplecionych w sferę duszy ludzkiej. Czas akcji nie dotyczy tylko określonego wcześniej przedziału czasowego i terytorialnego. To koniec XX i początek XXI wieku, a miejsce to głównie Europa
Środkowa. Z tym że miejsce i czas wydarzeń w Nasielsku są dość ściśle
określone. Co więcej, żyją jeszcze w naszym mieście ludzie, którzy wiele
z tych faktów znają.
Książka Żniwo gniewu jest dość obszerna, liczy 367 stron. Nasielsk przewija się na nich bardzo często, szczególnie w jej części końcowej, i jest
niejako główną osią brzemiennych w skutki wydarzeń, które opisuje autorka. Tu zaszło bowiem coś ważnego. To stwierdzenie dotyczy szczególnie autorki książki Lucie Di Angeli-Ilovan, jej matki i ciotki.
Autorka, urodzona w końcu roku 1945 (!) w Zielonej Górze, ma szczególny powód, aby przybliżyć wiele wydarzeń z lat wojny szerokiemu gronu
czytelników. Jej opowieść mówi o zagmatwanych losach ludzi, którzy
wciągnięci nie z własnej woli w tryby okrutnej wojny, przeczołgani przez
zły los w swej ziemskiej wędrówce, przeszli nie przez czyściec, lecz przez
swego rodzaju piekło. Autorka nie nawołuje jednak do nienawiści, odwetu, a takie uczucia jak miłość i wierność mają w jej przekazie ważne miejsce. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich do przeczytania tej opowieści.
Dziękuję przy okazji bardzo serdecznie sędziemu piłkarskiemu Leszkowi Ślubowskiemu za to, że zachęcił mnie do zapoznania się z tą pozycją,
a nawet swoją książkę na pewien czas mi udostępnił.
Zagadek do rozwiązania pozostawiłem wiele, aby jednak było je łatwiej
rozpoznać, podam, że autorka, kryjąca się pod obco brzmiącym nazwiskiem, poświęca tę książkę swojej matce Marii Karasińskiej i ciotce Kazimierze Ganeckiej. Przyjemnej lektury.
andrzej zawadzki
PS Książkę można nabyć poprzez internet. Aby było i taniej i łatwiej, dobrze byłoby, aby robić to grupowo. Wtedy można negocjować cenę
egzemplarza, a także taniej kosztuje przesyłka. Mnie, jednoosobowo,
kosztowała 45 złotych.
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Od euroentuzjazmu do Nasielskiego
Powiatowe Mistrzostwa
Uniwersytetu Dziecięcego
Pierwszej Pomocy PCK
Z PCK

29 maja 2014 r., tradycyjnie jak co
roku, na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Dworze Mazowieckim
gościła młodzież szkół średnich z powiatu.
Okazją były rozgrywane tu zawody
etapu powiatowego Ogólnopolskich
Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.
W szranki stanęło 5 zespołów reprezentujących Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek i Nasielsk.
Do zaciętej rywalizacji najpierw w teście wiedzy z procedur pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie
w części praktycznej stanęło 25
młodych osób. Na pięciu stacjach
młodzież musiała wykazać się znajomością wykonywania resuscytacji
i niesienia pomocy w takich przypadkach, jak porażenie prądem,
poparzenie podczas grillowania, zawału czy wypadku rowerowego.
Sędzia główny zawodów Wiesław
Kozioł wraz z ratownikami z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym
Dworze Mazowieckim bardzo wyso-

ko oceniali sprawność działania oraz
umiejętności wszystkich zespołów.
Jak podkreślał w swym wystąpieniu
podczas podsumowania zawodów
i wręczania nagród starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, który
objął patronatem mistrzostwa oraz
ufundował dla zwycięzców puchary
i nagrody, to młodzi ludzie są zwycięzcami przez wykazanie się opanowaniem, sprawnością oraz empatią
w stosunku do osób poszkodowanych.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zespołom, które stanęły na

podium: I miejsce – Zespół Szkół
Zawodowych z Nasielska, II miejsce – Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, III miejsce – Zespół Szkół
Ogólnokształcących z Nasielsk,
a także tym, które zajęły miejsca
dalsze: ex aequo na IV miejscu –
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
z Pomiechówka i Liceum Ogólnokształcące z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Dziękujemy bardzo nam życzliwym pracownicom starostwa nowodworskiego: kierownik Hannie
Górskiej i inspektor Magdalenie
Czechowicz z Wydziału Promocji i Spraw Społecznych za wparcie
i doskonały wybór nagród dla zawodników.
Dziękujemy sponsorom: Panu Ireneuszowi Jankowskiemu, właścicielowi Piekarni-Cukierni „Kołacz”
z Nowego Dworu Mazowieckiego,
za wspaniałe pieczywo i ciasta oraz
Państwu Elżbiecie i Wojciechowi
Szymańskim, właścicielom firmy

„Lukullus”, z Leoncina za wspaniałe
kaszanki i kiełbaski na grilla
Serdecznie dziękujemy Komendzie
Powiatowej PSP, komendantom mł.
bryg. Leszkowi Smuniewskiemu
oraz st. kpt. Mariuszowi Wyszyńskiemu za wsparcie i bardzo życzliwe przyjecie na terenie strażnicy.
Dziękujemy dowództwu JRG w Nowym Dworze Mazowieckim oraz
strażakom ratownikom za olbrzymią
pomoc przy sprawnym przeprowadzeniu zawodów.
Do zobaczenia za rok.
M.W.
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W ostatnim okresie mamy okazję do świętowania ważnych wydarzeń: 1 maja minęło 10 lat Polski
w Unii Europejskiej, 25 maja kolejne, trzecie wybory do Parlamentu
Europejskiego, 4 czerwca 25 lat od
pierwszych częściowo wolnych wyborów – Święto Wolności. To okazje do wspomnień i podsumowań,
ale również do kierowania myśli ku
przyszłości. Czy radość i nadzieję,
które towarzyszyły tamtym czasom, mamy i dzisiaj?
W 2002 r. kilku studentów Akademii Humanistycznej w Pułtusku,

jów, młodzi nasielszczanie radośnie
kroczyli ulicami stolicy, manifestując
hasła proeuropejskie. W tym roku
euroentuzjaści z Nasielska zostali zauważeni przez organizatorów konkursu „Moje 10 lat w UE”, Elżbietę
Wróblewską, autorkę oryginalnego
zdjęcia, zaproszono 30 kwietnia br.
do Pałacu Prezydenckiego na debatę z prezydentem Bronisławem Komorowskim, organizowaną z okazji
10 rocznicy członkowstwa Polski
w UE.
Długoletnia działalność Stowarzyszenia Europa i My to również an-

ska Mazowieckiego na uroczyste
zakończenie semestru. Oba wyjazdy zostały dofinansowane przez
burmistrza Nasielska.
Jako pomysłodawczyni i koordynatorka Nasielskiego Uniwersytetu
Dziecięcego muszę przyznać, że
cieszę się bardzo, gdy widzę moich
podopiecznych czerpiących z nauki
radość. Wierzę, że dzięki temu stają się mocni, świadomi swojej wartości. Młodzi słuchacze nasielskiej
Alma Mater wykazują wiele zapału w zdobywaniu wiedzy i nowych
doświadczeń. Mając poczucie do-

pochodzących z różnych miejscowości Polski, założyło organizację
o nazwie Stowarzyszenie Europa
i My. Jej celem były działania edukacyjne skierowane na proces integracji europejskiej, które z biegiem
czasu przerodziły się w działania lokalne w sferze absorpcji funduszy
zewnętrznych i wyzwalania energii
społecznej dzięki staraniu o dofinansowanie różnych projektów i przekazywanie grantobiorcom środków
na realizację ciekawych inicjatyw.
Od 2005 r. Stowarzyszenie Europa
i My angażuje się również w zadania
na terenie gminy Nasielsk. Najpierw
były to działania ukierunkowane na
młodzież – debaty obywatelskie
oraz coroczne wyjazdy uczniów do
Warszawy na parady organizowane
przez Polską Fundację im. Roberta
Schumana. Obok tysięcy osób z całej Polski, a także gości z innych kra-

gażowanie mieszkańców gminy
Nasielsk w rozwiązywanie problemów lokalnych w ramach akcji
Masz Głos, Masz Wybór. To dyskusje na istotne tematy, takie jak
usprawnienie komunikacji urząd –
mieszkańcy, monitoring funduszu
korkowego, prace przygotowawcze do uchwalenie trybu inicjatywy
lokalnej oraz aktualne zadanie „Dostępni Samorządowcy – Podsumowanie kadencji 2010–2014”. W tym
roku będziemy się starać, aby właściwi reprezentanci zostali wybrani
w najbliższych wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada.
Szczególnie udaną inicjatywą stowarzyszenia jest zorganizowanie
Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Jego inauguracja odbyła się 15
marca br. w Szkole Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Na zajęcia I semestru zapisano 40
uczniów w wieku 6–12 lat. Celem
Uniwersytetu jest promocja nauki,
uczenia się i rozbudzanie zainteresowania młodych ludzi zdobywaniem
wiedzy o otaczającym ich świecie.
Miejscem sobotnich spotkań była
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku. Wykłady i eksperymenty przygotowali i przeprowadzili
zaproszeni pasjonaci. Sposób przekazywania wiedzy był adekwatny
do wieku uczestników i odbywał
się w atmosferze zabawy i pasjonującej przygody. Aktualnie w indeksach nasielskich żaków wypełnione
są wszystkie wpisy przewidziane
na I semestr. W ramach programu
NUD odbyła się również wycieczka
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a w dniu 14 czerwca dzieci
wraz z rodzicami pojadą do Grodzi-

brego wykorzystania możliwości, jakie daje Nasielski Uniwersytet
Dziecięcy związany z „edukacją jutra”. Uważam, że nie zabraknie nam
siły, pasji ani energii do dalszej pracy.
Zamierzamy kontynuować działalność NUD po wakacjach, a w dalszej perspektywie przez kolejne 6
lat. Problemem, który od początku
się pojawił, są sprawy lokalowe. Zajęcia muszą odbywać się w soboty,
a w bibliotece jest za ciasno. Liczymy, że znajda się pomysły, które
umożliwią rozwiązanie tej kwestii.
W lipcu planujemy złożyć wizytę radnym Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, gdzie zaprezentujemy Nasielski Uniwersytet Dziecięcy jako atrakcyjne działanie na rzecz
społeczności lokalnej, wzbogacające pracę dydaktyczną. Jak napisał
w liście gratulacyjnym, przesłanym
z okazji inauguracji Nasielskiego
Uniwersytetu Dziecięcego, radny
województwa mazowieckiego Marek Papuga: „w tych coraz bardziej
skomplikowanych, pełnych nowych wyzwań czasach przyszłość
dzieci jest w dużej mierze zależna
od tego, jak my, dorośli, stworzymy
im możliwość nauki i zachęcimy do
niej”. A jak mawiał powieściopisarz
Charles Dickens: „Aby być niepospolicie uczonym, trzeba zacząć od
pospolitego uczenia się”.
Wierzymy więc, że Nasielski Uniwersytet Dziecięcy to ciekawa inicjatywa, godna wspierania, która
może być wspaniałym działaniem
w ramach tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem
Super Samorząd.
Koordynatorka NUD
Elżbieta Wróblewska
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Z OKOLICY. VII Koncert Maryjny w Pustelni
w Łopacinie

