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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00 – 16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00 – 18.00

Wtorek 10.00 – 13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

Dyżury aptek 
Uprzejmie informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta  

oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi 
numerami telefonu:

na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

marzec-kwiecień 2015 r.
23-29.03.2015 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
30.03. - 5.04.2015 r. - Apteka ,,Przy Stacji”, ul. Modlińska 18,  
Pomiechówek,
6-19.04.2015 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk.

(red.,  
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Z UM. Harmonogram przyjmowania zeznań PIT

Złóż zeznanie podatkowe  
w urzędzie
Informujemy, że pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2014 w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna) zgodnie 
z poniższym harmonogramem. 
– 30 marca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 1 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 8 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 15 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 22 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 29 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
Jednocześnie informujemy, że w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (parter) zostanie ustawiona od dnia 16 marca br. urna przezna-
czona do składania przez podatników zeznań podatkowych w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami i dniami funkcjo-
nowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

Z UM
Głosujmy na 
„Podwórko NIVEA” 
Gmina Nasielsk zgłosiła swój udział w konkursie „Podwórko NIVEA”. Ro-
dzinny plac zabaw NIVEA zostanie wybudowany w 40 lokalizacjach w ca-
łej Polsce. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest uzyskanie jak największej 
liczby głosów wśród wszystkich uczestników konkursu. Lokalizację „Po-
dwórka NIVEA” w Nasielska zaplanowano przy budynku Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja przy ulicy Staszica 1.
Wystarczy codziennie oddać jeden głos na lokalizację rodzinnego miejsca 
zabaw w swoim mieście za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podwor-
ko. Pierwsza tura głosowania będzie się odbywać w dniach 1–30 kwietnia 
br. Każdego dnia będzie można oddać jeden głos.

Z UM

Usuwanie azbestu  
w 2015 roku
Co prawda zgodnie z rozporządzeniem ustawodawca dopuścił wykorzy-
stywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia 2032 
r., to nie zmienia to faktu, że prędzej czy później posiadany azbest trzeba 
będzie usunąć. Jeśli nie my, to nasze dzieci. W 2014 r. odebraliśmy wyroby 
azbestowe z ponad 100 posesji w ilości około 300 ton. 
Na rok 2015 złożyliśmy również wniosek o dotację na ten cel. Otrzyma-
liśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu nam dotacji w kwocie, o jaką 
wnioskowaliśmy. tj. 97 146, 00 zł.
Dotacja, jak w roku ubiegłym, jest przyznana na 85% kosztów zadania – 
pozostałe 15% pokrywają właściciele nieruchomości, z których azbest jest 
odbierany.
Całkowity koszt zadania wynosi 114 290,00 zł i za tę kwotę odbierzemy 
złożony luzem oraz wykonamy demontaż z dachów i odbierzemy zdję-
ty azbest z 76 posesji. Podkreślić należy, że wnioskiem objęliśmy wszyst-
kich wnioskodawców, którzy złożyli do nas w wyznaczonym terminie 
kompletne dokumenty. Łącznie odbierzemy ponad 200 ton wyrobów 
azbestowych: ponad 100 ton złożonego luzem i ponad 100 ton po de-
montażu.
W chwili obecnej przystępujemy do przygotowania procedury przetar-
gowej i po rozstrzygnięciu przetargu oraz po podpisaniu z wyłonionym 
wykonawcą umowy przystąpimy do realizacji zadania.
Nie wiemy, jaki będzie koszt utylizacji azbestu w 2015 r., ale można przy-
puszczać, że będzie się kształtował podobnie jak w 2014 r. Wtedy to wła-
ściciele nieruchomości pokrywali we własnym zakresie 15% ogólnych 
kosztów i wynosiło to: 15 % za demontaż z dachu i odbiór zdjętego azbe-
stu: za m2 – 1,35 zł, za tonę – 89,10 zł; 15 % za odbiór zdeponowanego na 
posesji azbestu: za m2 – 0,74 zł; za tonę – 48,60 zł.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

INFORMACJA O WYKAZIE

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej 
wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w try-
bie przetargu ustnego nieograniczonego, dot. działki nr 282 położonej 
w obrębie Nowe Pieścirogi- ZPN.6840.1.1.2015
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
w dniach od 27 marca do 17 kwietnia 2015 r. 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Dariusz Kordowski  
został radnym 
W niedzielę, 15 marca br., 
odbyły się wybory uzu-
pełniające do Rady Miej-
skiej w Nasielsku. Nowym, 
piętnastym radnym nasiel-
skiej Rady Miejskiej został 
Dariusz Kordowski. 
Wybory uzupełniające od-
bywały się w okręgu nr 5 
z siedzibą w Zespole Szkół 
Zawodowych. W wybo-
rach wzię ło udział 279 
osób, na 1156 wyborców 
uprawnionych do głoso-
wania. Wszystkie oddane 
głosy były ważne. Najwię-
cej, bo 78 głosów zdobył 
Dariusz Kordowski (lista 
nr 5, KWW Dariusza Kor-
dowskiego); 59 głosów wyborcy oddali na Ewę Annę Szatkowską (lista 
nr 4, KWW Mała Ojczyzna), 44 głosy zdobył Piotr Osiński (lista nr 1, KWW 
„O lepszą przyszłość Nasielska”). W dalszej kolejności znaleźli się: Andrzej 
Pacocha (lista nr 3, KWW Komitet Obywatelski 5 okręgu), który otrzy-
mał 41 głosów; Izabela Mazińska (lista nr 2, KWW „Nasze Miasto To My”)  
– 31 głosów; Andrzej Zawadzki (lista nr 6, KWW Andrzeja Zawadzkiego) 
– 17 głosów i Ireneusz Domański (lista nr 7, KWW Ireneusza Domańskie-
go) – 9 głosów. 
Zaprzysiężenie nowego radnego odbyło się 26 marca 2015 r. podczas 
sesji Rady Miejskiej. 

(i.)

R E K L A M A

Z MIASTA

Kontrowersyjna decyzja burmistrza
Chodzi o decyzję burmistrza, który nie wy-
raził zgody (czyli wydał decyzję odmowną) 
na lokalizację na działce nr 1134 działalno-
ści polegającej w głównej mierze na skupie 
złomu. Należy tu dodać, że na działce tej 
mieszczą się obiekty Gminnej Spółdziel-
ni, a ta jest zainteresowana dzierżawieniem 
wolnej przestrzeni.
Ta wiadomość wzburzyła wiele środowisk. 
W miejscu tym od samego końca II wojny 
światowej prowadzono szeroką działalność 
gospodarczą. Jedną z form tej działalności 
był skup złomu, ale także makulatury, szmat, 
a nawet skór zwierzęcych (ze świeżego uboju). I nigdy nikt na tę działalność spółdzielni się nie uskarżał.
Argumentacja za tą decyzją, według wielu osób, jest pokrętna i nie do końca obiektywna, a także potwierdzająca 
wiedzę osób, które z wielkim prawdopodobieństwem naszemu włodarzowi takie rozwiązanie doradzały. Głównym 
zarzutem jest brak zgodności tego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który 
wprawdzie dopuszcza niektóre usługi, ale też pod pewnymi warunkami. Mówiąc prościej, chodzi o to, aby usługi te 
nie oddziaływały negatywnie na środowisko. A te usługi oddziaływać wprawdzie nie muszą, ale mogą. Na wszelki 
wypadek lepiej czegoś zakazać.
Przeciwna tej decyzji jest duża grupa osób, które z tego punktu skupu korzystały. „Czyścili” miasto, zarabiali niedu-
że pieniądze, ale wystarczały im na ich drobne zakupy. A że czasami kupili jakieś piwko… to tylko zysk dla gminy, 
bo rósł tzw. fundusz korkowy. Teraz, pozbawieni skromnego dochodu, zamierzają ze znalezionymi rurkami i tym 
podobnym sprzętem udać się pod urząd i przejść na garnuszek burmistrza (jak stwierdził jeden z panów).
Złomiarze to jedna z grup niezadowolonych z likwidacji punktu skupu złomu i niewyrażenia zgody na wznowie-
nie tej działalności, ale nie jedyna. Oburzyli się bowiem też sąsiedzi tego punktu, bo ktoś, gdzieś miał stwierdzić, że 
właśnie sąsiedzi tego punktu będą z tej decyzji bardzo zadowoleni. Otóż nie są zadowoleni. Nie udało mi się zna-
leźć nawet jednej osoby mieszkającej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego punktu skupu, która miałaby coś 
przeciwko takiej usłudze. A taka informacja znalazła się także w prasie.
Osoby, które w tej sprawie się wypowiadały, chętnie by zadały kilka pytań naszemu włodarzowi. Większość z nich 
można ująć w sposób, w jaki zrobi to jeden z producentów papryki poprzedniemu premierowi: Panie burmi-
strzu, jak żyć? Dodają, że cieszą ich „igrzyska”, jakie gmina dość często organizuje, ale im potrzebny jest chleb. 

andrzej zawadzki



4 Życie Nasielska nr 7(419); 27 marca–9 kwietnia 2015AKTUALNOŚCI

KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

KRONIKA PSP
17.03 OSP Nasielsk, OSP Cieksyn 
i OSP Jackowo wyjechały do pożaru  
traw w Starych Pieścirogach.
17.03 strażacy z Jackowa dwukrotnie 
wyjechali do pożaru traw w Kątnych.
18.03 OSP Nasielsk i OSP Psucin wy-
jechały do pożaru traw w Toruniu 
Dworskim.
18.03. OSP Cieksyn i OSP Psucin 
wyjechały do pożaru trawy w Ciek-
synie.
21.03. strażacy z Cieksyna wyjechali 
do pożaru sadzy w kominie w miej-
scowości Andzin.
23.03. OSP Nasielsk wyjechało do 
pożaru śmieci na dzikim wysypisku 
w Pniewie.
25.03. OSP Nasielsk i OSP Jackowo 
wyjechały do pożaru trawy w Jac-
kowie.

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

Z POLICJI

Dozór  
za rozbój
W połowie marca do komisariatu 
w Nasielsku zgłosił się 22-letni męż-
czyzna, który powiedział, że gdy kie-
dy wracał ze sklepu (13.03.) , został 
zaczepiony przez trzech mężczyzn. 
Dwóch z nich, pod groźbą pobicia, za-
brało mu telefon komórkowy, kurtkę 
oraz dokumenty. Następnie sprawcy 
oddalili się w nieznanym kierunku. Do 
zdarzenia doszło na ul. Piłsudskiego.
Policjanci natychmiast przystąpili do 
wyjaśnienia tej sprawy. Jeszcze tego 
samego dnia funkcjonariusze ustalili 
podejrzanych o dokonanie rozboju, 
zatrzymali ich oraz odzyskali część 
skradzionych rzeczy. 
Zatrzymani 31-letni Jacek Z. i 21-letni 
Krzysztof R. są mieszkańcami powiatu nowodworskiego. Obaj trafili do aresztu 
i usłyszeli zarzuty, a prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy zastosował 
wobec nich dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Grozi im kara 
od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

za: kppnowydwor.policja.waw.pl

NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE 
4 pokoje, 76m2 ciche,  

z balkonem do remontu.  
Nasielsk, ul Warszawska 51/53C, 

tel. 525 23 04 39

Z GMINY

Rozpoczęły 
się remonty 
dróg
Jak informuje nas Radosław Ka-
siak, kierownik Wydziału Inwe-
stycj i  nasielsk iego magistratu, 
aktualnie trwają prace porządko-
we na drogach. Zima, a zwłasz-
cza sama jej końcówka, k iedy 
w dzień temperatury przekra-
czały nawet pięć stopni, a nocą 
spada ł y mocno poniżej  zera, 
spowodowała wiele szkód, i to 
zarówno na drogach bitumicz-
nych, jak i na drogach grunto-
wych. Tegoroczna zima była na 
szczęście łagodna i szkody te są 
nieco mniejsze, niż było to w la-
tach ubiegłych. 
Pracy jest jednak dużo, ponieważ 
nasz gmina ma na swym utrzy-
maniu ponad trz ysta k i lome-
trów dróg. Zarówno jedne, jak 
i drugie drogi są remontowane 
w ramach bieżącego utrzyma-
nia dróg. Prace wykonuje nasz 
gminny ZGKiM. Polegają one na 
uzupełnianiu ubytków w drogach 
bitumicznych i profilowaniu dróg 
gruntowych. 

(az)

Z MIASTA

W okresie 08–16.03.w sklepie Te-
sco Łukasz M., mieszkaniec Nasielska, 
skradł alkohol o wartości 584 zł.
09.03.nieznani sprawcy włamali się 
do mieszkania przy ulicy Warszaw-
skiej i skradli mienie o wartości 2180 
zł na szkodę Renaty H.
09.03 w Miękoszynku nieznani spraw-
cy skradli 200 m linii energetycznej. 
Straty wynoszą 1000 zł na szkodę Za-
kładu Energetycznego w Płońsku.
09–10.03.w Ruszkowie nieznani 
sprawcy skradli z terenu posesji Zbi-
gniewa K. złom o wartości 1000 zł
13.03. na ulicy Piłsudskiego Jacek Z. 
i Krzysztof R., mieszkańcy Nasielska 
, pobili Artura R. i skradli mu mienie 
o wartości 420 zł.
Pijani na drodze
17.03. w Lorcinie Sylwester S., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,93 mg/l).
17.03. w Nowej Wronie Jerzy K., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(1,10 mg/l).

