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Nawałnica przeszłą przez gminę
– Wszystko stało się nagle, kilka minut i koniec. W ciągu dnia niebo pociemniało i zerwała się burza z silnym wiatrem. W domu wszystko się trzęsło,
więc schowaliśmy się do piwnicy i przeczekaliśmy. Kiedy ucichło okazało się, że nasz dom nie ma dachu, a szyby w oknach są powybijane – mówi
pani Regina Kasiak z Dębinek. – Zniszczona została też stodoła, zalane zboże w garażach. To co było na polu też nie przetrwało: gryka, ziemniaki,
owies, pszenica, pszenżyto, nie ma już do czego wyprowadzać kombajnu. Dodatkowo z 6 ha lasu połowa drzew jest połamana – wylicza pani Regina. Najważniejsze jednak, jak podkreśla, że domownikom nic się nie stało, a życzliwi sąsiedzi pomogli zabezpieczyć dach.
W piątkowe popołudnie, 17 czerwca br., w zaledwie 20 minut, potężna wichura i burze z gradobiciem spuczytaj na str. 3
stoszyły naszą gminę. Silny wiatr wyrywał z korzeniami i łamał potężne drzewa. Te zaś upadając zrywały linie

Z MIASTA

Co z przedszkolem?
Jedną z najważniejszych tegorocznych
inwestycji gminy Nasielsk jest budowa
Przedszkola Miejskiego ze Żłobkiem.
Inwestycja miała być gotowa do końca wakacji, aby 1 września dzieci mogły przekroczyć nowe mury. Jak się
jednak okazuje termin prawdopodobnie ulegnie zmianie.
– Na gminnej stronie internetowej
na koniec czerwca była informacja
o 40% stanie zaawansowania prac.
Zostały 2 miesiące wakacji, czy się
wyrobimy? – pytał zaniepokojony
radny Roman Jaskulski podczas ostatnich obrad komisji budżetowej.
Burmistrz zapewnia, że co środa spotyka się z wykonawcami prac, a te
mają dość szybkie tempo. Jak jednak
sam mówi trudno będzie wyrobić się
w terminie.
– Co będzie panie burmistrzu, jeśli nie
będzie tego przedszkola – dopytywał
radny Henryk Antosik.
Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska informuje, że odbyło się
spotkanie z rodzicami dzieci, które
miały korzystać z nowej inwestycji.
Na jakim jednak dokładnie etapie jest
budowa przedszkola szczegółowo

opowiedział Radosław Kasiak, kierownik wydziału inwestycji, zamówień publicznych i programów strukturalnych.
– Zostały do wykonania prace
związane z położeniem instalacji
elektrycznej, sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej. Wykonane zostały wszystkie 24 odwierty o głębokości
97 metrów do zasilenia pomp ciepła.
Cała konstrukcja została wzniesiona
łącznie z pokryciem dachowym. Zostały już wykonane tynki wewnętrzne
w tym obiekcie. Pozostała jeszcze do
zrobienia instalacja do centralnego
ogrzewania, bo przypomnę ogrzewanie mamy tylko podłogowe. Tego
ciąg dalszy na str. 5
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OBRADOWAŁA RADA
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

Absolutorium dla burmistrza
XXIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku
odbyła się w czwartek, 23 czerwca br.
Obrady prowadził Jerzy Lubieniecki
przewodniczący RM. Po wprowadzeniu dodatkowych projektów
uchwał zgłoszonych przez burmistrza
Nasielska i przewodniczącego RM
do porządku obrad, radni większością głosów przyjęli nowy plan posiedzenia. Burmistrz rekomendował
przyjęcie projektów uchwał dotyczących: udzielenia pomocy rzeczowej
dla powiatu nowodworskiego (budowa chodnika w ul. Piłsudskiego) oraz
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zaś projekty uchwał zgłoszone przez przewodniczącego RM
– powołania doraźnej
komisji statutowej oraz
zmiany składu komisji
budżetu i finansów. Po
krótkim omówieniu
działań przewodniczącego Rady w okresie
między sesjami, burmistrz przedstawił
sprawozdanie z pracy
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Obecny na sesji mieszkaniec Nasielska pytał
burmistrza m.in.: o wymianę zniszczonej wiaty przystankowej przy
ul. Młynarskiej, budowę chodnika przy ul.
Warszawskiej w kierunku Marcpolu, płatne parkingi w mieście,
usunięcie plakatu
o rocznicowych uroczystościach w Publicznym Gimnazjum
w Nasielsku. Burmistrz
zadeklarował wymianę wiaty przystankowej i usunięcie plakatu,