Modlitwa dziękczynna
w Pustelni w Łopacinie
waliśmy za świętego już Ojca
Świętego Jana Pawła II.
Jak było to w latach ubiegł ych,
także i w tym roku wśród pielg r z ym ów był o b a rd zo w i e l u
mieszkańców gminy Nasielsk
i gmin okolicznych. Prz ybył y
całe rodziny – małe dzieci, ich
rodzice, dziadkowie, a nawet
pradziadkowie. Uczestniczyli we
mszy św., później przez wiele
godzin słuchali wierszy i pieśni
sławiących Maryję. Wiele osób

Pustelnia w Łopacinie to miejsce szczególne na północnym
Mazowszu. To miejsce kultu Maryjnego. Do tego miejsca przez
wieki pielgrzymowali mieszkańcy mazowieckiej ziemi, aby oddać hołd Matce Bożej i prosić Ją
o łaski i pomoc w sprawach trudnych. Jak przekazuje to tradycja,
wiele z tych próśb zostało wysłuchanych, a o Pustelni mówiło się,
że jest to Krynica Łask.
Do tego miejsca pielgrzymowali

„PROMIEŃ 2014”

DPS: Cygańska Biesiada
Pod Sufitem Nieba

swe prośby i dziękczynienia zapisało na Akcie Zawierzenia Rod zi ny N i e p okalan e mu S e rc u
Maryi Królowej Polski.
Tegoroczny Koncert Maryjny
odbył się 25 maja. Był swego rodzaju nabożeństwem majowym,
a jednocześnie – specyf iczną
majówką. Dla dzieci przewidziane były liczne atrakcje. Organizatorzy zapewnili napoje i kiełbaski
z grilla. Po raz kolejny częstowano przybyłych kremówkami papieskimi.
Koncert Maryjny w Łopacinie
to duże przedsięwzięcie logistyczne. Całością kierował Jacek
Ruciński. Wystąpiło ponad dwadzieścia zespołów i grup, byli też
indywidualni wokaliści. Pan Jacek
zabezpieczał wszystkie ich potrzeby – od zaangażowanie aż po
rozliczenie. Imprezę na scenie
prowadził Janusz Prokopczyk. On
też ma związek z nasielską gminą – przed laty pracował w szkole podstawowej w Nunie.
andrzej zawadzki

nasi przodkowie, pielgrzymujemy także my dzisiaj. W ostatnich
latach leżące w parafii łopacińskiej miejsce kultu Maryjnego
stało się bardzo „nasielskie”. Od
7 lat odbywają się przy kapliczce,
w której umieszczona jest figurka Matki Bożej, Koncerty Maryjne. Ich głównym organizatorem
są nasielszczanie, Elżbieta i Jacek
Rucińscy. Wspierają ich nasielscy
harcerze. Oprawę muzyczną zapewnia chór CANTATE DOMINO
z parafii św. Anny w Pomiechowie.
Miejsce to w ostatnich latach
pojawił się jeszcze jeden ważny
element. To kopiec z potrójnym
k r z yże m, p r z y p o m i n aj ą c y m
te n z B o rkowa, i t ab l i c a p o święcona świętemu Janowi Pawłowi II. Modlitewny Koncert
został wzbogacony o modlitewną prośbę – najpierw o błogosławionego Jana Pawła II, później
o świętego. Tegoroczne modlitwa w Pustelni i koncert miała
charakter dziękczynny. DziękoR
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28 maja br. odbył się w Ogrodzie Terapeutycznym nasielskiego
DPS-u 8. Przegląd Twórczości Artystycznej „Promień”, nawiązujący
do dorobku kultury Romów. Jest
to przegląd twórczości artystycznej
Domów Pomocy Społecznej i placówek opiekuńczych.
W tym roku wzięły w nim udział
24 zespoły reprezentujące tego
typu placówki z pięciu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego,
łódzkiego oraz mazowieckiego.
Organizatorami Przeglądu są Dom
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Promień” w Nasielsku. Imprezie
patronowali: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Nowodworskiego, Burmistrz
Nasielska oraz Don Vasyl Szmidt
z zespołem Cygańskie Gwiazdy.
Po „drogach i bezdrożach”, którymi przed laty wędrowały cygańskie

M

A

tabory, zebraną publiczność poprowadzili tanecznym krokiem
z piosenką na ustach:
Agnieszka Chodyna,
Rafał Centkowski, Marcin Wyszomirski i Michał
Grubecki.
Zanim jednak rozpoczęło się to cygańskie
biesiadowanie, pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia,
dyrektor nasielskiego DPS-u Agata
Nowak, w asyście przedstawicielki
sejmiku mazowieckiego Marii Kowalskiej i starosty nowodworskiego Krzysztofa Kapusty, uroczyście
otworzyła 8. Przegląd Twórczości Artystycznej Domów Pomocy
Społecznej.
Jako pierwszy wystąpił zespół Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła
II w Nasielsku. Nasi artyści swym
barwnym, rozśpiewanym i roztańczonym widowiskiem stworzyli
wspaniały nastrój, który udzielił się wszystkim gościom. Zespoły
występowały nie tylko na scenie, ale i przy
ognisku, które tymczasem zapłonęło w Ogrodzie Terapeutycznym.
W pięknej scenerii ziel e n i, k wiatów, wi e lobarwnych strojów,
szemrzącego strumyka i blasku ogniska popłynęła w dal muzyka
i piosenka cygańska,
porywając wszystkich do tańca. Parafrazując słowa piosenki, można
powiedzieć, że cały ogród śpiewał
z nami. Uczestnicy Biesiady stwoO
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rzyli piękne widowisko. Ten biesiadny nastrój zwielokrotnił się jeszcze
z chwilą pojawienia się na scenie
Don Vasyla i jego gwiazd. A kiedy
artysta zaprosił chętnych do śpiewania razem z nim, wielu osobom
udało się zająć miejsce na scenie tuż
obok ich idola i jego gwiazd. Trudno było rozróżnić, kto na tej scenie
był prawdziwym Cyganem czy Cyganką.
Odbywał y się także konkursy.
W ramach jednego z nich wykonano plakat upamiętniający Biesiadę. Na
koniec wręczono nagrody i upominki. Przyszedł czas na podziękowania.
Dyrektor Agata Nowak i Don Vasyl
przez dłuższy czas przekomarzali się
przy tym o to, kto bardziej przyczynił się do sukcesu nasielskiego Przeglądu. Dyrektor Nowak podkreślała
rolę Don Vasyla w tym sukcesie, a ten
podkreślał rolę pani dyrektor.
Znamienne były też słowa Don
Vasyla, który po raz kolejny powiedział, że są w Polsce dwa prawdziwe festiwale cygańskiej piosenki.
W ubiegłym roku romski artysta powiedział, że ten pierwszy jest w Ciechocinku, a drugi w Nasielsku, a po
tegorocznym Przeglądzie zmienił tę
kolejność, mówiąc, że pierwszy jest
w Nasielsku, a drugi w Ciechocinku.
andrzej zawadzki
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Dnia 22.04.2014.r w Siennicy
k. Nasielska zaginął mój koteczek.
Ma na imię Chrumek.
Waży ok. 10 kg. Jest po strzyżeniu
więc jest charakterystyczny.
Wygląda dokładnie tak jak na zdjęciu. Ktokolwiek go widział proszony
jest o pilny kontakt tel. 606720605.

za pomoc w odnalezieniu mojego misia

czeka 1000 zł nagrody
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Nagroda w konkursie „Sposób na sukces”

Dzień Dziecka na Farmie Państwo Kowalscy z Winnik
1 czerwca na Farmie Krzyczki zorganizowano otwarty rodzinny piknik dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Na pikniku obecny był burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, który powitał zebranych i przypomniał, że pewnie wiele osób pamięta

czasy, gdy na terenie Farmy Krzyczki „było ściernisko a teraz jest
San Francisco”. Burmistrz złożył życzenia wszystkim dzieciom i zażartował, że gdy one będą szaleć i korzystać z różnych atrakcji, to ich
rodzice wreszcie będą mogli trochę odpocząć. Po przemówieniach
scena stała się aż do końca imprezy „własnością” zespołu muzycznego „Młode wyjce” z Warszawy, grającego zarówno własne utwory,
jak i covery rockowo-bluesowych klasyków.
Trzeba przyznać, że wiele hektarów urozmaiconego terenu, jaki posiada Farma Krzyczki, powodowało, że samo spacerowanie po nim
mogło sprawiać przyjemność. Ale po co, skoro wokoło tyle atrakcji? Można powiedzieć, że tego dnia każde dziecko było w stanie
znaleźć coś dla siebie. Były propozycje dla fanów sportu, np. zawo-

dy w przeciąganiu liny i piłka nożna; artystyczne dusze mogły wziąć
udział w malowaniu twarzy i zajęciach deceopage’u, a amatorzy gier
logicznych mieli okazję sprawdzić się w kalamburach. Nic nie stało na
przeszkodzie, by skorzystać również z wielkiej dmuchanej zjeżdżalni
znajdującej się niedaleko sceny. Oprócz tego dla obecnych przygotowano zajęcia fitness oraz grę w podchody czy wspólną zabawę
z wielką kolorową chustą.
Gdy już znudziły się gry i zabawy, można było skorzystać z innych
atrakcji. Wśród nich były: przejazd bryczką po terenie Farmy Krzyczki, jazda na kucykach, off-road R
E
z możliwością przejazdu po wertepach terenowymi samochodami, lekcje wędkowania czy
spacer po ścieżkach ekologicznych. To ostatnie to specjalnie
przygotowane trasy edukacyjne
o różnorodnej tematyce, takiej
jak szukanie w pobliskim lesie
budek lęgow ych ptaków cz y
wizyta w minizoo, w którym zamieszkują polskie i egzotyczne
zwierzęta domowe.
I m p r e z a n a Fa r m i e K r z yc zki zebrała ogromną rzeszę ludzi, którzy świetnie bawili się,
korzystając z wszystkich atrakcji pikniku. Miejmy nadzieję, że
w przyszłym roku uda się równie hucznie obejść Dzień Dziecka w naszej gminie.
(pk)