Sygnalizacja świetlna w centrum 
Zmodernizowane przed laty głów-
ne skrzyżowanie w Nasielsku, ulic 
POW i Kościuszki oraz Młynarskiej 
i Kilińkiego, nadal sprawia sporo 
kłopotów, i to zarówno pieszym, 
jak i kierowcom. Nawet tym z naj-
wyższymi kategoriami. 
Skrzyżowanie to, a właściwie zespół 
skrzyżowań, to prawdziwa krzy-
żówka. Skrzyżowania natomiast 
powinny być jasno i jednoznacznie 
oznakowane. A jak jest? Owszem, 
można było je oznakować czytel-
niej i bezpieczniej, tyle że wtedy 
byśmy musieli na tych skrzyżo-
waniach dłużej czekać zarówno na 
przejście przez jezdnię, jak i prze-
jazd. Dlatego musimy się nauczyć, 
jak należy się poruszać po tym, 
a właściwie tych skrzyżowaniach. 
Oto kilka spostrzeżeń, które warto 
wziąć pod uwagę.
Piesi muszą pamiętać, że nawet 
gdy pali się światło zielone, nie są 
w 100% bezpieczni, bowiem w tym 
samym czasie pali się zielone świa-
tło dla samochodów skręcających 
w lewo (np. wyjeżdżających z ulicy 
POW, Młynarskiej czy Kościuszki). 
To prawda, że pieszy w tej sytuacji 
ma pierwszeństwo i samochód po-
winien zatrzymać się, ale niekiedy 
kierowcy potrafią się zagapić i wte-
dy nieszczęście gotowe. 
Zielonego światła dotyczy jesz-
cze jedna ważna uwaga. Aby się 
ono zapali ło, musimy dotknąć 
„łapki” na sygnalizatorze. Wtedy 
na nim powinno pojawić się ko-
lorowe światełko, tyle że na więk-
szości przycisków jest ono niemal 

niewidoczne. Dlatego też te przy-
ciski powinny być jak najszybciej 
wymienione. Nienaciśnięcie przy-
cisku skutkuje tym, że musimy dłu-
żej czekać na pojawienie się światła 
zielonego na przejściu dla pieszych 
– aż ktoś dotknie tego przycisku. 
Ciekawą sytuację z zielonym świa-
tłem można zaobserwować też 
w wypadku ruchu pojazdów. Zielo-
ne światło dla pojazdów wyjeżdża-
jących z ulicy POW i Młynarskiej 
jest sterowane fotokomórką. Przy-
najmniej jeden samochód musi się 
znaleźć w jej zasięgu, inaczej świa-
tło zielone dla pojazdów wyjeż-
dżających z tych ulic się nie zapali. 
Wtedy cały czas będzie się paliło 
zielone światło dla pojazdów po-
ruszających się ulicami Kościusz-
ki i Kilińskiego. Jest to bowiem 
główny szlak – droga wojewódz-
ka. Samochody osobowe nie mają 

zazwyczaj kłopotów z egzekwo-
waniem swego prawa do bezpiecz-
nego pokonywania skrzyżowania. 
Ustawiają się tuż przy linii i w wy-
padku, gdy główną ulicą nie po-
rusza się żaden pojazd, zielone 
światło zapala się prawie natych-
miast i nawet nie trzeba zbyt wy-
raźnie zwalniać.
Kłopot mają niekiedy duże samo-
chody, które ze względu na ograni-
czone możliwości skrętu ustawiają 
się nieco dalej od białej linii. Nie są 
wtedy w zasięgu fotokomórki i zie-
lone światło się nie zapali. Kilkakrot-
nie już zauważyłem, że niekiedy 
przechodnie zdezorientowanemu 
kierowcy pokazują palcem fotoko-
mórkę i dopiero wtedy zbliża się on 
do białej linii, dzięki czemu zapala 
się wkrótce zielona światło.
Na jeszcze jeden element sygna-
lizacji warto zwróć uwagę. Kiedy 

zapali się zielone światło dla pie-
szych, słyszymy charakterystycz-
ny dźwięk. Otóż sygnał ten nie jest 
emitowany od godziny 22 do go-
dziny 6 rano. Wtedy kierujemy się 
tylko wzrokiem.

Andrzej Zawadzki
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R E K L A M A

Serdecznie dziękuję swoim wyborcom  
za oddane na mnie głosy.  

Zapewniam, że nie zawiodę Państwa zaufania  
i zapraszam do współpracy. 

 Z poważaniem 
    Dariusz Kordowski

O G Ł O S Z E N I E

FOTOOBSERWATOR

Budują dworzec
Ledwo parę tygodni temu skoń-
czyły się prace rozbiórkowe dwor-
ca kolejowego w Nasielsku, a już 
ru sz ył y  p rac e nad now ym b u-
dynkiem. Obecnie stoją już fun-
damenty i jest wznoszona stalowa 
konstrukcja. Przy okazji odbloko-
wano zamknięte do tej pory przej-
ście w kierunku peronów. Miejmy 
nadzieje, że szybko doczekamy się 
zakończenia budowy.

(p)

NAUKA

Innowacje na medal
O sukcesach Justyny Ja-
kubowskiej-Wrzosek, 
mieszkanki naszej gminy, 
pisaliśmy już kilka mie-
sięcy temu, kiedy to zo-
stała laureatką IV edycji 
konkursu „Innowacja jest 
Kobietą”. Jest to konkurs 
organizowany w celu 
promocji wynalazków 
naukow ych m łodych 
polskich badaczek. Pani 
Justyna wraz z zespo-
łem z Instytutu Ochrony 
Środowiska – Państwo-
wego Instytutu Badaw-
czego z Warszawy jest 
autorką wynalazku pod 
nazwą „Sposób zapobie-
gania kumulacji pesty-
cydów w środowisku”. 
Nagrodą za zwycięstwo 
w konkursie była promo-
cja wynalazków na mię-
dzynarodowych wystawach w Zagrzebiu i Norymberdze. 
Okazało się, że wynalazek pani Justyny cieszył się ogromną popularno-
ścią na obu imprezach. Na 12. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 
ARCA w Zagrzebiu zdobył srebrny medal, zaś w Norymberdze na 66. 
Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 
2014” został uhonorowany złotym medalem. Dzięki zaistnieniu na forum 
międzynarodowym wynalazek pani Justyny ma szansę zrewolucjonizo-
wać walkę z zanieczyszczonym pestycydami środowiskiem. 
Jak wyjaśnia pani Justyna, służy on uzdatnianiu gleb i wód zanieczysz-
czonych pestycydami, zwłaszcza w okolicy tzw. mogilników – daw-
nych składowisk niebezpiecznych substancji, m.in. przeterminowanych 
środków ochrony roślin i odpadów pestycydowych. Opracowana me-
toda, polegająca na wprowadzeniu do gleby bądź wody zanieczyszczo-
nej pestycydami naturalnych minerałów występujących w glebie (m.in. 
glinokrzemianów) w postaci rozdrobnionej lub w postaci uformowanych 
elementów, pozwala na wyłączenie nadmiaru pozostałości środków 
ochrony roślin z obiegu biologicznego, a tym samym zmniejszenia ich 
akumulacji w roślinach. Dzięki stosowaniu tej metody można ograniczyć 
transport substancji aktywnych pestycydów do wód podziemnych i po-
wierzchniowych.
Odkrycie Justyny Jakubowskiej-Wrzosek ma więc niebagatelne znaczenie 
tak dla ochrony środowiska, jak i naszego zdrowia. 
Wszystkich nagród serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukce-
sów naukowych. 

(red.)

Z UM. Zaproszenie

Dzień Patrona  
i Piknik Rodzinny
W dniu 26 kwietnia 2015r. (niedziela) będziemy uroczyście czcić św. 
Wojciecha – patrona miasta Nasielska oraz nasielskiej parafii. Będzie 
to 5. rocznica ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielska. 
Pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców naszej gminy na tę uro-
czystość. W tym roku po raz pierwszy organizujemy piknik rodzin-
ny, który rozpocznie się po mszy św. o godz. 12.00. Piknik odbędzie 
się za kościołem, na terenie parkowym przylegającym do plebanii. W 
programie występy artystyczne, stoiska z rękodziełem i wiele innych 
atrakcji. 
Wspólnie świętujmy 5. rocznicę ustanowienia św. Wojciecha Patronem 
Miasta Nasielska. W sposób szczególny serdecznie zapraszamy wszyst-
kich Wojciechów z terenu naszej gminy. Chcąc udokumentować tę 
okrągłą rocznicę, planujemy wykonać pamiątkowe zdjęcie wszystkim 
Wojciechom obecnym 26 kwietnia br. przy dębie, który na zakończe-
nie uroczystości zasadzimy na terenie parkowym za kościołem. 
Zapraszamy również osoby tworzące rękodzieło oraz wytwarzające 
lokalne produkty spożywcze do bezpłatnego wystawienia swoich sto-
isk podczas pikniku. Więcej informacji pod nr. tel. 23-69-33-050 – 
Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
Organizatorzy: proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku ks. Tadeusz 
Pepłoński oraz burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.
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WARTO PRZECZYTAĆ

KULTURA

RECENZJA DKK

Wspomnienia aktora
Gustaw Holoubek to wielki aktor, tytan 
polskiego teatru. Wydaje się jednak, że dziś 
już nieco zapomnieliśmy o tym odtwórcy 
między innymi postaci Gustawa-Konrada 
w sławetnej inscenizacji Dziadów w 1967 
roku w Teatrze Narodowym. Pora go więc 
sobie przypomnieć dzięki jego autobio-
grafii Wspomnienia z niepamięci.
Nie jest łatwo pisać autobiografię, szcze-
gólnie że ten gatunek dzisiaj nie jest zbyt 
popularny u czytelników. Ale nie ma się 
czemu dziwić, ponieważ takie książki pi-
szą ostatnio przede wszystkim celebry-
ci. Jak mówił Andy Warhol, każdy może 
mieć swoje 15 minut, więc trzeba to wy-
korzystać do cna. Niemniej miło w kate-
gorii książek o sobie samym poczytać wspomnienia kogoś, kogo sława trwa 
znacznie dłużej i jest ugruntowana solidnym talentem, a nie skandalami.
Podejście Gustawa Holoubka do pisania o sobie jest bardzo interesujące. Choć 
intymne, to jednak zachowuje sporo sekretów i tajemnic dla samego autora. 
Holoubek nie ma potrzeby uzewnętrzniać wszystkich szczegółów swojego 
bogatego życia. Nie chce też przekonywać nas o swoim wielkim talencie i roli 
w tworzeniu polskiego teatru. Ten zresztą pojawia się na kartach dosyć późno, 
po raz pierwszy w formie anegdoty. Pewnego razu aktor zabrał swoją matkę 
na sztukę, w której grał, a ponieważ jego rodzicielka (mocno nieinteresująca się 
teatrem) nie mogła rozpoznać, który z aktorów to jej syn, Holoubek zaniechał 
dalszych prób pokazywania jej swojej pracy. 
Co wobec tego mamy, jeśli nie peany na własną cześć czy drobiazgowe no-
towanie kolejnych faktów ze swojego życia? Otóż… mamy historię życia. Za-
czyna się sielskim dzieciństwem w pełnym miłości domu, z opiekuńczą matką 
i silnym, choć posiadającym kilka przywar ojcem. Później jest dorastanie, kie-
dy to zdarzają się przyszłemu aktorowi typowe dla tego wieku błazenady 
(Holoubkowi przyszło zresztą żałować jednej z nich, tej, gdy to nazwał grupę 
dziewczyn „mleczarkami”). Historia nabiera tempa w czasie wojny, która choć 
opisana bez drastyczności, zdradza ponurą atmosferę tamtych dni chociaż-
bym wspomnieniem o głodzie, który doprowadził oddział autora do zjedzenia 
psa i kota. Ale są też momenty pełne radości, a wśród nich jednym z ważniej-
szych było spotkanie z papieżem, na które artysta oczekiwał z drżeniem serca 
i zapamiętał je na całe życie. 
W swojej książce Gustaw Holoubek nie ogranicza się tylko do opowiadania 
o swoim życiu. Wiele sytuacji wzbudza w nim chęć do skreślenia krótkich 
esejów na tematy z pozoru błahe, jednak ciekawie i przewrotnie zanalizowa-
ne przez autora. Przykładowo, wspomnienie z grania za młodu w piłkę nożną 
pobudza go do intepretowania tego sportu jako współczesnego pola walki, 
gdzie wojenne doktryny przekładają się na język sportowy i gdzie do zwycię-
stwa prowadzi przemyślana taktyka oraz wykorzystanie wszystkich zasobów. 
Podobnych fragmentów jest we Wspomnieniach… wiele, jak na przykład roz-
ważania o podejściu Wschodu i Zachodu do moralności człowieka i wynikają-
cych z tego konsekwencjach, które obserwujemy i dzisiaj.
Wspomnienia z niepamięci to piękna książka, napisana świetnym językiem, 
pozwalająca nam spojrzeć na ważną dla teatru postać jej własnymi oczami. 
Warto dodać, że ostatnie wydanie (z 2008 roku) jest pełne zdjęć, co jeszcze 
bardziej pozwala się przenieść w czasy autora i razem z nim przeżywać zarów-
no trudy, jak i chwile tryumfu.

Paweł Kozłowski

KĄCIK POETYCKI
Rezurekcja
Dzwony spiżowe biją na wieży, 
słońce przedziera się przez obłoki, 
odświętny kolor naszej odzieży 
świadczy o święcie bardzo głębokim.

Wszyscy zdążają do swojej fary, 
orkiestra w szyku dmie w instrumenty, 
przyozdobiony nasz kościół stary,
Bóg w swej dobroci jest niepojęty.

Serce rozpiera nastrój radości,
procesja kroczy wokół świątyni, 
dziś szczera miłość w każdym zagości, 
bo wielkie cuda Pan Bóg uczynił.

Grób został pusty, Chrystus znów żywy, 
widzą Go ludzie, świadectwa dają, 
Chrystus zmartwychwstał, cud to prawdziwy, 
Jego proroctwa się potwierdzają.