Z UM

Zgłaszanie szkód
w gospodarstwach rolnych
Obwieszczenie Burmistrza Nasielska z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie
zgłaszania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
W związku z wystąpieniem na terenie gminy Nasielsk gradobicia i huraganu, poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz w obiektach budowlanych
(nie podlegają szacowaniu szkody w budynkach mieszkalnych). Ustalenie
wysokości strat w obiektach budowlanych odbywa się na podstawie kosztorysu i wycen sporządzonych przez firmę ubezpieczeniową lub rzeczoznawcę majątkowego.
Komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego będzie pracowała
na podstawie Regulaminu działania Komisji powołanych przez Wojewodę
Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne z dnia 20 kwietnia
2016 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wydziale
Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Elektronowa 3, 05-190
Nasielsk, ( II piętro, pokój nr 201). Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Termin składania wniosków do dnia 15 lipca 2016 r.

Dyżury aptek

Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25

W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy
dyżur rozpoczyna się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800

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

27.06.-3.07.2016 r. - Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek;
4.07.-17.07.2016 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk;
18.07.-24.07.2016 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk.

Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756

dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045

		

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.11.2015 r.

(red.)

stwierdził jednak, że ani budowa
chodników w tamtej części ul. Warszawskiej, ani opłaty za parkowanie
nie są planowane.
W swoich interpelacjach radni zgłaszali problemy i pytania
dotyczące m.in.: poddania pod dyskusję
w komisjach wysokości diet radnych (radny
H. Antosik), zagruz o wa n e g o t e r e n u
na po był ym składowi sku odpadów
w Kosewie i terminu otwarcia nowego
przedszkola (radny G.
Arciszewski), przerwach w dostawach energii elektrycznej i kłopotach w zgłoszeniu awarii (radny M.
Świderski), braku oznakowania ulic
i posesji w gminie (radny R. Jaskulski). Radny Dariusz Sawicki przekazał Bogdanowi Ruszkowskiemu
burmistrzowi Nasielska podziękowania od osoby niepełnosprawnej
za wykonanie podjazdu.
Rada bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdania za 2015 r.: z działalności

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA
INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
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

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

nasielskiego Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, oraz z realizacji programów współpracy gminy
Nasielsk z organizacjami pozarządowymi, a także Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Następnie Rafał Adamski skarbnik
Nasielska odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej na
temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Nasielsk
za 2015 r. RIO pozytywnie zaopiniowało to sprawozdanie. Po czym
radny Mirosław Świderski przewodniczący Komisji Rewizyjnej
odczytał pozytywną uchwałę tej
komisji dotyczącą wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza
Nasielska. Skarbnik przedstawił także pozytywną opinię RIO w kwestii
wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Nasielska.
W debacie budżetowej radny M.
Świderski podkreślał, że dochody gminy wzrosły i jej kondycja
finansowa jest niezła. Zaś radny
Grzegorz Arciszewski wskazywał
na niewielki, jego zdaniem, udział
środków zewnętrznych, w finansowaniu inwestycji w 2015 r. Radny
Krzysztof Fronczak przypomniał
natomiast, że rok 2015 był przełomowy dla pozyskiwania funduszy
zewnętrznych.
W głosowaniu nad zatwierdzeniem
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2015 rok radni głosowali następująco: 9 „za”, 4 „przeciw”,
1 osoba wstrzymała się od głosu. Po burzliwej dyskusji na temat
prac komisji budżetu i finansów
Rada przyjęła większością głosów
uchwałę o udzieleniu absolutorium
burmistrzowi Nasielska z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Głosowano: 10 osób „za”, 3 „przeciw”,
1 osoba wstrzymała się od głosu.
Burmistrz Ruszkowski podziękował radnym za przyjęcie absolutorium. W dalszej części obrad Rada
podjęła 20 uchwał, w tym uchwałę
dotyczącą wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, oraz pakiet
uchwał dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
(red.)
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Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
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Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
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Z GMINY. Wichura i gradobicie

Nawałnica przeszłą przez gminę
energetyczne i blokowały drogi,
uniemożliwiając przejazd samochodom. Żywioł w wielu miejscowościach naszej gminy poważnie
uszkodził kilkadziesiąt domów i budynków gospodarczych, zrywając
dachy, wybijając okna, niszcząc
strychy, podbitki i elewacje. Naj-

bardziej dotkliwie skutki wichury
odczuli mieszkańcy Zaborza, gdzie
uszkodzonych zostało aż 11 domów, a także Morgów (6), Nowych
Pieścirogów (4), Nasielska (3), Dębinek (2), Mogowa (2) i Siennicy (1).