na prezydenckich salonach
Od 2000 r. Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie organizuje ogólnopolski konkurs mający na celu wyłonienie szczególnie
cennych działań kreujących przedsiębiorczość i tworzenie nowych
miejsc pracy na terenach wiejskich.
Jego przesłanie zawarte jest w tytule „Sposób na sukces”, a jego ideą
jest wspieranie i upowszechnianie
ciekawych przedsięwzięć gospodarczych, których uruchamianie
generuje nowe miejsca pracy na
wsi, przyczyniając się do ograniczenia bezrobocia i aktywizacji społeczności lokalnych.
Te dobre praktyki mogą być inspiracją dla wszystkich, którzy poszukują
ciekawych pomysłów na rozpoczęcie bądź rozwinięcie działalności gospodarczej na terenach wiejskich.
O wadze zagadnień podejmowanych w tym konkursie świadczyć
może to, że patronuje mu minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Telewizja Polska. Od trzech lat patronat
honorowy sprawuje Prezydent RP
Bronisław Komorowski.
20 maja br. w Pałacu Prezydenckim
nastąpiło podsumowanie XIV edycji konkursu. Oceniano przedsięwzięcia roku 2013. Wpłynęło 66
zgłoszeń, do drugiego etapu zakwalifikowano 31 przedsięwzięć,

cjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych (4).
Wśród tych, których przedsięwzięcia zostały ocenione najwyżej,
znalazło się Gospodarstwo Rolno-Handlowo-Usługowe Kowalski
z Winnik k. Nasielska. Nagroda gospodarstwu państwa Kowalskich została przyznana w kategorii rodzinnej
za rozszerzenie asortymentu tłoczonego oleju o olej lniany zimnotłoczony z dodatkiem ziół oraz olej
rzepakowy w ciemnej butelce.
W imieniu Prezydenta RP nagrody,
dyplomy i puchary wręczał z-ca
Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, a w imieniu ministra rolnictwa Marka Sawickiego

wiceminister Tadeusz Nalewajk.
Gratulacje i dyplomy osobom nagrodzonym wręczali też przedstawiciele struktur lokalnych. Aby tego

a ostatecznie 15 z nich nagrodzono
i przyznano związane z tym konkursem tytuły. Nagrody były przyznane w trzech kategoriach: rodzinnej
(10), zespołowej (1) i w kategorii iniK

L

A

aktu dokonać i uhonorować przodującego nasielskiego przedsiębiorcę, który znalazł sposób na sukces
do Pałacu Prezydenckiego, przybył też wicewojewoda mazowiecki
Dariusz Piątek, starosta nowodworski Krzysztof Kapusta i burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski.
Zdobycie nagrody w konkursie „Sposób na sukces” to nie
pierwsze osiągnięcie w skali kraju gospodarstwa państwa Hanny
i Krzysztofa Kowalskich. W „Życiu
Nasielska” wielokrotnie informowaliśmy o ich kolejnych sukcesach,
o zdobytych tytułach, nagrodach,
pucharach, statuetkach.
Gospodarstwo państwa Kowalskich
jest często odwiedzane przez grupy fachowców i tych, którzy chcą
podglądnąć najlepszych, którym
udało się pomysł przekuć w sukces.
Nie było to łatwe. Wielką pomocą są
pieniądze, jakie można było pozyskać z funduszy unijnych, ale same
pieniądze nie tworzą sukcesu. Potrzebna była ciężka praca.
Dzisiaj państwo Kowalscy, odniósłszy już wiele sukcesów, nie myślą
spoczywać na laurach. Mają wciąż
nowe pomysły, które stopniowo
wprowadzają w życie. Swą wiedzą
i pomysłami chętnie dzielą się z innymi. Stąd przed ich domem często
widać autokary i ludzi przedsiębiorczych z dosłownie z całego świata.
A ich wizyta w Pałacu Prezydenckim nie była pierwszą i z pewnością nie będzie ostatnia.
andrzej zawadzki
M

A
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RUBRYKA HARCERSKA

Droga redakcjo!

Dzień Kadeta w Rawiczu

Z wielkim zadowoleniem przyjąłem informację o uruchomieniu od strony Mogowa parkingu przy dworcu kolejowym. Cytowany przez autora informacji „Plac oddany do użytku” pan Radosław Kasiak nie był jedynie łaskaw dodać, że do rzeczonego parkingu nie zagwarantował dobrego dojazdu. Do placu parkingowego prowadzą bowiem
cztery możliwe trasy: ulicą Zamojskiego do Przytorowej (od strony Nowej Wsi lub ulicy Sikorskiego), ulicą Ogrodową
w Siennicy i dalej Jana III Sobieskiego w Mogowie do Przytorowej, ulicą Długą do asfaltowej drogi o nieznanej nazwie,
prowadzącą do strzeżonego przejazdu kolejowego, oraz od strony ulicy Srebrnej przez rampę kolejową i wcześniej
wymieniony przejazd strzeżony. Alternatywy 4, chciałoby się powiedzieć. Załóżmy, że jakiś kierowca ma zamiar zostawić swoje auto na świeżo zbudowanym parkingu. Zobaczmy, w jakich warunkach będzie podróżował:
Ulicą Zamojskiego do Przytorowej (od strony Nowej Wsi lub ulicy Sikorskiego) – ulica Zamojskiego (droga gminna,
podobnie jak inne w tekście występujące, poza ulicą Sikorskiego) pełna dziur i wyrw o średnicy około metra i głębokości kilkunastu centymetrów. Ostatnio łatana w zeszłym roku. Dziury przed Wasbrukiem, za Wasbrukiem, przy stacji
przeładunku gazu, przy wjeździe na ulicę Hetmańską, vis-à-vis zakładu wulkanizacyjnego (sic!), dalej na wysokości
rozebranej nastawni, aż do miejsca, w którym na Przytorowej firma wykonująca remont torowiska wylała nowy dywanik asfaltowy (kilka lat temu zrobiła to w ramach rekompensaty za zniszczoną nawierzchnię, notabene ów dywanik
jest już popękany i pojawiają się tam dziury, na razie nieliczne i małe – łatwe do usunięcia?). Człowiek, który tamtędy
zechce dojechać na nowy parking, musi liczyć się z przymusową wizytą u wulkanizatora, którego zakład ma po drodze. Jeżdżą tą drogą wyłącznie desperaci, którzy muszą, na przykład jadący od strony Mogowa pacjenci udający się
do przychodni przy dawnym „Instalu” lub niezorientowani przybysze z zewnątrz, nieznający nasielskiej specyfiki dróg
gminnych. Jeżdżą też wyborcy, bo tam mieści się lokal wyborczy…
Ulicą Ogrodową w Siennicy i dalej Jana III Sobieskiego w Mogowie do Przytorowej – ulica Ogrodowa w Siennicy
jest bodaj najbardziej dziurawą asfaltową ulicą w gminie Nasielsk (ulice osiedlowe w Nowych Pieścirogach są bardziej dziurawe, ale nigdy w pełni asfaltowe nie były!). W tej chwili jest tam około 50 wyrw różnej wielkości – a jest to
ulica niespełna 1000-metrowa), niektóre ukryte w cieniu drzew i zupełnie niewidoczne dla kierowców. Po deszczu
podobnie. Wykonawca asfaltowego dywanika dawał absolutną gwarancję na 5 lat użytkowania. Nie pomylił się.
Asfalt na Ogrodowej ma 10 lat. Jeśli włodarze gminy nie znajdą funduszy na nową nakładkę – stanie się kompletnie
nieprzejezdna. A jest to ważny szlak komunikacyjny, przypomnę tylko, że w czasie, gdy budowano wiadukt na ulicy
Kolejowej, autobusy SKR-u chętnie wybierały objazd Ogrodową i Sobieskiego, żeby tylko uniknąć jazdy fatalną ulicą
Sikorskiego. Ulica Jana III Sobieskiego też domaga się gruntownego remontu na kilkudziesięciometrowym odcinku.
A tędy właśnie jeżdżą auta w kierunku nowego parkingu…
Ulicą Długą do asfaltowej drogi o nieznanej nazwie, prowadzącej do strzeżonego przejazdu kolejowego – dziury
wychodzące spod warstwy łat po każdym deszczu…
Od strony ulicy Srebrnej przez rampę kolejową i wcześniej wymieniony przejazd strzeżony – można, tylko po co,
skoro po drodze mija się parkingi przy dworcu od strony Nowych Pieścirogów… Typowy absurd. Bareizm.
Aktualnie zachęca się mieszkańców gminy do dyskusji na temat strategii rozwoju gminy Nasielsk. Moim zdaniem
strategia powinna być jasno określona: porządne drogi, bo ich nie mamy. I nie zmieni tego obrazu poprawa warunków drogowych w samym mieście. Skoro pragnie się napływu inwestorów i nowych mieszkańców, którzy podatkami mogą zapełnić gminną kasę, należy zadbać o to, by mieli tu jak dojechać. Na ten moment wstydzę się zapraszać
gości spoza gminy, bo ulice mamy najgorsze w całym powiecie nowodworskim. Owszem, możemy się cieszyć, że
mamy ukończoną inwestycję kanalizacyjną w Pieścirogach (piramidalna bzdura, wystarczy zapytać mieszkańców
niechcianej przez gminę ulicy Hubala!) czy świeżo wybudowany parking przy Przytorowej (który zwyczajowo istniał
tam od zawsze, a kilka lat temu przy okazji remontu torowiska został utwardzony tłuczniem). Kończąc, pragnę pogratulować włodarzom gminy dobrego samopoczucia i życzyć udanej podróży prywatnym autem przez bezdroża
Starych Pieścirogów, Siennicy i Mogowa. Oczywiście w kierunku nowego parkingu.
								
Z poważaniem
							
Czytelnik (nazwisko do wiadomości redakcji)
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Podziękowanie
Uczniowie, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Starych
Pieścirogach składają serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu obchodów
Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego następującym osobom i firmom:

Pani Barbarze Arciszewskiej i Panu Albertowi Arciszewskiemu z firmy „Arciszewscy” z Nasielska; Pani Monice Chełchowskiej i Panu Mariuszowi Szostakowi z firmy
PH „Mark” z Nasielska; Panu Krzysztofowi Karpińskiemu z firmy P.H.P.U. „Hapeksim” z Nasieska; Firmie „Negresko” oddział w Pułtusku; Panu R. Selwanowiczowi
i Panu T. Kasperczakowi z firmy Smart Services z Łomianek.
						

Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach

Podziękowanie
Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.
H. Sienkiewicz

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola w Nasielsku serdecznie dziękuje
za bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną naszej placówce
podczas organizacji Święta Rodziny:
Państwu Barbarze i Grzegorzowi Arciszewskim, Panu Krzysztofowi Karpińskiemu,
Firmie „BEKER”, Zakładowi Mięsnemu „LENARCIK”,
Przedsiębiorstwu Handlowemu „MARK”,
Rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę,
życzę wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.
						