Pod baldachimem Jezus ukryty, 
to Jemu śpiewa głośno lud wierny, 
dzisiaj dla Niego wszelkie zaszczyty, 
dzisiaj od Niego zdrój niepomierny. 
    Stanisława Wiśniewska

OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA

GRUPA MOCARTA 
w NOK
Grupa MoCarta jest na przekór dostojnej powadze sal kon-
certowych, na przekór nużącej codzienności życia muzy-
ków, na przekór zaprzysięgłym melomanom i na przekór 
fanom rocka, rapu czy muzyki pop, którzy boją się klasy-
ki jak ognia. To kwartet smyczkowy o ambicjach kabaretu 
muzycznego. Tworzy go czterech absolwentów Akademii 
Muzycznej w Warszawie i Łodzi: Filip Jaślar, Michał Sikorski, 
Paweł Kowaluk i Bolek Błaszczyk.
NOK zaprasza na 17 kwietnia (piątek) o godz. 18.30 na nowy 
program Grupy MoCarta. Znajdą w nim Państwo najwięk-
sze przeboje muzyki nie tylko klasycznej, inteligentny żart 
i mnóstwo energii z całego świata – jednym słowem będzie 
CZAD!
Bilety na kabaret do nabycia w kasie Kina Niwa.
Cena biletu: 45 zł w przedsprzedaży, 60 zł w dniu koncertu.

Z DKK

Marcowe 
spotkanie DKK
W sobotę, 21 marca br. odbyło się 
trzecie w tym roku spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Tym razem 
omawialiśmy autobiografię Gustawa 
Holoubka Wspomnienia z niepamię-
ci. Gustaw Holoubek to wielka i waż-
na postać w polskiej sztuce. To jedna 
z osób, które polski teatr wyniosły na 
wyżyny, nic więc dziwnego, że wszy-
scy klubowicze z zainteresowaniem 
zabrali się do sprawdzenia, czy Holo-
ubek jest równie biegły w posługiwa-
niu się piórem i przelewaniu swoich 
myśli na papier. I generalnie Wspo-
mnienia z niepamięci zyskały aplauz, 
choć nie obyło się bez zastrzeżeń. 
Książka prowadzi czytelnika przez całe 
życie Gustawa Holoubka, poczynając 
od wspominanego sentymentalnie 
dzieciństwa, przez dorastanie i dwie 
wielkie tragedie, jakie spotkały nasz 
kraj, czyli II wojna światowa, a zaraz po 
niej czasy komunizmu. Nasi klubo-
wicze zwrócili uwagę na to, że wielki 
aktor i reżyser w swoich wspomnie-
niach traktuje wiele rzeczy bardzo 
osobiście i pewne sytuacje są u niego 
opisywane skrótowo, np. jego aktyw-
ność w czasie wojny. Czy to wynika 
z pewnej traumy, czy może napraw-
dę autor nie uważał, że to tak ważny 
aspekt jego życia? To był jeden z te-
matów w naszej dyskusji.
Kolejnym atutem książki jest jej część, 
można rzecz, eseistyczna. Gustaw 
Holoubek okazał się bardzo refleksyj-
nym człowiekiem, który potrafił zna-
leźć sens i ukryte znaczenia w wielu 
rzeczach, o których nie pomyślałaby 
większość ludzi. Klubowicze zwrócili 
uwagę między innymi na piękne roz-
ważania o jeździe na rowerze czy pił-
ce nożnej, pozornie banalne sprawy 
zyskują u Holoubka wymiar niemal 
mistyczny.
Nasze następne spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki odbędzie się 
25 kwietnia, a jego tematem będzie 
tym razem Ciężarna wdowa Marti-
na Amisa. To opowieść o młodych 
ludziach, którzy żyją w czasach re-
wolucji seksualnej i w pełni korzystają 
z zachodzących wówczas zmian oby-
czajowych. Jednak po czasie dopadają 
ich konsekwencje „nieznośnej lekko-
ści bytu”.

Paweł Kozłowski

W dniu 18 marca 2015 roku zmarła
Ś. P.

Regina Olszewska
była v-ce prezes Zarządu Nasielskiego Towarzystwa Kultury.

Żegnamy Ją z wielkim żalem.
Pogrążonej w bólu rodzinie  

składamy wyrazy serdecznego współczucia.
   Zarząd i członkowie NTK
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Palarnia w gabinecie 
stomatologicznym
W przychodni znajdującej się przy ul. Sportowej w Nasielsku istnieje 
problem polegający na paleniu papierosów w gabinecie dentystycz-
nym. Pewnego dnia, czekając na wizytę, poczułam z gabinetu zapach 
papierosów. Będąc tym faktem bardzo niemiło zaskoczona postano-
wiłam interweniować. Udałam się do pani dyrektor przychodni, zgła-
szając jej ten problem, na co ona odpowiedziała: „Nie wiem, co się 
dzieje w gabinecie. Nie mogę z tym nic zrobić, ponieważ tylko wynaj-
muję gabinet”. Bardzo zaskakujące jest to, że dyrekcja przychodni nie 
ma pojęcia, co się dzieje w gabinetach, a powinna się tym intereso-
wać, aby przychodnia mogła zapewnić pacjentom najwyższą jakość 
obsługi. 
Postanowiłam także poinformować panią doktor, że rezygnuję z wi-
zyty u niej, ponieważ w gabinecie czuć papierosy, a także jest zimno, 
gdyż w celu „wywietrzenia pomieszczenia” jest otwarte okno. Pani 
doktor wraz z pielęgniarką udały, że są zdziwione, ponieważ nikt tu 
nie pali. Tylko skąd ten zapach i dym w gabinecie?
Około poł roku temu przestałam chodzić do dentysty w tej przychod-
ni, ponieważ wchodząc do gabinetu, inna pani doktor, nie krępując 
się, paliła papierosa przy pacjentach. Miałam nadzieję, że przy za-
pisaniu się do innej pani stomatolog nie będzie miało miejsca takie 
zachowanie, lecz się pomyliłam. 
Chciałabym też wspomnieć, że przy zapisywaniu się na wizytę do-
stałam informację, że dentysta przyjmuje od godziny 8:00 i taka też 
informacja wisi na drzwiach gabinetu, natomiast pani doktor przyjmu-
je pacjentów od 8:30, przez co uważam, że zostajemy zmuszeni do 
bezsensownego czekania w przychodni. 
Czekając w poczekalni, usłyszałam od innych pacjentów, że higie-
na osobista w tym gabinecie też jest obca. Po wypaleniu papierosa 
dentystka nawet nie umyje rąk, a co więcej – nie zakłada rękawiczek 
jednorazowych podczas leczenia. W gabinecie nie ma także ssaka, co 
uważam na te czasy niedopuszczalne i niekomfortowe dla pacjenta 
(lekarze używają wacików zamiast ssaka). Kto by chciał, żeby dentysta 
leczył zęby brudnymi i śmierdzącymi od papierosów rękoma? Zasta-
nawiam się, czy po innych pacjentach są myte ręce, a także  czy są 
wysterylizowane narzędzia.
Może stomatolodzy, a także pani dyrektor przychodni nie znają usta-
wy zabraniającej palenia w miejscu publicznym? Dla przypomnienia 
– Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. mówi nam 
„1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:
na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych 
obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne”, a także 
o miejscu przeznaczonym do palenia:
„9) „palarnia” — wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomiesz-
czeń i c iągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio 
oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, 
zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtra-
cyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych po-
mieszczeń”.
Liczę na to, że pracownicy przychodni zapoznają się z treścią ustawy 
i wizyty u stomatologa w przychodni przy ulicy Sportowej będą się 
odbywały w lepszych warunkach higienicznych. 

Mieszkanka Nasielska

WYJAŚNIENIE

O słowach  
i ich znaczeniu
Szanowni Państwo! W moim wier-
szu, który ukazał się w 6. numerze 
„Życia Nasielska”, jakiś chochlik 
drukarski zamienił wyraz „gwoźdź-
mi” na „gwoździami”. Nie mogę 
pozostawić tego bez wyjaśnienia. 
Każdy wiersz wymaga przecież 
pewnych reguł, pewnego porząd-
ku. Musi on mieć swoje tempo 
i muzykę. Kto nie ma słuchu mu-
zycznego, ten będzie miał ogrom-
ne trudności w napisaniu wiersza. 
Mój utwór zawiera po 10 sylab 
w każdym wersie. Zamiana wyra-
zów zakłóciła rytm i nawet dla uszu 
nie brzmi to dobrze, gdyż w pierw-
szym wersie jest teraz 11 sylab. 
Muszę koniecznie zaznaczyć, że 
obie formy wyraz „gwóźdź” w na-
rzędniku są poprawne: „gwoźdźmi” 
i „gwoździami” („Słownik popraw-
nej polszczyzny” prof. Witolda Do-
roszewskiego z 1980 r., s. 197). Ja 
jednak wolę słowo „gwoźdźmi”, 
gdyż wydaje mi się, że ono jest ja-
kieś bardziej delikatne, lżejsze. Ja 
nigdy nie używam słowa „gwoź-
dziami”. Szczególnie w wierszu 
„Dłonie” celowo i w sposób głę-
boko przemyślany włączyłam 
„gwoźdźmi”. Proszę się nie uśmie-
chać na to, co teraz powiem, ale ja 
„gwoździami” przybiłabym deskę, 
ale nie dłonie człowieka. 
I na koniec jeszcze kilka myśli o na-
szym, moim ukochanym języku 
polskim. Jest on najcudowniej-
szym językiem świata. Jego bo-
gactwo, a przede wszystkim zakres 
znaczeń jest przeogromny. Słowa 
mogą cieszyć i poruszać najbar-
dziej ukryte struny w sercu czło-
wieka. Słowa mogą też zabijać, 
burzyć i smucić, choćby „gwóźdź 
do trumny” – coś ostatecznego, 
coś pogarszającego sytuację, ale 
„gwóźdź programu” – już coś bar-
dziej radosnego. 
Pozdrawiam serdecznie miłośników 
poezji i bardzo proszę, zanim coś 
powiemy (bo piszemy coraz mniej 
i nad tym ubolewam), zastanówmy 
się, przemyślmy każde słowo, by nie 
ranić drugiego człowieka.

Stanisława Wiśniewska

Podziękowanie 

Pragniemy podziękować  
za liczne dowody współczucia, zrozumienia  

i słowa wsparcia, kierowane do nas  
w trakcie choroby naszej Mamy, 
śp. Reginy Olszewskiej.

Dziękujemy również wszystkim,  
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej  

i towarzyszyli Jej w drodze  
na miejsce wiecznego spoczynku.

Za okazaną Zmarłej pamięć  
i modlitwę serdeczne „Bóg Zapłać”.

    Elżbieta i Marek Olszewscy

PODZIĘKOWANIA
Państwu Grażynie i Włodzimierzowi Ostrowskim,  

właścicielom Zakładu Pogrzebowego  
w Nasielsku, ul. Cmentarna 1,  

podziękowania za okazaną pomoc,  
życzliwość i zrozumienie,  

a także za profesjonalne zorganizowanie  
uroczystości pogrzebowych mojego brata  

Śp. Jana Wróblewskiego  
składa siostra zmarłego z rodziną.

RUBRYKA HARCERSKA

Smerfne przygody
Hej jeśli chcecie zobaczyć Smerfów las, na biwak dziś zapraszam was. Właśnie 
tak! Weekend 20–22 marca br. upłynął naszemu szczepowi 3. SDHiGZ im. 
„Bratnich Ognisk” pod znakiem smerfnych przygód. 
Już od piątku wieczorem zuchy i harcerze spędzali razem czas na biwakowych 
zmaganiach. Tym razem uczestnicy trafili do wioski Smerfów, a ich głównym 
celem było uzyskanie miana Smerfa. Nie było to jednak takie proste zadanie. 
Za aktywność na zajęciach oraz zachowanie na biwaku zuchy i harcerze dosta-
wali smerfne jagody, które na sam koniec kwalifikowały ich do bycia Smerfem. 
Piątek wieczór minął nam pod znakiem zapoznawania się z wioską i żyjącymi 
w niej Smerfami. Uczestnicy wykonali też swoje smerfne czapeczki oraz do-
wiedzieli się o najważniejszej wartości smerfnej wioski, czyli przyjaźni.
Sobota, jak zwykle bywa, była bardzo aktywna. Zaczęło się od zajęć integra-
cyjnych ze Smerfem Osiłkiem, kiedy to za pomocą naszych zmysłów pozna-
waliśmy się nawzajem. Później było już tylko ciekawiej. Papa Smerf podzielił 
się informacjami na temat udzielania pierwszej pomocy, a Smerf Dzikus uczył 
przetrwania w puszczy. Uczestnicy dowiedzieli się, jak zabezpieczyć zapałki 
przed zamoknięciem, oraz nauczyli się rozpalać ogień za pomocą krzesiwa. 
Smerf Łasuch nauczył harcerzy, jak robić naleśniki, a Artysta pokazał podstawy 
rysunku. Przyszłe Smerfy miały też okazję zakosztować prawdziwej wiosny 
w czasie gry terenowej w poszukiwaniu pocieszenia dla Smerfa Marudy. Ze 
względu na Pierwszy Dzień Wiosny nie mogło zabraknąć Marzanny i odginania 
zimy przez jej spalenie, choć – jak było widać w niedzielę rano – Zima zapie-
rała się nogami i rękami, żeby jeszcze chwilę z nami być. Ale mamy nadzieję, 
że nasze działania przyniosą długotrwałe i skuteczne efekty, przecież wszyscy 
chcemy już wiosny!
Niedziela była zakończeniem smerfowego współzawodnictwa. Wtedy też stała 
się rzecz niebywała w historii całej smerfnej wioski! Otóż w niedzielę Gargamel 
podpisał ze Smerfami pakt o przyjaźni. Jest to na pewno dla wielu z was szoku-
jąca informacja, ale zmagania uczestników i opieka nad Klakierem przez cały 
biwak doprowadziły do tak niebywałej sytuacji. Pod paktem podpisała się cała 
wioska, a Papa Smerf po raz pierwszy przybił piątkę z Gargamelem. Na szczę-
ście w czasie zmagań wszyscy uczestnicy zdołali sprostać wyzwaniom stawia-
nym przez wioskę Smerfów i dołączyli do tego zaszczytnego grona.
Kadra biwaku chciałaby podziękować wszystkim uczestnikom za wspaniałą 
zabawę oraz dyrekcji Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach na czele z Pa-
nem Dyrektorem Cezarym Wiśniewskim za udostępnienie obiektu na cele 
smerfnej przygody. Jako komendant biwaku chciałbym także złożyć podzię-
kowania całej kadrze za pomoc i pracę organizacyjną, a w szczególności swo-
jemu zastępcy ds. marudzenia druhnie Marcie Wilk – Smerfowi Marudzie – za 
ogrom pracy jaki włożyła w realizację biwaku. To na pewno nie koniec naszych 
przygód i już niedługo usłyszymy o kolejnych rewelacjach naszej harcerskiej 
społeczności.