– Szkody są straszne, zerwany
dach i ściany po bokach, nie da
się tego opisać. Nie byliśmy na
to przygotowani. Dobrze, że pomogli nam strażacy z Cieksyna,
założyli folię na dach i ściany. Interweniowali bardzo szybko. Gdyby nie oni, to nie miałby kto nam

pomóc, bo sąsiedzi byli zajęci ratowaniem swojego dobytku – mówi
pani Agnieszka Suska z Zaborza. –
Będziemy prosić pana burmistrza
o jakąś pomoc, bo nie stać nas na
remont – dodaje.
W mieście najbardziej uciążliwymi skutkami nawałnicy
był y zalane wodą ulice, połamane drzewa na
skwerach, przy drogach,
na cmentarzu parafialnym
i prywatnych posesjach
oraz brak prądu.
Ogromnego spustoszenia wichura dokonała na
nasielskim cmentarzu,

gdzie kilka ogromnych
drzew, które zostały wyrwane z korzeniami przygniotło nagrobki, wiele
z nich niszcząc zupełnie.
Na nowej części cmentarza wiatr „zdmuchnął”
i porozbijał płyty nagrobne. Uszkodzeniu uległo ok.
100 pomników.
W niektórych miejscowościach naszej gminy energii elektrycznej brakowało
przez kilka dni, a mieszkańcy mieli problem ze skutecznym
zgłoszeniem awarii.
Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Maz.,
oraz jednostek OSP z naszej gminy
przez 4 dni usuwali skutki nawałnicy
interweniując ok. 80 razy.
Zakończyła już pracę powołana
przez burmistrza Nasielska komisja
do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach i lokalach mieszkalnych, które
powstały na skutek nawałnicy z 17
czerwca. Komisja dokonała wizji lokalnych i sprawdziła 31 budynków

mieszkalnych, szacując powstałe
szkody na kwotę ponad 308 tys. zł.
Nadal trwają prace komisji, której
zadaniem jest oszacowanie szkód
i strat powstałych w gospodarstwa
rolnych (budynkach gospodarczych, uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich).
– Oceniam, że na skutek wichury ucierpiało ok. 150 osób. Poszkodowani będą mogli ubiegać
się o pomoc z Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej – mówi
Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska. I podkreśla, że z uwagi
na brak współpracy z firmą energetyczną Energa S.A. współpracy
podczas sytuacji kryzysowej w jakiej znalazła się nasza gmina, wystąpił do jej zarządu z oficjalną skargą.
W wielu miejscach naszej gminy
nadal trwają prace porządkowe po
przejściu czerwcowej nawałnicy.
(red., p.)
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AKTUALNOŚCI