Hanna Szumska

I

21 maja 2014r godz.
4.30. harcerze i zuchy – przedstawiciele
Szczepu 462. DHiGZ
Łomianki, 10. CDH
z C z o s n o wa o ra z
władz Hufca Nowy
D wór Mazowiecki
w yrusz aj ą w dro gę, aby wziąć udział
w obchodach Dnia
Kadeta w Rawiczu.
To właśnie w tym mieście w 1925 r. został powołany do życia Korpus
Kadetów nr 3 (trzeci Korpus Kadetów, obok Korpusu Kadetów nr 1
we Lwowie i Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie), a biorąc pod uwagę
rozpoczętą przez nasz Hufiec Kampanię „Bohater” i starania o zdobycie imienia Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie, nasza obecność i udział
w uroczystościach musiały być obowiązkowe.
Najpierw odbyła się część oficjalna: premiera filmu dokumentalnego
Korpus Kadetów nr 3/2 w Rawiczu, promocja albumu Korpus Kadetów
nr 3/2 w starej fotografii, przemarsz ulicami Rawicza, złożenie kwiatów
pod pomnikiem Żołnierza Polskiego i wykład „Harcerze – spadkobiercy idei Korpusu Kadetów II RP na przykładzie Korpusu Kadetów nr 2
w Modlinie i Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki” wygłoszony przez
hm. Sebastiana Sosińskiego.
Po części oficjalnej na naszych harcerzy czekały dodatkowe atrakcje.
Zwiedzaliśmy Rawicz, m.in. ratusz i mieszczące się w nim Muzeum Ziemi Rawickiej z salą poświęconą Kadetom II RP, zabytkowy kościół św.
Andrzeja Boboli, planty Jana Pawła II, mijaliśmy Zakład Karny z wbudowanymi w murze więziennym tablicami poświęconymi ofiarom terroru
stalinowskiego, zamęczonym i zmarłym w rawickim więzieniu oraz Kazimierzowi Pużakowi – współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego,
a także wiele innych zabytkowych, bardzo pięknych obiektów Rawicza.
Na strzelnicy sportowej czekali na nas harcerze i zuchy z Hufca Rawicz,
a wspólne pląsy oraz zawody strzeleckie, a przede wszystkim okazana
nam serdeczność uświetniły ostatnie godziny naszego pobytu w Rawiczu.
Dzień minął, ale myślę, że wyrył w naszej pamięci trwały ślad. Przybliżył i urzeczywistnił postacie kadetów, a naszym harcerzom i zuchom
uświadomił, jak ważne jest zdobywanie właśnie tego imienia – imienia
Korpusu Kadetów nr 2.
pwd. Agnieszka Janiszewska
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40 lat istnienia, 10 lat w UE,

a ulica to nadal XIX w.
My, mieszkańcy ulicy Klonowej w Nasielsku, zwracamy się z prośbą
o wykonanie nawierzchni utwardzonej na naszej ulicy. Klonowa jest
nietypową częścią Nasielska, stanowi ona bowiem tzw. ślepy zaułek,
który służy tylko jej mieszkańcom.
Rzadko z tej części miasta korzystają inni nasielszczanie i chyba to
jest główną przyczyną zapomnienia o ulicy przez naszych włodarzy.
Wielokrotnie wnosiliśmy o położenie asfaltu, wybudowanie chodników do posesji, ale odpowiedź była ta sama – gdy zostaną wybudowane wszystkie media. W chwili obecnej nasza ulica jest wyposażona
w wodociąg, kanalizację, telefon i gaz. Ostatnia inwestycja zakończyła
się już kilka lat temu, a my dalej nie mamy utwardzonej drogi. Przy
najmniejszych opadach atmosferycznych borykamy się z ogromnym błotem i stojącą wodą, które bardzo utrudniają dojazd do posesji, a wręcz zupełnie uniemożliwiają dojście. Czy tak zaprojektowana
ulica, przecież nie przez jej mieszkańców, a na pewno przez uprawnionego urbanistę, musi być ich przekleństwem? Wszyscy płacimy podatki od tytlu lat, czy ten skrawek miasta to taka duża inwestycja, którą
się odwleka latami?
My, tegoroczni wyborcy, zwracamy się o umieszczenie naszej inwestycji w budżecie gminy na rok 2014.
					

Mieszkańcy ulicy Klonowej
(W załączeniu podpisy ponad 20 osób
– pismo wpłynęło do Burmistrza Nasielska)
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BIBLIOTEKARZ NA ROWERZE

Uroczystość pożegnania absolwentów to od lat
szczególne święto w Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku. Z tej okazji
25 kwietnia w sali gimnastycznej zgromadziło
się grono dostojnych gości: dyrekcja, księża, wychowawcy, nauczyciele,
pracownicy administracji
i obsługi, uczniowie oraz
emerytowani nauczyciele i absolwenci szkoły
z ubiegłych lat.
Na wstępie wicedyrektor Urszula Dalecka serdecznie powitała wszystkich, którzy zechcieli
świętować ten dzień z maturzystami. Potem Krzysztof Kurowski mistrzowskim wykonaniem na
elektronicznych klawiszach motywu muzycznego z filmu Requiem
dla snu otworzył jubileuszową X
Galę Oscarową. Zagrał z niezwykłą
lekkością i wrażliwością, co wzbudziło ogromny entuzjazm wśród
słuchaczy Piękna scenografia, wieczorowe stroje, występy gwiazd na
czerwonym dywanie, zdobywcy
Oscarów witani gorącym aplauzem… – to wszystko, niczym gala
hollywoodzka, od roku 2003 wywołuje ogromne emocje. Statuetkami nagradzani są najbardziej
zdolni, kreatywni i wyróżniający się
w różnych dziedzinach maturzyści,
nominowani i wybierani przez uczniów klas II liceum i III technikum.
A oto tegoroczni zwycięzcy: PIĘKNY UMYSŁ i MISTRZ PIÓRA – Malwina Morawska IV TEH; GWIAZDA
SZKOLNEJ ESTR ADY – Monika Głogowska III LOAB; MISTRZ
SPORTU – Mateusz Bielecki III
LOAB; MISTRZ PARKIETU – Kamil
Grzybikowski IV TEH; MALARZ
KOLORÓW – Sylwia Darkowska III
LOAB; BUNTOWNIK Z WYBORU
– Sylwia Smukowska III LOS; LUZ
BLUES – Sylwia Tokarska III LOS;
PRZYJAZNY UŚMIECH – Paulina
Sobolewska III LOAB; CELEBRYTA LIPOWEJ – Martyna Ślesicka
III LOS; MISTER MATURZYSTÓW
– Damian Gogolewski IV TEH;
NIETUZINKOWA OSOBOWOŚĆ –
Rafał Pawlak III LOAB; INICJATOR
ŻYCIA KULTURALNEGO i MISS
MATURZYSTEK – Izabela Kos III
LOS.
Licznie zgromadzonej widowni
po raz kolejny nasi szkolni artyści
zaprezentowali swoje wyjątkowe
zdolności muzyczne i wokalne.
Najpierw Ewelina Wilska, która
już wcześniej dała się poznać jako
świetna wokalistka, zaśpiewała
Sway in the Style Michaela Bublé.
Następna nasza gwiazda – Kasia
Włodarska – wykonaniem utworu
Stay z repertuaru Rihanny potwierdziła swoje wysokie umiejętności
wokalne. Kolejną szkolną artystką
uświetniającą naszą galę była Justyna Rutkowska, która wcieliła się
w postać przedwcześnie zmarłej Amy Winehouse i wykonała jej
utwór Rehab z charakterystyczną
dla siebie energią i radością, czym
wzbudziła niekłamany entuzjazm
widowni. Na zakończenie gali wy-