phm. Daniel Nowak
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Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”

CIEKAWOSTKI

Zorza polarna nad Nasielskiem
We wtorek, 17 marca 2015 r. po południu przeczytałem 
w jednym z portali informacyjnych, że wieczorem istnieje 
duża szansa na wystąpienie zorzy polarnej nad Polską. Jest 
to zjawisko, które głównie występuje w pobliżu biegunów 
ziemskich. Jednak gdy na Słońcu dojdzie do wyjątkowo 
potężnego wyrzutu masy naładowanych cząstek elemen-
tarnych w kierunku naszej planety, to może być ona wi-
doczna daleko na południu. 
W listopadzie 2003 r. udało mi się obejrzeć i sfotografo-
wać zorze polarną nad Polską, miałem więc nadzieję, że 
znów dane mi będzie ujrzeć to niezwykłe zjawisko. Po 
zachodzie słońca spoglądałem za okno w kierunku pół-
nocnym, próbując dojrzeć zorzę, ale bez skutku. Miałem 
świadomość, że dopiero z dala od świateł miejskich będą 
warunki dogodne do obserwacji. Spakowałem więc sprzęt 
fotograficzny i z Nasielska udałem się w kierunku Paulino-
wa. Po przybyciu na miejsce, w miarę jak mój wzrok przy-
zwyczajał się do ciemności, mogłem obserwować coraz 
wyraźniej niezwykły spektakl na północnym nieboskłonie. 
Z głębokiej czerni rozgwieżdżonego nieba nad horyzon-
tem wyłaniał się jasno świecący pofalowany obszar o zie-
lonkawym odcieniu, który wyżej przechodził w tańczące 
pionowe filary o czerwonawo-fioletowej barwie. W kie-
runku północno-zachodnim mój wzrok przykuła mieniąca 
się perłowo-różowa wstęga, której blask to przybierał na 
sile, to znów słabł, tworząc swoisty świetlny koncert.

To urzekające swym pięknem 
zjawisko obserwowałem pomię-
dzy godziną 19 a 20. Relacje in-
ternautów informują, że również 
w późniejszych godzinach było 
ono dobrze widoczne. Wciąż 
pojawiające się plamy i rozbłyski 
na Słońcu dają szansę na ponow-
ne ujrzenie tego niezwykłego 
zjawiska w najbliższych dniach. 
Warto więc spojrzeć w kierunku 
północnym podczas bezchmur-
nych wiosennych wieczorów, bo 
może będzie to wieczór niezwy-
kły, dzięki olśniewającemu pięk-
nu zorzy polarnej.

Paweł Dorsz

Krzyż przeszedł  
przez Nasielsk
W piątek, 20 marca br. po raz ko-
lejny w Nasielsku odbyła się droga 
krzyżowa ulicami miasta.
Najpierw o godzinie 18.00 w ko-

ściele św. Wojciecha odbyła się 
msza święta. Kościół był wypeł-
niony wiernymi, którzy modlili 

się w skupieniu i przygotowywali 
duchowo na uczestnictwo w tym 
szczególnym nabożeństwie. Przez 
całą mszę na ołtarzu leżał ogrom-
ny drewniany krzyż przypomi-
nający zebranym, jak i  cel  ich 
zgromadził tego dnia w kościel-
nych murach.
Po mszy świętej zgromadzeni wy-
szli z kościoła, a krzyż na swoje 
barki wzięli strażacy z nasielskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Ich 
pochód poprzedzal i  harcerze 
niosący pochodnie, by rozświe-
tlić mroki nocy. Za tą procesją szło 
całe grono wiernych pogrążonych 
we wspólnej modlitwie. Trasa dro-
gi krzyżowej wiodła od kościoła 
do skwerku Jana Pawła II, a po jego 
okrążeniu wracała do świątyni.
Podczas drogi krzyżowej rozwa-
żano tajemnice Męki Pańskiej . 
Każda stacja wiązała się z przemy-
śleniami, zatrzymaniem pochodu, 
postawieniem krzyża i modlitwą. 
Podejmowano tematy związane 
z bólem i nieszczęściem, które lu-
dzie napotykają w swoim życiu. 
Modlono się za biednych, bez-
robotnych, chorych, ludzi ogar-
niętych nałogami i tych, którzy 
muszą radzić sobie ze stratą bli-
skich osób. Zachęcano do niesie-
nia krzyża różne grupy społeczne: 
przedstawicieli władz samorządo-
wych, młodzież, członków grup 
parafialnych, ale również osoby, 
które znalazły się w trudnej sytu-
acji i mających nadzieję pokładaną 
w Bogu na poprawę losu.
Po zakończeniu drogi krzyżowej 
księża podziękowali wszystkim, 
którzy brali udział w organizacji 
tego wydarzenia, m.in. strażakom, 
harcerzom i harcerkom z ZHP 
i ZHR, ministrantom a także poli-

cji, która tego dnia zarządzała ru-
chem ulicznym na trasie pochodu. 
Na zakończenie krzyż wrócił do 
kościoła.

Droga krzyżowa to ważne wyda-
rzenie dla życia każdego chrze-
ścijanina. Przypomina nam, że 

jesteśmy słabi i doty-
ka nas cierpienie czy 
dopadają nas proble-
my, w których może 
pomóc tylko Bóg. Po-
z wala też ot worz yć 
oczy na problemy in-
nych paraf ian i przez 
ich pr yzmat inaczej 
spojrzeć na własne ży-
cie. Dla tej lekcji warto 
w tym uczestniczyć 

i  samemu spróbować ponieść 
krzyż, będący również symbo-
lem naszego codziennego trudu. 
Ale jak mówią słowa jednej z re-
ligijnych pieśni: w krzyżu miłości 
nauka.

Paweł Kozłowski

Co roku Nasielski Ośrodek Kultury 
organizuje eliminacje dla najlepszych 
recytatorów ze szkół terenu naszej 
gminy. Uczniowie szkół podstawo-
wych oraz gimnazjaliści mają okazję 
sprawdzić swoje umiejętności pod-
czas konkursu „Warszawska Syren-
ka”, a następnie laureaci reprezentują 
Nasielsk podczas finału w Warszawie.
Tegoroczne zmagania recytato-
rów w NOK odbyły się 19 marca br. 
W konkursie wzięli udział ucznio-
wie klas 0–III, IV–VI oraz gimnazja-
liści – łącznie 35 osób. Uczestników 
oceniało jury w składzie: Stanisława 
Wiśniewska, Barbara Modzelewska 
oraz Iwona Pęcherzewska. Liczył 
się dobór repertuaru, interpretacja 
utworu, kultura mowy oraz ogólny 
wyraz artystyczny.

Komisja konkursowa bardzo wysoko 
oceniła uczestników finału. Ucznio-
wie byli doskonale przygotowani, 
a jury miało nie lada problem z wy-
łonieniem zwycięzców w każdej ka-
tegorii wiekowej. 
Wyniki finału gminnego przedstawia-
ją się następująco:
Kategoria kl. 0–III
I miejsce – Jowan Szczypek z Zespo-
łu Szkół nr 3 w Cieksynie
II miejsce – Nikola Tyczyńska ze 
Szkoły Podstawowej w Popowie Bo-
rowym
III miejsce – Nikola Krynicka z Ze-
społu Szkół nr 3 w Cieksynie
Wyróżnienie – Izabela Jaskólska 
z Niepublicznego Przedszkola „Pod 
Fiołkami”

Kategoria kl. IV–VI
I miejsce – Alicja Ciosek z Zespołu 
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
II miejsce – Julia Tyc ze Szkoły Pod-
stawowej w Nasielsku
III miejsce – Wiktoria Pietrzak ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku
Wyróżnienie – Klaudia Hatała ze 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku
Kategoria gimnazjum
I miejsce – Natalia Anna Łyczkowska 
z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pie-
ścirogach
II miejsce – Radosław Piotr Jechalik 
z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pie-
ścirogach
III miejsce – Paulina Marszałek z Ze-
społu Szkół nr 2 w Starych Pieściro-
gach
Laureaci pierwszych miejsc będą re-
prezentować naszą gminę podczas 
finału konkursu w Warszawie. Gratu-

lujemy serdecznie i życzymy powo-
dzenia podczas kolejnego etapu.

K.T.



REPORTAŻ 9Życie Nasielska nr 7(419); 27 marca–9 kwietnia 2015

Z NOK

Kabaretowa niedziela z Jurkami

Z POWIATU

Stolica Kultury Mazowsza 
w naszym powiecie
W 2015 r. powiat nowodworski będzie 
„Stolicą Kultury Mazowsza”. Taki tytuł 
został przyznany naszemu powiatowi 
przez Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego w wyniku konkursu na 
najciekawszą ofertę kulturalną. Sam 

konkurs odbywa się już od 14 lat. 
Uroczystości związane z oficjalnym 
przyjęciem tego tytułu oraz przeka-
zaniem symbolicznego klucza stoli-
cy kultury Mazowsza miały miejsce 
w piątek, 20 marca br., w Nowo-
dworskim Ośrodku Kultury. W wy-
darzeniu uczestniczyli m.in.: Wiesław 
Raboszuk, przedstawiciel Mazowiec-
kiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Bożena Żelazowska, przewodniczą-
ca Komisji Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Marek Miesztal-
ski, skarbnik Województwa Ma-
zowieckiego, Radosław Rybicki, 
dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego, władze powiatu 
przasnyskiego oraz przedstawiciele 
samorządów z terenu powiatu no-
wodworskiego.
Ważnym momentem uroczysto-
ści było przekazanie przez Zenona 
Szczepankowskiego, starostę prza-
snyskiego, symbolicznego klucza do 
Stolicy Kultury Mazowsza Magdale-
nie Biernackiej, staroście nowodwor-
skiemu.
Zasadniczą część tego spotkania sta-
nowiły występy lokalnych artystów 
pochodzących ze wszystkich gmin 
naszego powiatu. Nasielsk reprezen-
tował 11-letni Sebastian Gogolewski, 
który zachwycił publiczność swoją 
grą na skrzypcach. Pomiechówek re-
prezentowali seniorzy, natomiast po-
zostałe gminy postawiły na śpiewającą 

młodzież. Gwiazdą uroczystości był 
Rafał Brzozowski. 
W kalendarzu tegorocznych im-
prez, które zostaną dofinansowane 
w ramach projektu „Powiat Nowo-

dworski Stolicą Kultury Mazowsza – 
2015” kwotą 100 tys. zł, znalazło się 
45 wydarzeń. Będą to m.in.: impre-
zy historyczne i patriotyczne, takie 
jak: II Mazowiecki Przegląd Piosen-

ki i Pieśni Powstańcze, Uroczy-
stości na Cmentarzu Mauzoleum 
w Palmirach, Obchody 76. roczni-
cy Obrony Modlina 1939, rekon-
strukcja Bitwy nad Wkrą; projekty 
prezentujące inne kultury i tradycje 
kulturowe, m.in.: Europa (nie) zna-
na, Biesiada Rozśpiewanych Naro-
dów, Porcja Romskich Obyczajów, 
Muzyki i Ewentualnie Natury, pro-
jekty o charakterze artystycznym:  
II Nowodworski Festiwal Rockowy, 
Nowodworska Róża Wiatrów, Kon-
cert organowy, czy w końcu ciekawa 
i wciąż rzadko spotykana propozycja 
tworzenia kultury w przestrzeni pu-

blicznej – Flash mob, 
którego realizację za-
planowano na tere-
nie portu lotniczego 
Warszawa-Modlin. 
Szczegó łow y har-
monogram imprez 
zostanie niebawem 
o p u b l i ko wa n y  n a 
stronie internetowej 
powiatu www.nowo-
dworski.pl oraz Samo-
rządu Województwa 
Mazowieckiego www.
mazovia.pl.

red. (za: www.
nowodworski.pl) 

W  n i e d z i e l ę ,  15  m a r c a  b r . 
w Nasielskim Ośrodku Kultury wy-
stąpił kabaret „Jurki”, który przez 
ponad półtorej godziny zapewnił 
widzom dużo humoru, a czasami 
i odrobinę refleksji.
To nie pierwszy raz, gdy ten ka-
baret z Zielonej Góry odwiedza 
Nasielsk. Występowali u nas w 2011 
roku i zostawili wiele dobrych wspo-
mnień, co było związane z talenta-
mi jego twórców do tworzenia 
skeczy, ale również z umiejętno-
ścią nawiązywania kontaktu z publi-
ką i improwizacją. Co do zdolności 
improwizacji, to nie powinnyśmy się 
dziwić, w końcu twórcy tej grupy, 
Agnieszka Marylka Litwin-Sobań-
ska, Przemek Sasza Żejmo i Wojtek 

Kamiński, brali udział w serialu Spad-
kobiercy, bazującym na scenach, do 
których komicy na bieżąco wymy-
ślali gagi i zabawne sytuacje.
Tym razem „Jurki” przygotowały dla 
nas repertuar w większości nowy, 
i ci, którzy byli na ich poprzednim 
występie, nie mieli poczucia déjà vu. 
Kabareciarze, przedstawiając w swo-
ich skeczach w absurdalny sposób 
problemy rodzinne, często efekt 
komiczny wspomagali kuriozalny-
mi strojami. Idąc z duchem czasu, 
w swoich scenkach ukazali między 
innymi problem gender, ilustrując to 
wizja rodziny, w której matka posta-
nawia zmienić płeć. Ich uwadze nie 
umknęła również popularność filmu 
50 twarzy Greya i dzięki temu zoba-

czyliśmy skecz o parze, która 
udaje się do firmy świadczą-
cej porady w zakresie zabaw 
sadomasochistycznych. Nie 
było za to żartów o charakte-
rze politycznym ani religijnym, 
więc osoby wrażliwe na tym 
punkcie nie musiały czuć się 
skrępowane.
Jak większość kabaretów, tak 
i „Jurki” w swoim repertuarze 
mają kilka piosenek. Podob-
nie jak skecze, są one absur-
dalne i jednocześnie zabawne. 
W jednej z piosenek żeńska 
część grupy, czyli Agniesz-
ka Litwin-Sobańska, w fanta-
zyjnym stroju motyla śpiewa 
o zmienności kobiet i o tym, 

że czasami jest jak motyl a czasa-
mi jak larwa. Kolejna z piosenek to 
śmieszna, choć nieco makabryczna 
historia rzeźnika, którego ukochana 
sporo przybrała na wadze. Nie za-
brakło również interakcji z publicz-
nością, która chwilami stawała się 
częścią występu i sprawcą komicz-
nych sytuacji. 
Widzowie żywo reagowali na żar-
ty zielonogórskich kabareciarzy 
i swoimi brawami zmusili ich do 
dwukrotnego bisowania. Chęt-
ni mogli nabyć przy wyjściu pły-
ty z występami „Jurków”. Mamy 
nadzieję, że ta grupa kabaretowa 
jeszcze kiedyś zagości w naszych 
nasielskich progach.