Uprawianie turystyki pozwala łączyć aktywność fizyczną z poznawaniem świata. Jednym z rodzajów tzw. turystyki kwalifikowanej jest turystyka rowerowa,
czyli kolarstwo krajoznawcze.
Z tej formy aktywnego wypoczynku skorzystali mieszkańcy Nasielska. Celem
programu jest zachęcenie czytelników, szczególnie młodych i najmłodszych
oraz ich rodziców, do wspólnego poznawania swojej małej ojczyzny. Bibliotekarz ma być natomiast przewodnikiem po tej krainie. Na niedzielne popołudnie
25 maja zaplanowano pierwszą, nieco rozpoznawczą wycieczkę. Z inicjatywy
Łukasza Kraszkiewicza przy czynnym współudziale pracowników biblioteki:
dyrektora Stanisława Tyca, historyka, autora m.in. obszernej rozprawy naukowej
o życiu nasielskich Żydów, oraz Izabeli Mazińskiej, dbającej o sprawy organizacyjne wycieczki, ruszyliśmy do źródeł Nasielnej.
Nasielna jest rzeką, od której nazwę wieki temu przyjęło nasze miasto Nasielsk,
dawniej Nosilsko. W bardzo dawnych czasach wzdłuż niej powstawały osady
ludzkie, duże, jak nasze grodzisko, i mniejsze – na wysokości kirkutu oraz Głodowa. Jeżeli spojrzymy na dokładne mapy sztabowe cesarza Napoleona z początku XIX w., będziemy podziwiać wielkie bogactwo strumyków, potoków
i mniejszych cieków wodnych tworzących zlewnię Nasielnej. Dziś, po przeprowadzeniu prac melioracyjnych, na mapach odnajdziemy dwie większe „odnogi” z zaledwie kilkoma malutkimi i krótkimi dopływami. Główny, odkrywany
przez nas szlak wodny, prowadzi wzdłuż Pniewskiej Górki, przez Krzyczki, dalej
Poniaty a zaczyna się „gdzieś” w Skoroszkach. I właśnie zadaniem młodych odkrywców było zlokalizowanie tego „gdzieś”.
Zebraliśmy się na placu przy bibliotece. Tutaj już podpytaliśmy pana dyrektora
o różne ciekawostki, aż nadszedł czas wsiąść na rowery.
Najpierw pojechaliśmy powoli ulicami: Elektronową, Ogrodową i Pniewską
Górką do Głodowa. Tutaj pożegnaliśmy asfalt pod kolami i przez pola i lasy, po
grząskim piasku, przedzieraliśmy się i przepychaliśmy nasze rowery do miejscowości Poniaty. Trzeba przyznać, że najmłodsi narzucili szybkie tempo jazdy
i zaciekle walczyli o miejsce na przedzie. Najmłodszy sześciolatek nie ustępował starszym kolegom. Nie zaniedbywaliśmy krótkich odpoczynków i nawadniania, bo słońce prażyło niemiłosiernie, a strata płynów z organizmu szybko
powoduje utratę siły i spadek nastroju.
W Poniatach udało się najmłodszych rowerzystów zatrzymać na nieco dłużej
w miejscu, to znaczy oni grali szyszką w piłkę nożną, a rodzice mogli posłuchać
opowieści dyrektora Tyca o historii wioski. I znowu: kto wie, że Poniaty należały do rodziny, która dała Polsce króla Stanisława i księcia Józefa Poniatowskich?
Młodzi odkrywcy ciągnęli do przodu, więc trzeba było kończyć opowieści
i ruszyć dalej. A tu klops. Jak każda porządna wyprawa odkrywcza i nasza nie
obyła się bez awarii i przygód. Jeden z tatów tak mocno chciał dodać gazu, że
połamał przerzutki w swoim rowerze. Od tej chwili mógł samodzielnie jechać
tylko z górki. A przed nami szmat drogi. Ale czym różni się wyścig od wyprawy rowerowej? Na wyprawie wszyscy sobie pomagają. A wygrywa się wtedy,
gdy wszyscy uczestnicy, pomimo różnych przeciwności, dojadą do celu. Zaraz
ktoś zabrał ciężki plecak, pan Tyc, który jechał na motocyklu, podwiózł córkę
z fotelika na bagażniku (ile sprawił radości!) i już było lżej. Z różnych pasków
związaliśmy linkę holowniczą i z górki Awaryjny Tata jechał sam, a pod górkę
był ciągnięty przez kolegę. W taki sposób (kto pamięta MacGyvera?) dojechaliśmy do Skoroszek. I tutaj, obok drogi znaleźliśmy wątłe źródełko dające życie
naszej rzece Nasielnej.
W drodze powrotnej nieco zmieniliśmy trasę, aby ominąć nieprzejezdne piaski
między Poniatami a Głodowem. Udało się wybrać drogę nieco lżejszą dla nóg.
Bezpiecznie i w dobrych
humorach wróciliśmy do
Nasielska.
Wyprawa udała się wspaniale. Całkowicie nieuzasadnione okazały obawy
o możliwości i kondycję
dzieci. Nie trzeba było się
martwić, czy dojadą, ale czy
dorośli opiekunowie ich dogonią. Przejechane 20 (!)
kilometrów (w sumie, tam
i z powrotem) nawet na najmłodszym sześciolatku nie zostawiło widocznego śladu. Dzieci okazały się sprawne i zdyscyplinowane. I choć na postojach
bardziej zajmowało je szukanie szyszek i rzucanie nimi niż słuchanie opowieści
o Krainie Nasielskiego Prawdzica. Jednak doświadczenie uczy, że pewne fragmenty pozostają w małych głowach, aby z czasem łączyć się w większą całość.
Ta pierwsza, rozpoznawcza wyprawa z naszymi bibliotekarzami zachęca do organizacji kolejnych. Może, po znalezieniu źródeł, czas odkryć ujście Nasielnej?
A może objedziemy Nasielsk dookoła? Może odkryjemy szlak „starej ciuchci”, która przed II wojną światową jeździła z Legionowa do Nasielska? Poznamy
szlak starych dworków? Ileż takich miejsc można znaleźć w najbliższej okolicy!
Nasi bibliotekarze poprowadzą Ciekawskich po Krainie Nasielskiego Prawdzica.
Już dziś zapraszamy na kolejne wyprawy, które będą organizowane w miarę
rozwijania się programu Bibliotekarz Na Rowerze, a informacje o nich będą
ogłaszane z wyprzedzeniem w „Życiu Nasielska”. Każdy chętny może także
uzyskać informacje na ten temat w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Nasielsku (tel.
23 6912552). Wstępny termin następnego rajdu rowerowego to połowa lipca br.
Łukasz Kraszkiewicz

X Gala Oscarowa

stąpiła Oliwia Dylewska z akompaniującym jej na gitarze Maćkiem
Ziemakiem. Duet ten po raz kolejny potwierdził swoją ogromną
wrażliwość muzyczną i talent. Nie
ma znaczenia, czy Oliwia występuje jako frontwomen w ostro grającej kapeli rockowej, czy w bardziej
kameralnych formach wypowiedzi
scenicznej, jej występ to zawsze
duża przyjemność dla słuchaczy.
Po rozdaniu ostatnich statuetek
przyszedł czas na Krzysztofa Kurowskiego i jego niezwykłe wykonanie Poloneza As-dur Fryderyka
Chopina. Publiczność gromkimi
brawami nagrodziła występ debiutującego na szkolnej scenie artysty.
W tym roku Oscary wręczali wyjątkowi goście – emerytowany nauczyciel Tadeusz Kurnicki
oraz zdobywcy Oscarów z ubiegłych lat, absolwenci szkoły. Michał Borowski – student Wydziału
Zarządzania i Administracji na
Uniwers ytecie Warszawsk im,
przed laty odtwórca głównych
ról w przedstawieniach Teatru
bez Nazwy, człowiek o nietuzinkowej osobowości, ogromnej
kulturze osobistej i niezwykłym
uroku. Dawid Domała, lider i założyciel nasielskiej formacji hip-hopowej Bielizna Skład, dziś członek
grupy RaggaBaraBanda, z którą
z dużym powodzeniem występuje w całej Polsce, tworzy również
swoja muzykę solową jako Domalak. Karolina Kaczyńska, osoba
o nieprzeciętnej urodzie i wdzięku,
a przy tym niezwykle skromna,
pracująca jako modelka w agencji AS MODELS. Adam Kubajewski – student Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
i muzyk formacji RESPEKT, z którą występował nie tylko w naszej
szkole na koncertach charytatywnych, ale także w niezwykle
popularnym programie telewizyjnym DISCO STAR. Na naszej
gali nie mogło zabraknąć absolwentów, którzy wciąż związani są
z naszą szkołą – Małgorzaty Łaciak
– absolwentki Wydziału Filologii
Polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Anity
Smolińskiej – nauczycielki języka
angielskiego, która ukończyła Uniwersytet Warszawski, i Katarzyny
Zadrożnej – absolwentki naszej
szkoły i Politechniki Warszawskiej,
obecnie pracownika administracji.
Ci, którzy ukończyli szkołę, podzielili się z uczniami wspomnieniami
z czasów nauki w ZSZ oraz swoimi
zawodowymi osiągnięciami. Pod-

Do źródeł Nasielnej

kreślali swój sentyment i życzliwą
pamięć o Lipowej. Ich sukcesy są
najlepszym drogowskazem dla
uczącej się młodzieży. To spotkanie po latach przyniosło wiele radości wszystkim zgromadzonym,
zarówno uczniom, jak i absolwentom oraz nauczycielom.
Po części artystycznej pani wicedyrektor pogratulowała 73 absolwentom ukończenia szkoły i rozdała
nagrody tym, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy i wzorowej postawie osiągnęli najlepsze wyniki
w nauce oraz wykazali się aktywnością społeczną. Szczególne
gratulacje odebrała uczennica IV
TEH Malwina Morawska, która ma
najwyższą średnią ocen w szkole – 5,2. Za bardzo dobre i dobre
wyniki w nauce oraz wyróżniającą
się działalność kulturalną nagrody
otrzymali również uczniowie z klasy III LOAB: Monika Głogowska,
Sylwia Darkowska, Arkadiusz Żyła,
Michał Białorucki, Olga Krzyżewska, Rafał Pawlak i Paulina Sobolewska, oraz z klasy III LOS: Dagmara
Durjasz i Anna Olewnicka. Za wybitne osiągnięcia sportowe nagrodzono: Mateusza Bieleckiego,
Kamila Grzybikowskiego i Sylwię
Waśniewską. Z kolei Izabelę Kos
i Martynę Ślesicką wyróżniono
za podejmowanie ciekawych inicjatyw w działalności Samorządu
Uczniowskiego, natomiast Mateusza Borkowskiego, Michała Sierzputowskiego i Magdalenę Sosnowską
za zaangażowanie w przygotowania licznych imprez i uroczystości
szkolnych. Monika Daszczyńska
i Monika Grzyb zostały docenione
za wzorowe pełnienie przez trzy
lata funkcji gospodarza klasy.
Monika Głogowska w pięknych słowach podziękowała Dyrekcji szkoły, Wychowawcom, Nauczycielom
i Pracownikom administracji i obsługi za trud, wsparcie, zrozumienie i okazaną pomoc maturzystom
podczas nauki, natomiast Oliwia
Dylewska – wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
– w imieniu całej społeczności
szkolnej pożegnała Absolwentów
i zaprosiła za rok na XI Galę Oscarową, a Karolina Kaczyńska, ubiegłoroczna absolwentka, życzyła
młodszym kolegom sukcesów na
maturze, egzaminach zawodowych i w dalszym życiu.
Szkolną Galę Oscarowa po raz
dziesiąty przygotował Samorząd
Uczniowski i jego opiekunowie:
Agata Żbikowska i Krzysztof Turek.
A. Żbikowska
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PORADY

Strażnicy Cieksasu i pierwsza pomoc Stereotypy żywieniowe
17 maja br. Strażnicy Cieksasu brali udział
w szkleniu przeprowadzonym przez instruktorów pierwszej pomocy Wielkiej Orkiestry Świętej Pomocy. Ciekawostką było poznanie i użycie
Automatycznego Defibrylatora (AED). Uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia
American Heart Association (AHA).
W programie szkolenia znalazły się wykłady
i warsztaty na następujące tematy:
– Obowiązki Ratownika i bezpieczeństwo,
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
u osoby dorosłej,
– Resuscytacja krążeniowo oddechowa z użyciem Automatycznego Defibrylatora (AED),
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
u dziecka i niemowlęcia,
– Stany zagrożenia życia: niewydolność oddechowa, wstrząs, reakcja alergiczna, udar mózgu, zawał serca, atak drgawek, nagłe przypadki związane z upałem
i zimnem, ugryzienia i ukąszenia, układanie w pozycji bocznej.
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” dziękuje Pani Justynie Nowackiej, dyrektor ZS nr 3 w Cieksynie, za udostępnienie sali do przeprowadzenia szkolenia.

Strażnicy Cieksasu na koniach
24 maja „Strażnicy Cieksasu” wybrali się na rowerach do Gospodarstwa Agroturystycznego
„Koziołek” w Gawłowie. Każdy miał możliwość
przygotowania konia do jazdy (czesanie, czyszczenie kopyt, siodłanie) oraz ujeżdżania.
Oprócz jazd konnych korzystaliśmy w pełni z atrakcji miejsca. Graliśmy w bilard, w tenisa
stołowego i piłkarzyki. W plenerze uczyliśmy się
chodzić na szczudłach oraz wykonywać salta na
trampolinie. Na zakończenie czekało na nas ognisko i kiełbaski.
Tego samego dnia Strażnicy Cieksasu wzięli
udział w akcji „Dzień dla Ziemi”, czyli w sprzątaniu naszego kolorowego i coraz czystszego
Cieksyna.
Projekt koordynowany jest przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” i współfinansowany przez
Urząd Miasta w Nasielsku.

ZE SZKÓŁ

Szkoła dialogu w Nasielsku

W środę, 21 maja br. młodzież z Zespołu Szkół
O gó l n o k sz t a ł c ąc yc h
w Nasielsku wzięła udział
w spotkaniu w ramach
programu „Szkoła Dialogu”.
Szkoła Dialogu to program edukacyjny
p rz ygotowany p rzez
Fundację Forum Dialogu Między Narodami,
który ma na celu poszerzanie wiedzy uczniów
na temat wielowiekowej
obecności Żydów w Polsce i ich wkładu w wiele
dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. W ramach
programu młodzież pod
kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości
oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie.
Spotkanie w szkole w Nasielsku rozpoczęło się od prezentacji Zdzisława Suwińskiego na temat społeczności
żydowskiej naszego miasta w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Historia relacji polsko-żydowskich
w tamtych czasach była bardzo bogata, toteż młodzież słuchała opowieści historyka w skupieniu i z zaciekawieniem. Następnie o godzinie 13:30 uczniowie połączyli się przez Skype’a z Morrisem Chandlerem z Detroit, urodzonym i mieszkającym przez 14 lat w Nasielsku przy ulicy Rynek 20 w okresie międzwojennym. Pan
Morris opowiadał o tym, jak wyglądało życie codzienne w tamtych czasach. Okazało się, że jego rodzice byli
bardzo ortodoksyjni, dlatego nie mógł on robić wielu rzeczy, które robili jego rówieśnicy, a poza tym całe
dnie spędzał w szkole znajdującej się w pobliżu nasielskiej (dziś już nieistniejącej) synagogi.
Po opowieści Morrisa Chandlera uczniowie mogli zadawać mu pytania, z czego chętnie korzystali. Spotkanie było dodatkowo nagrywane, a ujęcia z niego trafią do filmu dokumentalnego na temat życia nasielskich
Żydów.

Dziś powalczymy z mitami żywieniowymi. Jest ich dość dużo i wiele z nich jest
bardzo zakorzenionych w naszym społeczeństwie.
Dieta, porady dietetyczne są jedynie dla osób odchudzających się. Niemało
osób nadal tak uważa. Podczas jednego z pikników, w którym brałam udział,
wiele osób było zainteresowanych zbadaniem swojego ciała, rozmową na temat odżywiania. Nadal jednak były i takie osoby, które stwierdzały, że one nie
mają się z czego odchudzać. Inne zachowywały się tak, jakby ktoś chciał je
obrazić faktem, że zachęca do badania i rozmowy o zdrowym odżywianiu.
Pamiętajmy, każdy powinien o siebie dbać, a dietetyk powinien być przede
wszystkim dla osób szczupłych i zdrowych, żeby zapobiec nadwadze oraz innym chorobom żywieniowym.
Szczupły może jeść to, co chce. Jest to kolejny mit. Nawet jeśli osoba jest
szczupła, ma bardzo dobry metabolizm i nie tyje, nie oznacza to, że może
wszystko jeść bez ograniczeń. Osoba szczupła może mimo prawidłowej masy
ciała być otyła! Tak, to nie jest błąd. Jak to jest możliwe? Po prostu ogólna masa
ciała może być właściwa, natomiast taka osoba może mieć mało masy mięśniowej i wody w organizmie, a dużo tkanki tłuszczowej. Dzieje się tak, gdy
się źle odżywiamy i jesteśmy mało aktywni fizycznie. Poza tym jeśli ktoś jest
szczupły w dzieciństwie i młodości, nie oznacza, że nie zacznie tyć w późniejszym wieku. Szczupłe osoby, które nie zastanawiają się nad tym, co spożywają,
także mogą zwiększyć u siebie ryzyko zachorowania na choroby dietozależne. Często mit ten jest upowszechniany już przez rodziców i dziadków wobec
dzieci: „on czy ona jest taka chuda, to niech je wszystko, na co ma ochotę”,
nieważne, czy są wartościowe produkty, czy puste kalorie.
Pulchne dziecko to zdrowe dziecko. Większość babć i dziadków jest szczęśliwych, gdy ich wnuczek czy wnuczka są pulchniutcy i okrąglutcy. Oznacza
to dla nich, że dziecko jest dobrze odżywiane, szczęśliwe, kochane. Niestety,
dziecko pulchne jako niemowlę i przedszkolak nie zawsze z tego wyrasta. Jeśli
będziemy je przekarmiać, to te nawyki zostaną mu także na dalsze lata życia.
Często chcąc dobrze dla naszych dzieci czy wnuków, krzywdzimy je naszym
zachowaniem, nakłanianiem do jedzenia, przyzwyczajaniem do złych nawyków żywieniowych na całe życie. Wiele osób otyłych w dzieciństwie zostaje otyłymi w życiu dorosłym, co wiąże się z ciągłymi próbami odchudzania,
zwiększonym ryzykiem cukrzycy, nadciśnienia, chorób stawów, układu krążenia.
Szczupłe dziecko to dziecko chore. Jest to mit analogiczny do omawianego
wyżej. W naszym społeczeństwie lepiej jest, gdy dziecko jest grubiutkie i okrąglutkie niż gdy jest drobne i szczupłe. Takie dzieci od razu są podejrzewane o
to, że są chore. A jeszcze do tego, gdy rzeczywiście mało jedzą, budzi to wielki niepokój i lęk rodziców i dziadków. Pamiętajmy, że lepiej gdy dziecko jest
szczupłe, niż gdy jego mały organizm: serce, kości, są obciążone zbędnymi kilogramami. Jeśli zlecimy zrobienie dziecku badań i wszystko jest w normie, nie
zmuszajmy go do jedzenia, ponieważ osiągniemy odwrotny skutek. Jedzenie
będzie mu się kojarzyło z negatywnymi emocjami, kłótniami, zdenerwowaniem. Dziecko nie da sobie zrobić krzywdy i gdy będzie głodne, to się upomni
o coś do zjedzenia. Jednak musimy pamiętać, żeby podawać dziecku rzeczy
wartościowe, a nie byle, co, aby zjadł. „Niech zje coś słodkiego, wypije słodki
napój, abyśmy byli szczęśliwi, że zje”. Jeśli podamy dziecku do spożycia słodycze, produkty typu fast food czy słodkie napoje, które mają bardzo wysoką
wartość energetyczną, nie oczekujmy, że potem spożyje ono coś zdrowego
i wartościowego.
Jeśli uważasz, że masz w domu niejadka, spisz przez cały tydzień to, co dziecko jada i wypija, w jakich ilościach i o jakich godzinach. Wtedy będzie można
sprawdzić, czy Twoje dziecko jest rzeczywiście niejadkiem, czy też tylko się
tak wydaje.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny ; 506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl; www.konsultacjedietetyczne.pl

Dzień Dziecka z wędką

Zarząd PZW Koło Nasielsk
1 czerwca br. zorganizował
zawody wędkarskie z okazji
Dnia Dziecka. O godz. 7.00
rozpoczęło się losowanie stanowisk dla 23 zawodników
(wśród których były dwie
8-letnie zawodniczki).
Uczestnicy zostali obdarowani
słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez właścicieli
sklepu GULIWER. Na śniadanie rodzice zaserwowali zawodnikom kiełbaski z grilla. Po godz. 10.00 odgwizdano koniec zawodów, rozpoczęto ważenie ryb i przydzielanie nagród.
Od I–III uczestnicy otrzymali kołowrotki, a od IV–XX – wędki. Za złowienie
największej ryby zawodnik otrzymał medal. Każdy z uczestników otrzymał
gadżety ufundowane przez Urząd Miasta Nasielska. Wszystkim sponsorom
serdecznie dziękują uczestnicy zawodów i Zarząd Koła Nasielsk.
Zawody zakończyły się uśmiechem i wspólnym zdjęciem z prezesem.
Zarząd PZW Koło Nasielsk
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Kino NIWA ZAPRASZA

Festyn Rodzinny

4–8 czerwca godz. 17.00

29 maja 2014 r. z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku odbył się kolorowy „Festyn Rodzinny”. Na uroczystość przybyli rodzice,
dziadkowie oraz zaproszeni goście. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.
Dyrektor przedszkola Hanna Szumska powitała wszystkich gości wraz z burmistrzem Nasielska i wręczyła podziękowania rodzicom oraz sponsorom, którzy pomogli
w organizacji imprezy. Ciekawy i bogaty program artystyczny rozpoczęła laureatka I miejsca festiwalu piosenki
o „Złotą Nutkę” Karolina Stachowicz z grupy 4-latków piosenką Popatrz Mamo. Wykonawcy z poszczególnych
grup wiekowych prezentowali na scenie swój program wokalno-taneczny.
Dzieci miały zapewnionych wiele atrakcji, takich jak: zjeżdżalnie z dmuchanych zabawek, malowanie twarzy,
zabawę w kulkach, watę cukrową oraz kwiaciarnię. Festyn był też pełen niespodzianek kulinarnych. Można było
posilić się pysznym bigosem, kiełbaską, kaszanką oraz w kawiarence pod chmurką zjeść pysznych ciast upieczonych przez rodziców.
W porozumieniu z Radą Rodziców fundusze zebrane podczas festynu zostały przeznaczone na zakup dla naszego przedszkola sprzętu nagłaśniającego, który będzie wykorzystywany do organizacji uroczystości. Podczas
festynu każdy mógł znaleźć coś dla siebie i wszyscy bawili się w radosnej atmosferze. Tradycyjnym Sto lat dzieci
zakończyły część artystyczną.
Na kolejny festyn zapraszamy za rok.

Powstanie Warszawskie
Dramat, wojenny, dokumentalizowany; Polska; 1 godz.
16 min.

Film fabularny w całości złożony z dokumentalnych materiałów archiwalnych nagranych przez
dwóch młodych reporterów w sierpniu 1944
roku.
4–8 czerwca godz. 19.00

Transcendencja
Dramat, sci-fi; Chiny, USA, Wielka Brytania; 2 godz.