Paweł Kozłowski

SPORT SZKOLNY

Dębinki ponownie mistrzem powiatu
W piątek, 20 marca 2015 r. w hali 
NOSiR w Nowym Dworze Mazo-
wieckim odbyły się powiatowe 
zawody szkół podstawowych w mi-
nipiłce ręcznej dziewcząt. Gminę 
Nasielsk reprezentowała  Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Dę-
binkach. 
O miano mistrza powiatu nowo-
dworskiego dziewczęta z Dębinek 
rywalizowały ze swoimi rówie-
śniczkami ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Nowym Dworze Mazowiec-
kim. Po pasjonującej walce zwycię-
żyła nasza drużyna 5:4. Zespół ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach obronił tytuł mistrza powiatu z ubiegłego roku i będzie re-
prezentował powiat nowodworski na zawodach rejonowych, które odbędą się w Karczewie.
Skład drużyny mistrzyń powiatu: Daria Ciosek, Kamila Gortat, Klaudia Niezgoda, Natalia Grochowska, Marta 
Pyrzyńska, Edyta Pyrzyńska, Patrycja Włodarczyk, Arleta Jasińska, Oliwia Komornicka. Opiekunem zespołu 
był Rafał Markiewicz. 

Rafał Markiewicz
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Dni Dawcy Szpiku

Z kart nasielskiej historii

Zbrodnia, którą należy upamiętnić

20 oraz 23 marca br. odbyły się 
Dni Dawcy Szpiku Fundacji DKMS 
Polska, zainicjowane przez gmi-
nę Nasielsk we współpracy z Ze-
społem Szkół Ogólnokształcących 
oraz Zespołem Szkół Zawodowych 
w Nasielsku. 
Akcja rejestracji potencjalnych 
dawców szpiku spotkała się z du-
żym zainteresowaniem mieszkań-
ców Nasielska. Chęć pomocy 
chorym na nowotwór wyraziło 
niemal 50 osób. Rejestracja pole-
gała na przeprowadzeniu wywiadu 

m e d yc z n e g o 
oraz pobraniu 
wymazu z bło-
ny śluzowej. 
O całej proce-
d u r z e  p o b i e -
rania komórek 
macierzystych 
z krwi obwodo-
wej oraz szpiku 
kostnego opo-
wiadał uczniom 
m.in. Rafał Mo-
czulak – real-

ny dawca szpiku 
kostnego, który 4 
lata temu uratował 
życie Irlandczy-
kowi choremu na 
białaczkę. Dzięki 
bezinteresownej 
p o m o c y  R a f a -
ła mężczyzna na-
dal może cieszyć 
się pe łnią zdro-
wia i uczestniczyć 
w  ż yc i u  s wo j e j 

rodziny – żony i dwóch córek. 
Przekonywał, że procedura jest 
zupełnie bezbolesna i bezpiecz-
na, a pogłoski o pobieraniu szpiku 
z kręgosłupa są bzdurą. Najważniej-
sza informacja to taka, że zostanie 
dawcą jest najprostszym sposobem 
na uratowanie komuś życia.
Kolejna akcja rejestracyjna poten-
cjalnych dawców szpiku kostnego 
odbędzie się podczas Zdrowej Ma-
jówki w Nasielsku – 24 maja 2015 r. 

Tak,  to była zbrodnia .  Śmierć 
d z ie s ię c iu  n iewi n nyc h o sób, 
mieszkańców nasielskiej gminy, 
1 kwietnia 1945 r. na ulicy Pol-
skiej Organizacj i Wojskowej w 
Nasielsku nie była bowiem wyni-
kiem działań wojennych toczącej 
się jeszcze II wojny światowej ani 
też nie była spowodowana wy-
padkiem. Wśród ofiar były rów-
nież dzieci. 
Radziecki tankista tego dnia oko-
ło godziny 6 rano z miną giero-
ja rozjechał czołgiem grupę osób 
udających się z pobliskich wiosek 
dwoma wozami do nasielskiego 
kościoła na rezurekcję. Była to 
bowiem świąteczna niedziela – 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Śmierć w dniu Zmartwychwsta-
nia to pewnego rodzaju paradoks. 
Paradoksem było również to, że 
dzień 1 kwietnia znany jest po-
wszechnie jako prima aprilis, po-

niekąd dzień kłamstwa. I dlatego, 
gdy kilka minut później wieść ta 
dotarła do kościoła, nie wszyscy 
w nią uwierzyli. Byli jednak tacy, 
którzy uwierzyli i  natychmiast 
pobiegli na miejsce zdarzenia. To, 
co tam zobaczyli, było przeraża-
jące. Na dużej przestrzeni rozrzu-
cone ciała, rozbite wozy. Pojazdu 
wojskowego już nie było. Tanki-
sta pojechał dalej. Zatrzymał się 
przy GS-ie, a następnie przy po-
czcie na ul. Kościuszki i stąd po-
jechał dalej, na dworzec, Co dalej 
się z nim stało, nie wiadomo. W 
każdym razie na miejsce zakwa-
terowania w Budach Siennickich 
już nie powrócił.
W tym roku mija okrągła, bo 70. 
rocznica tego wydarzenia. Pisa-
liśmy o nim już wielokrotnie, ale 
okrągła rocznica zobowiązuje nas 
do szczególnej pamięci. Tym bar-

dziej że odchodzą ludzie, którzy 
byli świadkami tej tragedii. 
Jest jeszcze jedna okrągła rocz-
nica: 20 lat temu rzucono hasło, 
aby upamiętnić tę szczególną 
tragedię skromnym obeliskiem. 
Niestety, padło ono na wyjątko-
wo nieurodzajną glebę…
O innych aspektach związanych 
z tym wydarzeniem napiszemy 
w kolejnych tekstach. Dzisiaj, w 
dniach zadumy, przypomnimy 
osoby, które poniosły śmierć w 
wyniku tego wydarzenia: Krysia 
Więckowska, lat 6; Wiesio Więc-
kowski, lat 8; Janina Więckowska, 
lat 32; Kazimierz Osiński, lat 22; 
Julianna Osińska, lat 48; Teresa 
Osińska, lat 14; Jadwiga Sławińska, 
lat 22; Szczepan Sławiński, lat 35; 
Stefania Bielecka, lat 49; Franci-
szek Bielecki. lat 19. Requiescant 
in pace. 

andrzej zawadzki

Z PRAC RADY. Oświata

Wniosek o gimnazjum 
w Dębinkach
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu nasielskiej Rady Miejskiej spotkała się we 
wtorek, 17 marca 2015 r., by m.in. rozważyć kwestie powołania nowych gim-
nazjów w roku szkolnym 2015/2016. W posiedzeniu komisji uczestniczyli 
nauczyciele i rodzice uczniów szkół podstawowych w Dębinkach i Budach 
Siennickich oraz grupa nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku.
Po omówieniu projektów uchwał, które były rozpatrywane na sesji IX RM (do-
tyczyły one m.in. działalności Rady Pożytku Publicznego, zmiany statutu Na-
sielskiego Ośrodka Kultury oraz zmian w rekrutacji do publicznych przedszkoli 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli), radni rozpoczęli, dość chaotyczną, 
dyskusję na temat oświaty w naszej gminie. 
Podstawą dyskusji na temat utworzenia nowych gimnazjów były pisma od 
rodziców uczniów z dwóch szkół: Dębinek i Bud Siennickich, choć, jak zauwa-
żyła Hanna Pietrzak, dyrektor ZOSiP, padła też deklaracja jednego z radnych 
o utworzeniu gimnazjum przy szkole podstawowej w Popowie Borowym. 
Kulisy powstania pisma rodziców uczniów szkoły w Budach Siennickich, które 
wpłynęło do nasielskiego Urzędu Miejskiego już w styczniu br., wyjaśniała Ewa 
Strzelczak, dyrektor tamtejszej placówki oświatowej. Pani dyrektor mówiła, że 
podczas narady dyrektorów szkół zmianę obwodów szkół wskazano w pierw-
szej kolejności na rok szkolny 2015/2016, a dopiero później uznano, że ma 
ona nastąpić w roku szkolnym 2016/2017. A ponieważ dyrektorzy przekazali 
te informacje zarówno nauczycielom, jak i rodzicom, w ten sposób oni rów-
nież chcieli wziąć udział w podejmowaniu decyzji na temat ich szkoły. Stąd 
właśnie prośba o utworzenie w dogodnie zlokalizowanej placówce zespołu 
szkół, który obejmowałby także gimnazjum. Radni byli wyraźnie zaskoczeni 
obrotem sprawy, stwierdzili bowiem, że nic nie wiedzą na temat zmian ob-
wodów szkolnych. 

– Jako radni nie zostaliśmy zapoznani z żadnymi zmianami dotyczącymi ob-
wodów szkolnych. Burmistrz mi wyjaśnił, że temat trafił dopiero do dyskusji 
w szkołach. Dopiero po akceptacji rad pedagogicznych mieli być informo-
wani radni – mówiła Danuta Białorucka, wiceprzewodnicząca RM. 
W ten sposób, niejako przy okazji tematu zmiany obwodów szkolnych, poja-
wił się temat utworzenia gimnazjów, szczególnie mocno akcentowany przez 
szkoły w Dębinkach i Budach Siennickich. 
Pomysł utworzenia jednej klasy gimnazjum przy podstawówce w Dębinkach 
przedstawił Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady Miejskiej. – Rodzice za-
deklarowali, że poślą swoje dzieci do gimnazjum w Pomiechówku, może 4–5 
osób pójdzie do szkoły w Cieksynie. A za dziećmi pójdzie też subwencja – 
mówił radny.
Dyrektor szkoły w Dębinkach Grażyna Menich-Masanowska podkreślała, że 
temat ten powraca od lat. Na posiedzeniu komisji wyraźnie widać było, że po-
mysł ten jest popierany przez całe środowisko lokalne. Jednak radni wyrażali 
też swoje obawy co do zasadności wprowadzania zmian tylko w jednej pla-
cówce i związanych z nimi kosztów. 
– W tak krótkim czasie nie da się podjąć tak ważnych decyzji i dla dobra 
dziecka i nauczycieli. Powinno to być wyprowadzanie ewolucyjnie, a nie re-
wolucyjnie – mówiła na temat zmian w oświacie Danuta Białorucka. 
I  c h o ć  r a d n y  J e r z y  L u b i e n i e c k i  z g ł o s i ł  w n i o s e k  fo r m a l -
ny o utworzenie jednej klasy pierwszej gimnazjum przy szko-
le podstawowej w Dębinkach i powołania Zespołu Szkół, większość 
radnych pracujących w komisji oświaty nie była mu przychylna  
(1 głos za, 1 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu). 
Burmistrz Bogdan Ruszkowski stwierdził, że w tym roku nie będzie żadnych 
zmian w oświacie, ponieważ chce skupić się na budowie przedszkola. W na-
stępnym roku zaś planuje budowę dwóch sal gimnastycznych w Budach Sien-
nickich i Popowie Borowym. Burmistrz wspomniał też o możliwych zmianach 
ustawowych, które będą mogą mieć zasadniczy wpływ na kształt nasielskiej 
oświaty. Jedynym radnym, który zdecydowanie wypowiadał się za koniecz-
nością jak najszybszego wprowadzenia reformy oświaty w naszej gminie, 
był Grzegorz Arciszewski. Radni podnosili także kwestię finansowania szkół 
z gminnego budżetu. Niektóre placówki bowiem utrzymują się z subwencji 
oświatowej, a inne potrzebują wsparcia gminy.