Śmiertelnie chory naukowiec zgrywa swoje
ciało do komputera, co daje mu nadludzką siłę
i możliwość stania się niezwyciężonym.
11–15 czerwca godz. 15.00

NAGRODY

Tomasz Zawadzki wśród laureatów
W XV edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego organizowanego przez Kampinoski Park Narodowy oraz Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej z okazji Dnia Ziemi i
Europejskich Dni Parków, którego rozstrzygnięcie nastąpiło
w maju br., Nagrodę Dyrektora KPN otrzymał mieszkaniec
Nasielska i współpracownik ŻN – Tomasz Zawadzki.
Uznanie jury zdobyło zdjęcie „Zimowe promienie”, które
zostało wykonane przez pana Tomasza na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Wszystkie nagrodzone w tym
konkursie fotografie można było oglądać na wystawie w siedzibie dyrekcji KPN w Izabelinie.
Pan Tomasz jest fotografem z zamiłowania już od blisko 30
lat, czyli od momentu, kiedy w prezencie z okazji pierwszej komunii św. otrzymał swój pierwszy aparat fotograficzny. Jak sam mówi, jego pasją jest wykonywanie zdjęć o tematyce przyrodniczo-krajobrazowej. Na co dzień
współpracuje z portalem www.polskaniezwykla.pl, gdzie można podziwiać ok. 2 tys. zdjęć jego autorstwa. Chętnie wykonuje też zdjęcia podczas różnego rodzaju imprez sportowych i rekonstrukcji wydarzeń historycznych.
Już kilka razy zdobywał nagrody w lokalnych konkursach fotograficznych. Gratulujemy!
(i.)

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Nie igraj z ogniem i nie ryzykuj. Zastanów
się kilka razy, zanim zainwestujesz pieniądze w nowy biznes. Pamiętaj, że nerwy
rodziny wystawiasz na ciężką próbę.
Byk 21.04–20.05
Doceń to, co masz. Totalna zmiana zajęcia jest kiepskim pomysłem. Lepiej chwilowo działać
we współpracy i pod kontrolą ludzi doświadczonych. Spotkasz w tym tygodniu
bratnią duszę.
Bliźnięta 21.05–21.06
Ogranicz kawę. Teraz może Cię dodatkowo
rozdrażniać. Przesadzasz z nadmiarem obowiązków. Uważaj w tym tygodniu na zbytnią
rozrzutność, może to zaważyć na Twoich
dalszych planach.
Rak 22.06–22.07
Ambicje to nie wszystko, a stres już powalił
niejednego twardziela. Mierz jednak siły na
zamiary. Na pewno dopniesz swego. Jednak się tak nie eksploatuj, bo Twój organizm może tego nie wytrzymać.
Lew 23.07–23.08
Chodzisz do pracy w minorowym nastroju.
Twoje zajęcie okazało się mało satysfakcjonujące. Ale pamiętaj, że pracować trzeba dla
chleba, a na Ciebie czeka jeszcze tegoroczny urlop.
Panna 24.08–22.09
Nie lubisz, jak powtarzają Ci, co trzeba jeszcze
zrobić. Ale w nowej pracy trzeba umieć się
dostosować. Wyrażaj szacunek wobec przełożonych. Szybko się przekonasz, kto z nowego otoczenie jest Ci życzliwy.

Waga 23.09–23.10
W pracy awantura wisi w powietrzu. Nie
udowadniaj z uporem maniaka, że to Ty
masz rację. Wycofaj się i idź na kompromis.
Niewiele stracisz, a oszczędzisz przynajmniej swoje nerwy.
Skorpion 24.10–22.11
Ostatnio opuściłeś zupełnie skrzydła. Żyjesz
z dnia na dzień. Pamiętaj, że depresja może
roztaczać coraz szersze kręgi. Także partner
cierpi z powodu Twojej oziębłości. Nie czekaj
na kopniaka od losu. Może być bolesny.
Strzelec 23.11–21.12
Najwyższa pora na sprawy spojrzeć racjonalnie. Z partnerem biznesowym chyba
Ci nie po drodze. On też czego innego się
spodziewał. Zaproponuj mu rozstanie.
Koziorożec 22.12–20.01
Zapomnij o traumie z dzieciństwa. Musisz
w końcu pokazać, co umiesz i potrafisz.
Sprawy odkładane na potem nie mogą już
dłużej czekać. Uspokój emocje i podejmij
decyzję.
Wodnik 21.01–19.02
Potrafisz pracować w pocie czoła. Pod
warunkiem, że wykonywane zajęcia Cię
inspirują, a ludzie są przyjaźni. Ostatnio nie
masz zbyt wielu powodów do radości. Ale
od kiedy przejmujesz się opinią innych?
Ryby 20.02–20.03
Masz dobre pomysły w sferze finansów. Często udaje Ci się je teraz realizować. Ale w życiu prywatnym nie jest najlepiej – bo, jak się
okazuje, pieniądze to nie wszystko.

Rio 2 3D
Animacja, komedia, przygodowy; Brazylia, USA; 1 godz.
41 min.

Blu i Jewel razem z potomstwem postanawiają przeprowadzić się do Amazonii, by nauczyć
dzieci jak powinny żyć prawdziwe ptaki.
11–15 czerwca godz. 17.00

Godzilla 3D
Thriller, akcja, sci-fi; Japonia, USA; 2 godz. 3 min.

Blu i Jewel razem z potomstwem postanawiają przeprowadzić się do Amazonii, by nauczyć
dzieci jak powinny żyć prawdziwe ptaki.
18–22 czerwca godz. 15.00

Listonosz Pat i wielki świat
Animacja, familijny; Wielka Brytania; 1 godz. 28 min.

Listonosz Pat postanawia wziąć udział w telewizyjnym show „Gwiazdą być!”. Wyrusza więc do
wielkiego miasta i trafia w świat gwiazd.
18–22 czerwca godz. 17.00

DŻEJ DŻEJ
Komedia; Polska; 1 godz. 25 min.

Jerzy, typowy gadżeciarz, nawiązuje dziwną relację ze swoim GPS-em o kobiecym głosie, który
sprowadza go na złą drogę.

www.noknasielsk.pl
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Sprzedam obornik bydlęcy, podłoże po pieczarkach, wapno nawozowe. Duże ilości. Tel. 602 511 082.
Sprzedam działki – prąd, woda,
gaz. Tel. 500 138 106.
Sprzedam tanio działki budowlane. Tel. 518 445 613.
Sprzedam mieszkanie M3 i garaż, ul. Warszawska 41/49 B m1
w Nasielsku. Tel. 512 107 014.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku, pow. 811 m2,,okolice
ul. Miodowej. Tel. 502 076 594.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 780 106 887.
Logopeda. Tel. 504 984 957.
Firma elektryczna z Nasielska
przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.
Tel. 518 529 925.

Przyjmę do pracy brukarzy
lub brygady brukarskie
z doświadczeniem

tel. 694 174 945

Instalacje elektryczne – uprawnienia, alarmy, kamery, przyłącza
energetyczne. Tel. 518 529 925.
Podnośnik koszowy 20 m – wynajem Nasielsk. Tel. 518 529 925.
Młody Rolnik - dotacja 100 tys.
zł. Nabór i wypełnianie wniosków
do 21 czerwca. Tel. 795 931 529.
Sprzedam dom w Nasielsku, stan
surowy otwarty 140 m 2, działka
740 m2 ogrodzona. Tel. 509 175
901.
Kupię ziemię rolną. Tel. 693 021
707.
Sprzedam dom w centrum
Nasielska. Tel. 511 146 203.
Przyjmę stolarzy, lakiernika i osoby do przyuczenia – Nasielsk.
Tel. 503 169 550.
Szukam opiekunki do 7-letniego
dziecka. Dzwonić od poniedziałku
do piątku po 15.00, sobota i niedziela od rana. Tel. 505 513 628.
Usługi elektryczne od A do Z,
instalacje 15 zł/punkt. Tel. 531
615 838.
Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 512 916 344.
Sprzedam działkę budowlaną
blisko PKP Studzianki. Tel. 784
528 758.
Sprzedam Yorki 3-miesięczne. 600
zł. Tel. 697 888 450.
M3 w Płońsku - 50,9 m2, II piętro, 2 balkony. Centrum. Tel. 516
726 385.
Sprzedam tanio piecyk na węgiel,
sofę rozkładaną, pozostałości po
remoncie oraz różną odzież (duży
worek 20 zł). Odbiór - Cieksyn.
Tel. 516 726 385.
Sprzedam 0,5 ha ziemi przy ul.
Kolejowej w Nasielsku. Tel. 500
115 958.
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.
Malowanie, gładź niepyląca, panele. Tel. 513 527 083.
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Wynajmę kawalerkę w Nasielsku,
ul. Warszawska. Tel. 608 378 366.
Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131.
Przyjmę do pracy przy ociepleniach. Tel. 519 192 396.
Potrzebny pracownik do zakładu
kamieniarskiego. Tel. 501 187 409.
Sprzedam działkę budowlaną 1015
m 2 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 220 000 zł. Tel. 511
767 552.
Sprzedam halę do remontu 1470
m2 w Nasielsku. Cena 180 000 zł.
Tel. 690 225 886.
Zatrudnię mechanika samochodowego w doświadczeniem –
Nasielsk. Tel. 512 333 283.
Zatrudnimy pracowników produkcji. Wymóg: badania sanitarno-epidem. Kontakt: Nowel,
Piekarnia Nowakowski, ul. Szarych
Szeregów 11. Tel. (22) 767 04 57.
Zatrudnię operatora na koparko-ładowarkę. Tel. 692 427 426.
Sprzedam akwarium 120 l z pełnym wyposażeniem. Tel. 665 206
404.

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

Bidka konna. Tel. (23) 69 35 232.
S p r z e d a m d z i a ł k ę 9 1 0 m 2,
ul. Cisowa, Nasielsk. Tel. 501 622
325.
Dom do wynajęcia (po remoncie)
+ garaż murowany 150 m2 + kanał. Tel. 501 461 424.
Sprzedam silnik elektryczny 7 KW.
Tel. 502 810 213.
Wynajmę mieszkanie. Tel. 693
356 867.
Oddam słomę. Tel. 606 409 569.
Wynajmę 300 m 2 k/Nasielska.
Tel. 606 409 569.
Sprzedam okazyjnie działki budowlane, ogrodzone, media –
Nasielsk. Tel. 669 951 207.
Do wynajęcia w Nasielsku trzy
pokoje, kuchnia, łazienka, CO,
oddzielne wejście. Tel. 602 793
096; 784 672 567.
Sprzedam przyczepkę samochodową, prawie nową, rejestrowaną.
Tel. 796 500 025.
Sprzedam działki: 1000 i 1500 m2
(prąd, woda, gaz). Tel. 500 138 106.
Sprzedam dwie krowy 10-letnie,
termin wycielenia 18.06. Tel. 608
113 975.
Restauracja Stary Młyn w Nasielsku
zatrudni kucharza na pełny etat na
miejscu. Tel. 601 885 965.
Sprzedam 2 pokoje+kuchnia, 50
m2, 2 piętro, Warszawska. Tel. 669
382 925.
Sprzedam M-4 w Nasielsku na osiedlu
Piłsudskiego. Tel. 509 785 428.
Korepetycje z języka angielskiego wszystkie poziomy nauczania, skuteczne przygotowanie do egzaminów.
Tel. 697 339 708.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

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

SPORT

SPORT

usługi mini koparką

tel. 604967981
ZATRUDNIMY

SPORT

KARTOFLISKO

SPORT SZKOLNY. Lekka atletyka

Powiatowe zawody

W dniu 15 maja w Nasielsku odbyły się powiatowe zawody w lekkiej
atletyce dla szkół gimnazjalnych.
Do rywalizacji przystąpiło 52 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Starych
Pieścirogach i 38 z Gimnazjum w Pomiechówku. Rozegrano trzydzieści cztery konkurencje. W dwunastu lepsi okazali się uczniowie z gimnazjum w Pieścirogach.
Zwycięzcy będą reprezentować powiat nowodworski na zawodach
rejonowych: Aleksandra Kińska, Kinga Siemaszko, Kacper Milewski
i Kacper Krajewski w pchnięciu kulą, Bogdan Makowski w biegu na
1000 m, Paweł Mokos w skoku w dal, Patrycja Marszałek w biegu na
200 m, Dominika Andrzejewska w biegu na 400 m, Kinga Karaś w biegu na 800 m, Karolina Strzelczak w skoku wzwyż oraz sztafeta olimpijska dziewcząt i chłopców.
PK

Rejonowe zawody
w lekkiej atletyce
W dniu 23 maja br. w Lesznowoli odbył y się rejonowe zawody
w lekkiej atletyce dla szkół gimnazjalnych. W zawodach tych wystąpili
uczniowie Gimnazjum w Starych Pieścirogach.
Drugie miejsca i srebrne medale wywalczyły: Aleksandra Kińska i
Karolina Strzelczak. Trzecie miejsca i brązowe medale zdobyli: Paweł Mokos, Kinga Siemaszko, Kinga Karaś, Patrycja Marszałek oraz
sztafeta olimpijska w składzie: Wiktor Bendowski, Kacper Krajewski,
Łukasz Muzal i Krzysztof Makowski. Czwarte miejsca zajęli: Bogdan
Makowski, Kacper Milewski, Dominika Andrzejewska, Kacper Krajewski oraz sztafeta olimpijska dziewcząt.
Uczniowie, którzy zajęli miejsca w pierwszej trójce, wystąpią w finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się
6 czerwca w Radomiu.
PK

pracowników do gastronomii
(kucharzy, barmanów)

mile widziane doświadczenie i wykształcenie w tym kierunku.
Kwestionariusze osobowe prosimy składać w siedzibie Firmy:

PH GULIWER
05-190 Nasielsk ul. Tylna 1
w godzinach od 8-14 od poniedziałku do piątku

telefon kontaktowy 023 693 11 24

Cennik reklam i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena
netto zł

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert – 1 szt.

0,85
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

– 10%
– 25%
do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona

+ 50%
+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 45 mm
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PIŁKA NOŻNA
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BRYDŻ

Kryzys w Żbiku się pogłębia
Wieści z boisk piłkarskich są coraz gorsze. Przez cały maj nasza
najlepsza drużyna piłkarska tylko
przegrywała. Kryzys w Żbiku się
pogłębia. Pokonują nas nie tylko liderzy, ale i drużyny z samego dołu
tabeli. Takie, z którymi w przyszłym
sezonie grać już nie będziemy, ponieważ nie od dziś wiadomo, że
będą grał y w niższej klasie. Na
szczęście zgromadzone jesienią
punkty wystarczą naszej drużynie
do pozostania w lidze okręgowej.
Na jak długo? Strach myśleć, pon i e wa ż p rawd o p o d o b n i e p o
przyszłym sezonie zostanie przeprowadzona dalsza reorganizacja
rozgrywek piłkarskich w naszym
kraju, co spowoduje, że w przyszłym roku spadnie więcej drużyn,
niż działo się to do tej pory.
A nasza drużyna jest w rozsypce.
Szans na poprawę nie widać. Prawdopodobnie wkrótce rozpocznie
się szukanie winnych tego stanu.
Wszyscy będą bili się w piersi…,
tyle że w cudze, a nie w swoje.
I po 50 latach istnienia Żbika wrócimy do czasów, gdy w nasielskiej
gminie nie było żadnej drużyny
biorącej udział w regularnych rozgrywkach. Istniejąca wcześniej drużyna zawiesiła swą działalność.
To czarny scenariusz. Oby się nie
ziścił, bo żal 50-letniego dorobku i marki, jaką miała nasza reprezentacyjna drużyna. A był nią Żbik.
Nie chodzi wcale o to, aby w gminie była tylko jedna drużyna. Może
być ich więcej. Tyle że reprezentacyjna drużyna winna być tylko
jedna, a pozostałe – stanowić zaplecze, gdzie będą dojrzewać młode talenty, które po skończeniu
wieku juniora nie znajdują jeszcze
miejsca w pierwszym składzie. Dla
nich warto stworzyć system tanich
gminnych rozgrywek. To wszystko
trzeba przemyśleć i przedyskutować, ponieważ obecna sytuacja nie
napawa optymizmem.
W ostatnie dwie soboty Żbik spotkał się z Kryształem Glinojeck
i Wkrą Sochocin. Z obydwoma
przeciwnikami, bardzo przeciętnymi, przegrał. A nawet osłabiony
Żbik nie powinien mieć większego
kłopotu z ich pokonaniem.
Żbik w obydwu meczach nie zagrał
w optymalnym składzie. Najbardziej dawał się we znaki brak Marka
Osińskiego. Dopiero teraz widać,
jak ważną rolę odgrywał ten zawodnik w drużynie. Nawet wtedy,
gdy nie strzelał bramek, angażował
niekiedy kilku przeciwników, i rywalizujące drużyny z dużą obawą
oddalały się od swojej bramki.
Te dwa przegrane mecze po raz
kolejny pokazały, w czym tkwi słabość Żbika. W oczy rzuca się słaba
dyspozycja strzelecka zawodników. Nie potrafili wykorzystać
wielu dogodnych sytuacji na strzelenie bramki. Tak było w obydwu
meczach. Zmarnowano ich wiele w pierwszych połówkach tych
spotkań. Nawet w meczu w Sochocinie, gdzie po pierwszej połowie
prowadziliśmy 1:0. Bramkę w tym
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Wyniki turnieju „dziesiątego” 09.05.2014 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		

77 pkt (58,73%)

2. Janusz Wydra – Janusz Muzal				

70 pkt (55,56%)

3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			

69 pkt (54,76%)

4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Miorawiecki 		

64 pkt (50,79%)

5. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			

63 pkt (50,00%)

6. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			

61 pkt (48,41%)

7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			

58 pkt (46,03%)

8. Jacek Jeżółkowski – Krzysztof Turek			

45 pkt (35,71%)

Wyniki turnieju „jedenastego” 23.05.2014 r.:

meczu strzelił w 38’ Daniel Szadkowski. Drugą bramkę dla naszej
drużyny strzelił w 82. minucie meczu Mateusz Pałka. Tyle że w tym
momencie gospodarze prowadzili
już 4:1 i nieco zwolnili tempo gry.
Te cztery bramki zdobyli w czasie 25 minut drugiej połowy (50,
56,70,73’).
W tej połowie gospodarze z Sochocina byli, wobec biernej postawy naszej drużyny, zdecydowanie
lepsi i wchodzili pod naszą bramkę
jak nóż w masło. Temu marazmowi
winna jest nie tylko obrona, w której nawet doświadczony Damian
Domała sam niewiele mógł zrobić.
Widać było, że nasza drużyna nie
jest zespołem.
Pierwszą połowę wygrali nasi zawodnicy 1:0. W tej części to oni
dyktowali przebieg gry i mogli tę
połowę wygrać dużo wyżej. Zastanawiająca jest ta metamorfoza, jaka
obserwowaliśmy w drugiej połowie. Czy była ona przejawem braku
kondycji, błędnej taktyki przyjętej
na drugą połowę gry czy też wyrazem zniechęcenia i braku wiary
w zwycięstwo po straceniu wielu
okazji na strzelenie bramki w pierwszej połowie? Tę połowę nasi grali
„na stojąco”. I tę właśnie słabość naszej drużyny gospodarze obnażyli
w sposób bezwzględny.
Zastanawiający jest też przebieg pojedynku z Kryształem Glinojeck.
Właściwie przez cały pojedynek wiR

E

dać było przewagę naszej drużyny.
Jak zauważył jeden z sympatyków
piłkarstwa, gościnnie przebywający w Nasielsku, a obecny na tym
meczu i niezwiązany z żadną z walczących drużyn, to nasielszczanie
częściej posiadali piłkę. Według niego mieli ją przez 80% gry. Zauważył też, że stworzyli przynajmniej
11 tzw. stuprocentowych okazji,
w których wyniku mogli, a nawet
powinni, zdobyć bramki. Jednak zeszli z boiska pokonani 1:0. Przeciwnicy wykorzystali jedną z nielicznych
kontr i umieścili piłkę w naszej bramce. Piłkarzem, który obnażył słabość
naszych linii defensywnych, był doświadczony Łukasz Przybyszewski.
Przed Żbikiem jeszcze dwa pojedynki, ostatnie pojedynki w sezonie rozgrywkowym 2013/2014.
Najpierw w sobotę do Nasielska
przyjeżdża drużyna z Jednorożca,
z której pokonaniem przy normalnej grze naszej drużyny nie powinniśmy mieć kłopotu, ale że gramy
tak jak gramy, więc problemy mogą
się pojawić. Już na sam koniec,
14 czerwca, nasi wyjeżdżają do
Wieczfni Kościelnej. To dość chimeryczna drużyna. Jesienią pokonaliśmy
ją 5:0. Teraz jednak, po słabym sezonie, na koniec złapała drugi oddech
i odbiera punkty nawet dobrym drużynom. Jest to nasz bezpośredni sąsiad w tabeli. Mamy tylko o 3 punkty
więcej, które możemy stracić właśnie
w meczu z tą drużyną.
andrzej zawadzki
K

1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			

179 pkt (62,15%)

2. Jerzy Krzemiński – Krzysztof Morawiecki 			

167 pkt (57,99%)

3. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			

142 pkt (49,31%)

4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		

138 pkt (47,92%)

5. Adam Banasiuk – Józef Dobrowolski			

134 pkt (46,53%)

6. Janusz Wydra – Janusz Muzal				

125 pkt (43,40%)

7. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			

123 pkt (42,71%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2. Janusz Wydra 				

58 pkt

Janusz Muzal				

58 pkt

3-5. Piotr Kowalski 				

53 pkt

Grzegorz Nowiński 			

53 pkt

Krzysztof Morawiecki 			

53 pkt

Mariusz Figurski				

50 pkt

7.

Kazimierz Kowalski			

49 pkt

8.

Waldemar Gnatkowski			

48 pkt

9.

6.

Robert Truszkowski			

47 pkt

10-11. Zbigniew Michalski			

44 pkt

Krzysztof Michnowski			

44 pkt
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