(i.)
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Dzień Matematyki 
12 marca 2015 r. obchodziliśmy 
w Polsce po raz drugi Dzień Mate-
matyki. Święto ścisłych umysłów 
zostało zapoczątkowane w roku 
2007 pod patronatem UNICEF. 
W ubiegłorocznych obchodach 
wzięło udział ponad 100 polskich 
szkół różnego szczebla (szko-
ły podstawowe, gimnazja i licea), 
w tym nasielska podstawówka.
Ogólnopolski Dzień Matematyki 
został stworzony po to, aby dać 
uczniom trochę odmiany w na-
uce tego trudnego przedmiotu. 
Jego celem jest pokazanie, że:
– matematyka może być intere-
sująca i prosta,
– matematyka jest królową nauk 
i jest przydatna również podczas 
nauki innych przedmiotów,
– bez matematyki nie da się żyć 
i dlatego trzeba się jej uczyć.
Aby osiągnąć wymienione cele, 
podczas obchodów Dnia Mate-
matyki dominują formy zabawo-
we i gry zespołowe. To dzięki nim 
możliwe jest pokazanie innej strony 
tej nauki i uświadomienie uczniom, 
że matematyka może być przy-
jemna i dawać radość.
12 marca br. w Szkole Podstawowej 
w Nasielsku obchodzono już po 
raz drugi Święto Matematyki. Or-
ganizatorkami tego przedsięwzię-
cia były nauczycielki przedmiotu: 
Ewa Rudzińska, Justyna Puta i Ewa 
Grenadier, wspierane przez dyrek-
cję szkoły oraz wychowawców 
najstarszych klas. Obchody miały 
miejsce w sali gimnastycznej, gdzie 

zgromadzili się wszyscy uczniowie 
klas piątych i szóstych, aby uczest-
niczyć we wspólnej zabawie i rywa-
lizacji zespołowej ocenianej przez 
powołane jury. Przedstawiciele 
poszczególnych klas z humorem 
i dużym zaangażowaniem uczest-
niczyli w następujących konkuren-
cjach:
– teleturniej wiedzy matematycz-
nej „Jeden z ośmiu”,
– rysowanie z zamkniętymi oczami 
rysunku z figur geometrycznych,
– śpiewanie na wybraną melodię 
tekstu matematycznego, 
– sztafeta sprawnościowa połączo-
na z rozwiązywaniem zadań mate-
matycznych,
– moda matematyczna,
– rozwiązywanie w zespołach 
klasowych zestawu zadań obej-

mującego rebusy, łamig łówki 
i krzyżówki matematyczne.
Podobnie jak w poprzednim roku, 
dużo emocji i uśmiechu wzbudza-
ła moda matematyczna odznacza-
jąca się wyjątkową pomysłowością, 
oryginalnością oraz wysokim po-
ziomem wykonania prezentowa-
nych strojów.
Na zakończenie uroczystości dzie-
ci z klasy VB przedstawiły weso-
łą lekcję matematyki, obfitującą 
w humor sytuacyjny i słowny za-
czerpnięty z żargonu szkolnego. 
Po tej części nastąpiło podsumo-
wanie rywalizacji międzyklasowej, 
wręczenie okolicznościowych 
dyplomów, a następnie wszyscy 
uczniowie i nauczyciele odśpiewali 
piosenkę pt. Ta matma da się lubić.

Ewa Grenadier

PIŁKA NOŻNA

Sześć punktów Żbika na 
rozpoczęcie rundy rewanżowej
Pierwszymi przeciwnikami Żbika w rozpoczętej 14 marca rundzie rewan-
żowej były drużyny z dołu tabeli: Boruta Kuczbork i Orzyc Chorzele. Żbik 
pokonał Borutę w stosunku 3:2, a Orzyc – 4:0. Zdobył w ten sposób sześć 
punktów.
To, że są to drużyny walczące o utrzymanie się w lidze okręgowej, nie 
umniejsza sukcesu naszej drużyny. Obydwa mecze odbyły się bowiem na 
boiskach przeciwników. Na pochwałę zasługuje też styl, w jakim zwycię-
stwa te zostały zdobyte. Nasi piłkarze pokazali, że są w stanie walczyć nawet 
z drużynami, które liczą się w walce o awans. Co więcej, zmniejszyli dystans 
do pierwszego miejsca premiowanego awansem bezpośrednim i przesu-
nęli się w górę tabeli z miejsca siódmego na piąte. W ten sposób dołączyli 
na powrót do drużyn liczących się w walce o awans.
Bardzo pochlebnie o grze naszych piłkarzy wypowiedział się trener Boru-
ty Kuczbork Rafał Markiewicz. Stwierdził, że piłkarsko lepsi byli przeciwni-
cy jego zespołu z Nasielska. Z gry swojej drużyny, mimo porażki, też był 
zadowolony. Uważa, że jest to drużyna młoda, rokująca duże nadzieje na 
przyszłość.
Początek meczu w Kuczborku nie zapowiadał sukcesu naszego zespołu. 
Po strzałach Krzysztofa Deki i Arkadiusza Ławickiego nasielszczanie prze-
grywali po kwadransie gry już 2:0. Przełamanie nastąpiło około 30. minuty 
gry, kiedy to w ciągu 5 minut nasi strzelili trzy bramki. Najpierw przypomniał 
o swoim powrocie do drużyny bramkostrzelny Marek Osiński, który w 34. 
minucie zdobył bramkę kontaktową. Minutę później był już remis. Bramkę 
strzelił Filip Adamski. Ten okres kapitalnej gry naszej drużyny podsumował 
kolejną bramką Sławomir Stańczak. Wynik 3:2 utrzymał się do końca me-
czu. Okazje na zdobycie kolejnych bramek mieli jeszcze piłkarze obydwu 
drużyn. W ostatniej minucie mocno uderzał zawodnik gospodarzy Mariusz 
Kołakowski. Na szczęście dla naszej drużyny trafił, ale w poprzeczkę.
Swoje umiejętności strzeleckie w pełni pokazał w Chorzelach nasz strzelec 
wyborowy Marek Osiński. Ustrzelił hat-tricka. W tym meczu ostro zaczęli 
nasi piłkarze. Zdobyli prowadzenie, ale później, mimo widocznej przewagi, 
długo nie mogli zdobyć gola. W drugiej połowie dołożyli jednak trzy bram-
ki. Dwie z nich zdobył Marek Osiński, a czwartą młodziutki Damian Drza-
zgowski.
W najbliższą sobotę Żbik podejmuje u siebie Rzekuniankę z Rzekunia, a ty-
dzień później wyjeżdża do Karniewa na mecz z Pełtą. Jesienią Żbik z oby-
dwiema tym drużynami wygrał po 2:1. Szczególnie trudny będzie mecz 
wyjazdowy w Karniewie.

andrzej zawadzki 

NASZE PRZEDSZKOLAKI

Dzień Wiosny
W poniedziałek, 23 marca br. w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku 
odbył się Dzień Wiosny. Najstarsza grupa pięciolatków przygotowała z tej 
okazji dla młodszych przedszkolaków teatrzyk pt. „Nadchodzi Wiosna”. 
Tego dnia ich sala zmieniła się w piękną, kolorową łąkę, pełną zwierzątek 
i kwiatów. Na początku bajki Pani Zima nie chciała tak łatwo odejść. Jednak 
gdy zobaczyła, że ptaki powróciły z ciepłych krajów, zakwitły pierwsze 
kwiaty, zwierzęta w lesie się obudziły, a na łące pojawiły się żabki i owa-
dy, to w końcu ustąpiła miejsca Pani Wiośnie. Grupa pięciolatków zebrała 
gromkie brawa od swoich młodszych kolegów i koleżanek. 
Na koniec wszystkie dzieci wraz ze swoimi paniami wybrały się na spa-
cer w okolicy przedszkola, by powitać najpiękniejszą porę roku, na którą 
wszyscy czekaliśmy z wielką niecierpliwością, a mianowicie wiosnę. Na-
stępnie przedszkolaki powróciły na plac przedszkolny i aby tradycji stało 
się zadość, pożegnały symbol zimy – słomianą kukłę Marzannę takimi 
słowami: „Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno! Ciebie pożegnamy 
wiosnę przywitamy!”. W ten symboliczny sposób dzieci pożegnały zimę 
i powitały wiosnę. 
Na koniec wszystkie grupy zaproszono na pyszny wiosenny obiadek. Za-
równo przedszkolaki, jak i ich nauczyciele zapamiętają ten dzień na długo. 

SP.

Szanowni Państwo !
Nasielska Fundacja Wspierania 
i Rozwoju Edukacji we współ-
pracy z Burmistrzem Nasielska, 
Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej  w Nasie lsku, 
Nasielskim Ośrodkiem Kultury, 
Farmą Krzyczki oraz Fundacją 
GO SILVER planuje zorganizo-
wanie pikniku dla dzieci z terenu 
gminy Nasielsk.
W realizację tego przedsięwzię-
cia wkładamy własne siły, jednak 
środki finansowe, którymi dyspo-
nujemy są bardzo ograniczone. 
Zwracamy się więc z ogromną 
prośbą, o wsparcie naszych po-
czynań. Będziemy wdzięczni za 
każdą otrzymaną kwotę. Dzię-
ki Państwa ofiarności będzie-
my mogli, nagrodzić wszystkie 
dzieci biorące udział w grach 
i zabawach, oraz radośnie  bawić 

się i świętować z nimi Dzień 
Dziecka.

Impreza odbędzie  s ię  
30 maja 2015r na terenie 
Farmy Krzyczki.

Pieniądze należy wpłacać na konto Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji 
68 8226 0008 2001 0003 7947 0001 do dnia 11 maja 2015r.
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Kot to nie mały pies
PORADY

Odżywianie podczas 
karmienia piersią
Po kilku miesiącach noszenia swojego ukochanego dziecka pod ser-
cem wreszcie przychodzi czas, gdy pojawia się ono na świecie. Z tym 
cudem narodzin wiąże się wiele szczęścia, ale także wiele strachu i nie-
pewności, szczególnie jeśli jest to pierwsze dziecko. Jedną z pierwszych 
ważnych decyzji, którą trzeba podjąć, jest sposób karmienia niemowlę-
cia. Dla dziecka najlepsze jest karmienie mlekiem matki, jednak trzeba 
być także przygotowanym na ewentualne karmienie butelką, ponieważ 
czasami, z różnych powodów, mimo bardzo dużej chęci mamy, karmie-
nie piersią nie dochodzi do skutku. Dlatego trzeba być nastawionym na 
różne rozwiązania, żeby nie było niepotrzebnego stresu, który może 
znacznie utrudniać laktację.

Jeśli jesteś matką karmiącą piersią, na pewno zastanawiasz się, jak po-
winien wyglądać Twój codzienny jadłospis. Dawne stereotypy mówiły, 
że powinna to być dieta eliminacyjna, czyli pozbawiona bardzo dużej 
liczby produktów, które mogą ewentualnie powodować jakieś dolegli-
wości u dziecka. Niestety, takie myślenie powoduje nie tylko szkodę dla 
dziecka, ale głównie dla matki. Składniki mineralne i witaminy, których 
mama karmiąca nie dostarczy sobie z diety, i tak zostaną pobrane z or-
ganizmu i zapasów matki. Zatem mama będzie widziała później tego 
konsekwencje, czyli wypadanie włosów, poważne problemy z zębami, 
a nawet w przyszłości problemy z osteoporozą. W obecnych czasach, 
po wielu badaniach naukowych, wiadomo już, że nie ma podstaw do 
eliminacji z góry jakiś produktów. Oczywiście mówimy tu o racjonal-
nej diecie opartej na jak najmniej przetworzonych produktach, a nie na 
słodyczach, słodkich napojach, zupkach w proszku, fast foodach czy 
innych ciężkich potrawach smażonych, po których „zwykłe” osoby też 
się czują źle, ociężale.

Jadłospis kobiety karmiącej, podobnie jak w okresie ciąży, powinien być 
oparty na 5 posiłkach, z przerwami mniej więcej 3-godzinnymi. Dużo 
mam o tym zapomina w ogromie nowych codziennych obowiązków, 
a jest to podstawowa zasada, dzięki której nasz organizm będzie prawi-
dłowo funkcjonował, a co za tym – także produkował więcej wartościo-
wego pokarmu dla dziecka.

Posiłki te powinny być przede wszystkim lekkie i urozmaicone, czyli nie 
jemy przez cały dzień np. wyłącznie nabiału bądź wyłącznie warzyw. 
Dieta urozmaicona zmniejsza także ryzyko wystąpienia u dziecka do-
legliwości związanych ze spożyciem przez matkę w nadmiernych ilo-
ściach jakiegoś produktu. W codziennym jadłospisie mama, ze względu 
na zdrowie swoje, swojego dziecka, a także na swoją figurę, jeśli chce 
powrócić do tej sprzed ciąży, powinna unikać produktów takich jak cze-
kolada, batony, żelki, ciasta, słone przekąski, szczególnie te kupowane, 
ze względu na niską jakość składników wykorzystywanych do ich pro-
dukcji, w tym tłuszczu oraz różnego rodzaju barwników i aromatów. 

Ważne jest także to, co pijemy. W tym szczególnym czasie powinna 
być to głównie woda mineralna, w ilości ok. 2–3 litrów, może być także 
kawa zbożowa. Mocną herbatę oraz kawę powinniśmy ograniczyć ze 
względu na zawartość kofeiny i teiny. Wszystkie słodzone napoje, czy 
to gazowane, czy niegazowane, są głownie, źródłem cukru, syropu glu-
kozowo-fruktozowego, barwników i konserwantów. Wszystko to nie jest 
korzystne ani dla mamy, ani dla dziecka.

Często eliminowane są także warzywa kapustne, strączkowe, czosnek, 
cebula, seler, jako ciężkostrawne bądź dlatego, że pokarm przejdzie ich 
zapachem. Wiadomo, że gdy najemy się tego typu warzyw w znacz-
nych ilościach, i my same nie za dobrze będziemy się po nich czuć, 
zatem i dziecko może to odczuwać. Ale jeśli to jest niewielki dodatek 
dla smaku potrawy, to dziecko wcale nie musi zareagować na tego typu 
produkty. Dobrze jest spożywać takie niepewne produkty wyłącznie 
pojedynczo w potrawach, bo dzięki temu będziemy wiedziały, czy 
dziecko odczuwa jakieś dolegliwości po tym, co akurat zjemy. Dlatego 
najważniejsze jest urozmaicenie potraw, umiarkowanie, regularne spo-
żywanie posiłków i odpowiednie nawodnienie.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

www.konsultacjedietetyczne.pl
dietetyk_iwona@wp.pl

Zdawałoby s ię,  że kot y i  psy, 
jako zwierzęta mięsożerne, nie-
wiele różnią się od siebie pod 
względem swoich zw yczajów 
ż y wieniow ych.  K iedy jednak 
przyjrzymy się uważnie f izjolo-
gii kota i psa, dostrzeżemy wy-
raźne różnice. Wynika z nich, że 
o ile koty to faktycznie typowi 
mięsożercy, o tyle psy to raczej 
zwierzęta wszystkożerne, przy-
stosowane do zjadania zarówno 
pokarmu roślinnego, jak i zwie-
rzęcego.
W przeciwieństwie do psów, koty 
mają stosunkowo krótki prze-
wód pokarmowy. Ich żołądki są 
małe, przez co koty są zmuszone 
przyjmować częste, małe obję-
tościowo posiłki. W swojej ślinie 
koty nie zawierają amylazy – en-
zymu niezbędnego do trawienia 
skrobi. Także zawartość amylazy 
trzustkowej jest u nich bardzo ni-
ska w porównaniu z psami. Koty 
mają stosunkowo niewielką ilość 
kubków smakowych – bo tyl-
ko niecałe 500, psy mają ich 
około 1700, a człowiek prawie  
10 000. Kot y n ie rozróżnia-
ją smaku słodkiego, rozróżniają 
natomiast smak kwaśny, gorzki, 
słony oraz smak umami (który 
można określić jako „mięsny”). 
Ponieważ koty nie mają w wą-
trobie enz ymu o naz wie glu-
kokinaza,  n ie są one w stanie 
przyswajać do organizmu cu-
krów prostych. Zapotrzebowanie 
na glukozę jest więc zaspokajane 
przez wytwarzanie jej z dostar-
czonych w pokarmie amino-
kwasów pochodzenia mięsnego. 
Aby aminokwasy zostały właści-
wie wykorzystane jako źródło 
energii, w pokarmie kota musi 
być dostarczona arginina. Jej brak 
powoduje zaburzenie procesu 
wytwarzania glukozy z amino-

kwasów i wzrost stę-
żenia toksycznego 
amoniaku we krwi . 
To sprawia, że koty 
bardzo źle reagują 
na dłuższą głodów-
kę. Prz y braku do-
stępu do pożywienia 
nie są one w stanie 
same zapewnić so-
b i e  o d p o w i e d n i e j 
ilości aminokwasów 
i argininy, potrzebu-
ją t ych sk ładników 
z zewnątrz. 
Kolej nym sk ładni-
kiem, który musi być 
dostarczany kotom z zewnątrz, 
j e s t  t a u r y n a .  Ta u r y n a  w i ą ż e 
w organizmie obce substancje 
i wspomaga ich usuwanie z or-
ganizmu. Jest więc bardzo istot-
nym elementem warunkującym 
prawidłowe funkcjonowanie or-
ganizmu. U psów tauryna produ-
kowana jest z tzw. aminokwasów 
siarkow ych. U kotów mecha-
nizmy przekształcania amino-
kwasów siarkowych w taurynę 
są 100 razy słabsze niż u psów. 
Poz a  t ym wi ęk szo ś ć  am i n o -
kwasów siarkowych jest u kota 
wykorzystywana do produkcj i 
glukozy. Doskonał ym źródłem 
tauryny dla kota jest mięso my-
szy. 1000 g suchej masy mięsa 
mysiego zawiera aż 7000 mg 
tauryny, podczas gdy wołowina 
tylko 1200 mg, a surowe mię-
so drobiowe tylko 1100. Taury-
na podczas procesu gotowania 
przechodzi z mięsa do wywaru, 
stąd koty preferują mięso suro-
we. 
Dlaczego jeszcze koty kocha-
ją jeść mięso? W przeciwień-
stwie do psów, koty nie potrafią 
wytwarzać witaminy A z roślin-
nego beta karotenu, tak jak to 

robią psy. Swoje zapotrzebowa-
nie pokrywają więc, zjadając po-
karm mięsny – zwłaszcza bogatą 
w witaminą A wątróbkę. Należy 
jednak pamiętać, że aby pokryć 
zapotrzebowanie kota na wita-
mionę A, wystarczy tylko 150 g 
wątróbki tygodniowo. To ważne, 
gdyż przedawkowanie witaminy 
A prowadzi do groźnych kon-
sekwencji zdrowotnych, łącznie 
z toksycznym działaniem na na-
rząd wzroku.
Ostatnim elementem, który czyni 
z kotów bezwzględnych mięso-
żerców, jest fakt, iż nie wytwa-
rzają one kwasów tłuszczowych 
wielonienasyconych. Bardzo do-
brym źródłem takich kwasów są 
dla kota ryby. Dlatego upodoba-
nie kotów do rybich smaków tak-
że nie jest przypadkowe.
Warto zwrócić uwagę na powyż-
sze zapotrzebowania kota. Oka-
zuje się, że właściciel może nie 
być w stanie właściwie przygo-
towywać sam posiłków dla swo-
jego kota, tak by dostarczyć mu 
wszystkich niezbędnych składni-
ków. Kot to nie mały pies. Warto 
o tym pamiętać.

Małgorzata i Adam Rosłońscy

SPORT SZKOLNY

Zawody w piłkę siatkową chłopców
16 marca br. drużyna z Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Nasielsku reprezentowała powiat 
nowodworski w Wołominie na zawodach 
w piłkę siatkową chłopców. Nasielszczanie 
zagrali na bardzo wysokim poziomie. 
Pierwszy mecz wygrali gładko z PG z Legio-
nowa 2:0. W kolejnym, niestety, nieznacznie 
ulegli reprezentacji Lesznowoli 1:2. W zacię-
tym spotkaniu o brązowy medal z zespołem 
z Celestynowa drużyna nasielska wygrała 2:1. 
Najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się 
Kacper Wiśniewski, który zdobył najwięcej 
punktów mocnymi atakami i zagrywką. Jest 
to ogromny sukces naszego gimnazjum. 
Gratulujemy i trzymamy kciuki za reprezen-
tację dziewcząt. 
Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – ZS nr 5 Wołomin
2 miejsce – ZS Lesznowola
3 miejsce – PG nr 1 Nasielsk
4 miejsce – ZS Celestynów
5 miejsce – PG Legionowo
Reprezentacja PG nr 1 w Nasielsku: Wiśniewski Kacper IIIC, Sterbicki Adrian IIIC, Wiśniewski Przemysław IIIC, 
Chmielewski Mariusz IIIC, Drwęcki Przemysław IIB, Filipowicz Kamil IIB, Kuczyński Dawid IIB, Buszko Wojciech 
IIB, Łukaszewicz Dominik IIIB, Łyczkowski Kamil IC. Opiekun: Marcin Banaszkiewicz.

MK
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Kino NIWA ZAPRASZA
25-29 marca godz. 15.00

SpongeBob:  
na suchym lądzie 3D

Animacja, przygodowy, komedia; USA; Czas trwania: 
1 godz. 40 min.

Sympatyczna gąbka – SpongeBob razem ze 
znajomymi musi opuścić wodę i wyruszyć na 
ląd w poszukiwaniu skradzionej przez pirata ta-
jemniczej receptury.

25-29 marca godz. 17.00

FOCUS
Komedia, kryminał; USA; Czas trwania: 1 godz. 44 min.

Emerytowany oszust (Will Smith) bierze 
pod swoje skrzydła młodą dziewczynę. Ma 
ją nauczyć fachu i pomóc zdobyć pozycję 
w biznesie. Wszystko się jednak komplikuje, gdy 
zaczyna się rodzić między nimi uczucie.

25-29 marca godz. 19.00

Sąsiady
Dramat, obyczajowy; Polska; Czas trwania: 1 godz. 31 min.

Z pozoru zwyczajna łódzka kamienica kryje 
w sobie wiele tajemnic. Ksiądz odwiedza po ko-
lędzie kamienicę, odkrywając tajemnice jej lo-
katorów. 

1-12 kwietnia godz. 15.00

Kopciuszek
Familijny, Fantasty; USA; Czas trwania: 1 godz. 53 min.

Po niespodziewanej śmierci ojca Kopciuszek 
trafia pod opiekę złej macochy. Jej los odmienia 
pomocna wróżka.

1-3 kwietnia godz. 17.00

Bóg nie umarł
Dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. 52 min.

Josh sprzeciwia się poglądom profesora filozo-
fii. Aby zaliczyć kurs musi udowodnić, że Bóg 
istnieje.

8-12 kwietnia godz. 17.00

Piąte: nie odchodź
Dramat obyczajowy; Polska; Czas trwania: 1 godz. 15 min.

Po stracie matki piętnastoletnia Roma próbuje 
uporządkować swoje życie na nowo.  

8-12 kwietnia godz. 19.00

Disco Polo
Komedia, muzyczny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 
47 min.
Film „Disco Polo” Macieja Bochniaka („Miliard 
szczęśliwych ludzi”) to dramat muzyczny o wy-
konawcach Discopolo. W głównych rolach wy-
stąpią Joanna Kulig, Piotr Głowacki oraz Dawid 
Ogrodnik.

Baran 21.03–20.04
W najbliższym czasie czeka Cię dużo 
bardzo odpowiedzialnej pracy. Śmia-
ło podejmuj decyzje dotyczące Twojej 
przyszłości. Rodzinne spotkania i przyję-
cia sprawią Ci wiele radości. 

Byk 21.04–20.05
Masz potencjał, by otworzyć nowy rozdział 
swojego życia. Jeśli zaczniesz inwestować 
i dokonasz reorganizacji w życiu zawodo-
wym, możesz wiele zyskać. W sprawach 
zdrowotnych zasięgnij porady specjalisty.

Bliźnięta 21.05–21.06
Z wiosenną energią i optymizmem przystą-
pisz do rozwiązywania trudnych problemów 
osobistych. Postaraj się z nimi uporać jak naj-
szybciej. To dobry czas na podjęcie ważnych 
decyzji zawodowych i finansowych.

Rak 22.06–22.07
Będziesz teraz bardziej przebojowy niż 
zwykle i będziesz dążyć do realizacji wy-
tyczonych celów. Bądź bardziej oszczęd-
ny, nie kupuj niepotrzebnych rzeczy i nie 
sugeruj się promocjami. 

Lew 23.07–23.08
Z pewnością szef zauważy i doceni Twoje 
odpowiedzialne podejście do obowiązków 
zawodowych. W weekend odpocznij i zre-
laksuj się. Jesteś teraz w bardzo dobrym na-
stroju i dbaj o to, by nikt Ci go nie zepsuł. 

Panna 24.08–22.09
Czekają Cię w najbliższym czasie wyjazdy służ-
bowe, nawiązywanie nowych kontaktów i roz-
poczynanie nowych przedsięwzięć. Otrzymasz 
korzystną propozycję pracy, dzięki której znacz-
nie poprawi się Twoja sytuacja materialna. 

Waga 23.09–23.10
Świetnie sobie radzisz ze zmianami pogo-
dy, nie ma mowy o wiosennym osłabie-
niu ani o spadkach nastroju. W nowej pracy 
masz szansę poznać ciekawych ludzi. Bę-
dziesz flirtować, kokietować i romansować.

Skorpion 24.10–22.11
Staraj się konstruktywnie wykorzystać swój 
potencjał. Możesz liczyć na sukcesy finanso-
we, jednak pamiętaj, że dużo zależy od Cie-
bie. Na wszystkie kłopoty i stresy najlepszym 
lekarstwem okaże się dla Ciebie spacer.

Strzelec 23.11–21.12
Mogą otworzyć się przed Tobą możliwości 
pracy za granicą. Jesteś wymagający i zbyt 
krytycznie podchodzisz do rodziny i naj-
bliższych znajomych. Jeśli nie odpuścisz, to 
popadniesz w konflikty.

Koziorożec 22.12–20.01
Pozytywnie rozwiążesz ważne dla Ciebie 
sprawy. Poprawią się też relacje z szefo-
stwem i współpracownikami. W relacjach 
z najbliższym otoczeniem nie pozwól, by 
ktoś wszedł Ci na głowę. 

Wodnik 21.01–19.02
Masz szansę na powiększenie grona zna-
jomych o ludzi zajmujących się sztuką lub 
reklamą. Nie bój się czerpać pomysłów 
od innych. Zacznij bardziej interesować się 
domem zamiast problemami innych ludzi. 

Ryby 20.02–20.03
Żyjesz teraz z terminarzem w ręku, by zdą-
żyć na czas ze wszystkimi ważnymi sprawa-
mi. Dzięki temu ujawnią się Twoje talenty do 
zarządzania. Nie zapominaj o przyjaciołach, 
pamiętaj, że telefony działają w obie strony. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam mieszkanie M4, os. 
Piłsudskiego. Tel. 504 645 021.

Sprzedam ładne działki (prąd, woda, gaz), 
150 m od ul. Kolejowej. Tel. 500 138 106.

Sprzedam dom w Kosewie 90 m2 z działką 
5800 m2. Tel. 602 550 852.

Sprzedam las 0,590 ha + 2000 
m2 ziemi oraz działkę budowlaną  
1200 m2. Tel. 600 310 446.

Instalacje elektryczne od A do Z.  
15 zł/punkt. Tel. 534 011 229.

Sprzedam siedlisko z 2 ha ziemi.  
Tel. 500 138 106.

Budowa domów, więźby dachowe, domy 
letniskowe, altany. Tel. 516 450 987; 505 
892 025.

Sprzedam siatkę ogrodzeniową fi 2,8 
mm – 9 zł mb i fi 3 mm – 10 zł mb. Tel. 
695 163 726.

Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 
o powierzchni 64 m2 przy ul. Płońskiej, 
na osiedlu zamkniętym, z piwnicą 5,5 
m2 oraz miejscem parkingowym. Tel. 
509 175 901.

Skup samochodów złomowych.  
Tel. 518 701 528.

Restauracja McDonald’s w Nieporęcie 
zatrudni na pełny i niepełny etat na sta-
nowisko: pracownik restauracji. Kontakt: 
tel. 784 039 893, mail: pl-00379mgr@
pl.mcd.com

Promocja! Nawóz Saletrzak - 1220 
zł/t. Nawóz Saletra- 1370 zł/t.  
Tel. 695 163 726.

Wynajmę kawalerkę w Nasielsku.  
Tel. 723 366 864; 601 187 504.

Sprzedam tanio działki budowlane. Tel. 
518 445 613.

Sprzedam tanio dużą ilość odzieży uży-
wanej posklepowej. Tel. 516 726 385.

Kupię bramę używaną ok. 5 m.  
Tel. 694 624 365.

Okazja!!! Sprzedam działkę rolno-budow-
laną blisko Nasielska (1000-4000 m2) – 25 
zł/m2. Tel. 664 433 347; 664 433 586.

Udzielę korepetycji z języka angielskiego. 
Tel. 693 170 502.

Sprzątanie mieszkań. Tel. 880 445 616.

Sprzedam działkę budowlaną 12 arów. 
Tel. 784 528 758.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519 529 925.

Zatrudnię brukarzy lub brygady brukar-
skie z doświadczeniem. Tel. 694 174 945.

Usługi dekarskie i ogólnobudowlane. Tel. 
607 800 748; 517 099 737.

Sprzedam siodło i uprząż dla konia do 
bryczki. Tel. 608 394 281.

Sprzedam dom w Latonicach. Tel. 507 
619 346; 506 137 850.

Instalacje elektryczne od A do Z. 15 zł/
punkt. Tel. 534 011 229.

Sprzedam M3, II piętro, osiedle 
Warszawska. Tel. 606 805 265.

Sprzedam owies oraz słomę w kostkach 
suchą ze stodoły z owsa, pszenżyta oraz 
żyta. Tel. 606 423 338.

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą do-
rosłą – posiadam doświadczenie. Tel. 517 
111 486.
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DERMATOLOG 
Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 3

Środy 14.30 – 19.00 
zapisy w rejestracji pod nr tel. 23 691 26 06 lub 23 691 25 03 

Dr Aleksandra Komorowska – Roszkiewicz
Konsultacje i zabiegi odpłatne:
• Badanie dermatoskopowe znamion;
• Usuwanie drobnych zmian skórnych;
• Medycyna estetyczna:

• Botox,
• Kwas hialuronowy,
• Peelingi lekarskie,
• Mezoterapia.

Zabiegi zawsze poprzedza konsultacja.
Od ceny zabiegu zawsze odliczana jest cena konsultacji.

Cenę zabiegu ustala zawsze indywidualnie lekarz.

ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas!  
Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  

Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się  
we wtorki i czwartki o godz. 19.00, oraz w niedziele o godz. 18.00.

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele  
św. Wojciecha w Nasielsku, tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.

Dorosłe Dzieci Alkoholików
Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych

Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą środę o godz. 19.00. 
Miejsce spotkań – Stary Wikariat  

przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików.

Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy czwartek 
w godz.19.00–21.00. Miejsce spotkań – Stary Wikariat  

przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Pracownik Biurowy Działu Serwisu 
i Reklamacji. Przyjmowanie i rozpatrywa-
nie reklamacji, prowadzenie dokumentacji 
reklamacyjnej, prowadzenie magazy-
nu części zamiennych reklamacyjnych. 
Wymagana bardzo dobra znajomość 
maszyn rolniczych i obsługa komputera. 
Tel. 604237500 serwis@roltechagro.pl

Sprzedam komputery, laptopy, monitory. 
Tel. 517 609 923.

Oddam za darmo dużą ilość suchych 
patyków do palenia. Tel. 507 720 444.

Zakład krawiecki zatrudni brygadzistkę 
w Nasielsku. Tel. 602 756 414.

Sprzedam działkę budowlaną bardzo bli-
sko dworca PKP Nasielsk. Tel. 507 476 081.

Sprzedam działkę 4,9 ha z dostępem 
do szosy, Chmielewo k.Nasielska.  
Tel. 665 190 948.

Sprzedam działkę 910 m2, ul. Cisowa, 
Nasielsk. Tel. 501 622 325.

Kupię rocznego byka i krowy na wycie-
leniu – k. Nasielska. Tel. 664 754 028.

Przyjmę do pracy szpachlarza, malarza – 
doświadczenie. Tel. 502 789 087.

KAMA – usługi brukarskie. Tel. 507 024 
590.

Sprzedam działk i  budowlane 
w Nasielsku przy ul. Kolejowej.  
Tel. 605 828 470.

Sprzedam łubin biały. Tel. 784 528 758.

Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku, 
ul. Cisowa – 990 m2 Tel. 690 563 852.

Sprzedam działkę 1100 m2 - Kosewo 
k.Nasielska. Tel. 662 042 757.

Przyjmę do pracy na budowie. Ocieplenia, 
dachy. Tel. 519 192 396.

Nawiążę współpracę ze znającym budo-
wę ogrodzeń z klinkieru lub typu Joniec. 
Tel. 607 687 306.

Budowa ogrodzeń, podmurówki, klinkier, 
ogrodzenia typu Joniec. Wyrób bram, 
przęseł, balustrad. Tel. 607 687 306.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na firankę. 
Praca po kraju. Tel. 604 142 990.

Do wynajęcia kawalerka 35 m2 I piętro, 
ul. Elektronowa. Tel. 604 327 233.

Sprzedam działkę budowlaną z lasem 
o pow. 0,55 ha w miejscowości Rzy, gm. 
Sochocin. Tel. 500 829 586.

Firma KABA Brukarstwo zatrudni oso-
bę do działu handlowego w Nasielsku. 
Wymagane wykształcenie wyższe. Mile 
widziane doświadczenie w dziale obsługi 
klienta bezpośredniej. CV proszę przesyłać 
na adres maila: kababrukarstwo@vp.pl. 
Tel. 604 565 774.

Zatrudnię ekspedientki w sklepie 24H 
w NDM. Mile widziane osoby uczące 
się zaocznie, możliwość ustalenia indy-
widualnego grafiku. CV na adres sklep.
miasto@gmail.com

Tynki maszynowe. Tel. 516 315 490.

Wynajmę kawalerkę, 29 m2, okolice PKP. 
Tel. 608 350 378.

Sprzedam 3 metrowe stemple budowla-
ne, w ilości 160 sztuk, po jednej, tegorocz-
nej budowie. Nasielsk. Tel. 609 599 850.

OGŁOSZENIA DROBNE
ZPN.6840.6.3.2014.2015

Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w miejscowości Cieksyn, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306/17.

Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014 poz.518 ze zm.), Uchwały Nr LVII/398/14 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014 r.  w sprawie zbycia nieruchomości 
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 poz. 1490).  
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność 
Gminy Nasielsk, położona w miejscowości Cieksyn, oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka nr 306/17 o pow. 700 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta  
KW Nr OS1U/00038065/4.
Nieruchomość położona jest w kompleksie działek rekreacyjnych w większości zabudo-
wanych i zagospodarowanych, w sąsiedztwie lasów państwowych  i w odległości około 
250 m od rzeki. 
Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu. Teren płaski, równy. Działka nie ogrodzona 
i nie zagospodarowana, jest zakrzaczona i zarośnięta. 
Uzbrojenie techniczne gruntu: możliwość podłączenia energii elektrycznej i wodociągu.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość leży na obszarze objętym planem miejscowym o nazwie: Zmiana Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy  Nasielsk dot. Zespołu wsi: Borkowo, Cieksyn, 
Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek: Wkry, Naruszewski, 
Nasiennej (uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/273/98 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
18.06.1998 r.). Zgodnie z zapisem zawartym w tym planie, przedmiotowa działka leży 
w kompleksie 44ML- określającym przeznaczenie gruntu pod zabudowę mieszkaniową 
letniskową.
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 000,- złotych (słownie: dwadzieścia 
pięć tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony należny podatek VAT. 
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych 
dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  
jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej. Cena nieruchomości 
osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego 
terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 1200.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  
2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne  
nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie  
w terminie do 17 kwietnia 2015 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 
27 8226 0008 0000 1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 17 kwietnia 2015 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet 
ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone 
nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich 
konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, 
zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako 
nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi 
bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiado-
mieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
Okazania dowodu wniesienia wadium
Okazania dowodu tożsamości
Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przed-
miotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (pod-
legających wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników 
i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości 
a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie) 
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po 
okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały 
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie 
zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo  
w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.
W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga 
małżonków lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa 
w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).
Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do 
majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości 
do majątku osobistego.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego 
i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro)  
lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „piątego”, 13.03.2015 r.:
1. Robert Truszkowski – Marek Olbryś   164 pkt (56,94%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   160 pkt (55,55%)
3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   154 pkt (53,47%)
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   150 pkt (52,08%)
5. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   150 pkt (52,08%)
6. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   134 pkt (46,53%)
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  96 pkt (33,33%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1-2. Mariusz Figurski    31 pkt
 Zbigniew Michalski   31 pkt
3-8. Piotr Kowalski    26 pkt
 Grzegorz Nowiński   26 pkt
 Marek Olbryś    26 pkt
 Stanisław Sotowicz   26 pkt
 Robert Truszkowski   26 pkt
 Paweł Wróblewski    26 pkt  
9. Waldemar Gnatkowski   22 pkt
10. Kazimierz Kowalski   16 pkt
Następny turniej odbędzie się w piątek 27 marca o godz. 19.00. w Reaktywacji. Zapraszam!

PK

Sport szkolny  
w skrócie
• 10 marca 2015 r. w Nowym 

Dworze Mazowieckim chłop-
cy z nasielskiego gimnazjum 
przy ul. Staszica zostali mistrza-
mi powiatu nowodworskiego 
w piłce siatkowej.

• 17 marca 2015 r. w Nowym 
Dworze Mazowieckim chłop-
cy ze Szkoł y Podstawowej 
w Starych Pieścirogach wygrali 
turniej powiatowy w minipiłkę 
siatkową.

• 20 marca 2015 r. w Nowym 
Dworze Mazowieckim dziew-
częta ze Szkoły Podstawowej 
w Dębinkach zostały mistrzy-
niami powiatu w minipi łce 
ręcznej.

SPORT SZKOLNY

Gminny turniej  
w minipiłkę 
siatkową 
W piątek, 13 marca br. w sali sportowej na-
sielskiej podstawówki odbyły się gminne 
zawody w minipiłkę siatkową dla szkół pod-
stawowych. W rozgrywkach wzięły udział 
trzy reprezentacje szkół 
podstawowych z terenu 
naszej gminy. Po losowa-
niu ustalono kolejność gier 
i drużyny przystąpiły do 
rozgrywek. O zwycięstwie 
decydowały dwa wygrane 
sety. Poniżej przedstawio-
no klasyfikację końcową:
Dziewczęta
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Dębinki
II miejsce – SP Nasielsk 
I I I  m ie j sc e – SP S t are  
Pieścirogi
Chłopcy:
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Stare Pieści-
rogi
II miejsce – SP Nasielsk
Reprezentacja chłopców 
ze Szkoł y Podstawowej 
w Starych Pieścirogach: Ja-
kub Gnas, Piotr Miłoszew-
ski, Marcin Sawicki, Dawid 
Grzybowski, Jakub Szczę-
śniak, Kacper Zawadz-
ki, Dominik Goszczyński, 
J anusz  Tysk i ,  Mateusz 
Klimczewski, Krzysztof 
Kondracki. Opiekunem ze-
społu był Radosław Skrzy-
necki.

MK

SPORT SZKOLNY

Powiatowe zmagania 
W szkole, oprócz nauki, ważny 
jest też zdrowy styl życia, a zatem 
i sport. W myśl tej idei co jakiś 
czas w naszym powiecie odby-
wają się zawody sportowe. 
W ostatnim czasie miały miejsce 
zmagania w koszykówkę i pi ł-
kę nożną. We wtorek, 24 lutego 
w hali Nowodworskiego Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji odbył się 
Powiatowy Turniej Koszykówki 
Chłopców Szkół Ponadgimna-
zjalnych. Drużyny podzielono 
na dwie grupy, z których dwie 
najlepsze reprezentacje awan-
sowały do półf inałów. Chłopcy 
z ZSO w Nasielsku bez proble-
mu przeszli do fazy pucharowej, 
a następnie do finału. Tam jednak 
podopieczni Macieja Renkiewicza 
musieli uznać wyższość drużyny 
LO z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego, zajmując tym samym dru-
gie miejsce. 
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – LO Nowy Dwór Mazo-
wiecki

II miejsce – ZSO Nasielsk
III miejsce – ZS nr 2 w Nowy Dwór 
Mazowiecki
IV miejsce – ZSZ nr 1 Nowy Dwór 
Mazowiecki
V miejsce – ZSZ Nasielsk
VI miejsce – ZSP Pomiechówek
Dziesięć dni później w tej samej 
hali odbył się Powiatowy Turniej 

Piłki Nożnej Dziewcząt szkół po-
nadgimnazjalnych. Reprezentantki 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Nasielsku zajęły drugie miejsce, 
ulegając w finale drużynie z ZSP 
w Pomiechówku. Najlepszą za-
wodniczką turnieju została uczen-
nica nasielskiego ZSO – Oliwia 
Waśniewska.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – ZSP Pomiechówek
II miejsce – ZSO Nasielsk
III miejsce – ZSZ nr 1 Nowy Dwór 
Mazowiecki
IV miejsce – ZSZ Nasielsk
V miejsce – ZS nr 2 Nowy Dwór 
Mazowiecki
VI miejsce – LO Nowy Dwór Ma-
zowiecki
Zawodnikom i zawodniczkom ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Paweł Prusinowski
Krzysztof Komorowski

uczniowie ZSO w Nasielsku