KRONIKA OSP

VADEMEKUM – BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE „DRONY”
Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie bezzałogowych statków powietrznych jest Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393,
z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586) jest art. 126 ust. 1 pozwalający na
wykonywanie lotów bezzałogowych w polskiej przestrzeni powietrznej, natomiast art.
33 ust. 2 – wprowadza tzw. rozporządzenie „wyłączające”.
Rozporządzenia Ministra, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do
niektórych rodzajów statków powietrznych (Dz. U. Poz. 440) dotyczy między innymi
modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie
większej niż 25 kg, używanych wyłącznie w zasięgu wzroku operatora (VLOS – Visual
line-of-sight operation).
Załącznik nr 6 do wspomnianego rozporządzenia określa warunki i zasady wykonywania
lotów oraz bezpieczeństwa ich eksploatacji. Nakazuje operatorowi bezzałogowego
statku powietrznego używania go w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia
lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Operator ponosi odpowiedzialność
za decyzje o wykonaniu lotu oraz jego poprawność. Załącznik wskazuje również strefy
powietrzne w jakich loty są zakazane lub ograniczone.
Art. 104 Ustawy dotyczy wymaganych świadectw kwalifikacji. Wszystkie loty inne niż
rekreacyjne lub sportowe, związane np. ze świadczeniem usług, takich jak: wykonywanie
zdjęć, rejestracja nagrań wideo, wykorzystywanie „bezzałogowców” w fotogrametrii,
prowadzenie różnego rodzaju pomiarów czy monitoringu z powietrza, czy też loty badawcze itp. wymagają od osoby pilotującej UAV (unmanned aerial vehicle) posiadania
odpowiedniego świadectwa kwalifikacji (tzw. „prawo jazdy na drona”). Wynika to
z art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Szczegółowe zasady
uzyskiwania opisywanego dokumentu zawarto w rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw
kwalifikacji (Dz. U. Poz. 664).
Świadectwa kwalifikacji dzielimy na VLOS (operacje w zasięgu wzroku) i BVLOS (operacje poza zasięgiem wzroku).Wiedza operatora bezzałogowego statku powietrznego
wykonującego loty BVLOS w danym rodzaju przestrzeni powietrznej nie może być
mniejsza niż ta, którą musi dysponować pilot samolotu załogowego poruszającego się
w tym samym rodzaju przestrzeni. Przepisy nakładają obowiązek odbycia szkolenia,
przez osoby ubiegające się o uprawnienia BVLOS, w podmiocie szkolącym, inaczej niż
w przypadku uprawnień VLOS, gdzie do przystąpienia do egzaminu wystarczające jest
samokształcenie.
Art. 53c Ustawy dotyczy bezzałogowych statków powietrznych cięższych niż 25 kg.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. U. Z 2013 r. poz. 524) wszystkie bezzałogowe
statki powietrzne o MTOM przekraczającej 25 kg wymagają dopuszczenia do lotu
oraz rejestracji przez ULC. Dopuszczenie jest procesem indywidualnej oceny technicznej.
Urządzenie dopuszczone do lotu otrzymuje specjalne, indywidualne wytyczne odnośnie
do warunków wykonywania przez nie lotów oraz znaki rejestracyjne zaczynające się
od liter SP-X.
Bezzałogowe statki powietrzne o masie przekraczającej 25 kg nie są wyłączone z przepisów art. 126 Ustawy Prawo lotnicze. Muszą one na przykład być wyposażone w takie
same urządzenia umożliwiające lot, nawigację i łączność jak załogowy statek powietrzny
wykonujący lot z widocznością (VFR –Visual Flight Rules) lub według wskazań przyrządów
(IFR – Instrument Flight Rules) w określonej klasie przestrzeni powietrznej. Urządzenia
nieposiadające ww. wyposażenia mogą wykonywać loty w strefach wydzielonych
z ogólnodostępnej dla lotnictwa przestrzeni powietrznej.
Art. 212 Ustawy Prawo lotnicze określa kary za niestosowanie się do przepisów ustawy
i to głównie ten przepis dotyczy bezzałogowych statków powietrznych.
Należy zaznaczyć, że na przykład podczas ważnych wydarzeń mogą być wprowadzone
czasowe zakazy wykonywania lotów, które mogą obejmować dużo większy obszar
niż rejon miasta. I tak podczas zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie w dniach
07–10.07.2016 r. będzie obowiązywać całkowity zakaz wykonywania lotów w promieniu
100 km od Stadionu Narodowego.

13 czerwca w Nowych Pieścirogach na ul. Diamentowej strażacy usuwali rój pszczół, który zagrażał osobom
przebywającym na terenie posesji. W akcji brała udział OSP z Nasielska.

E

K

fot. M. Stamirowski

17 czerwca w związku z wichurą, jaka przeszła nad gminą
Nasielsk, strażacy wzywani byli do usuwania drzew powalonych na drogi i posesje, do zabezpieczania miejsc,
w których zerwane zostały linie energetyczne oraz do zabezpieczania budynków, z których silny wiatr zerwał dachy. Tego dnia zanotowano 59 interwencji strażaków na
terenie naszej gminy, m.in. w Zaborzu, Cieksynie, Borko-

wie, Lelewie, Siennicy, Starych i Nowych Pieścirogach,
Paulinowie, Krzyczkach oraz na terenie miasta (na ul. Piłsudskiego, Kościuszki, Cmentarnej, Płońskiej, Lipowej,
Armii Krajowej, POW, Żwirki i Wigury, Traugutta, Krańcowej). Strażacy pomagali usuwać skutki wichury także
w następnych dniach. 18 czerwca zanotowano 14 interwencji na terenie gminy Nasielsk, 19 czerwca – 4 interwencje i 20 czerwca – 5 interwencji.

KRONIKA
Serdeczne podziękowania Strażakom
z jednostek Państwowej Straży Pożarnej
z Nowego Dworu Mazowieckiego
i Ochotniczej Straży Pożarnej z Psucina,
za ofiarną służbę, pomoc
i sprawnie przeprowadzoną
akcję ratowniczą 17 czerwca br.
w Mogowie
podczas usuwania skutków wichury
z wyrazami wdzięczności
Mariola i Mirosław Muzalowie

POLICYJNA
15 czerwca w Nasielsku na ul
Młynarskiej, Jan Z., zamieszkały
w Nasielsku, usiłował włamać się do
sklepu spożywczego. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji.
16 czerwca w Cieksynie, Bartłomiej
M., mieszkaniec gm. Nasielsk, został
zatrzymany przez funkcjonariuszy
Policji za posiadanie marihuany.
Z 19/20 czerwca w Nasielsku na ul.
Warszawskiej na parkingu osiedlo-

Kochanej Jubilatce

wym nieznany sprawca uszkodził

Kazimierze Śliwińskiej
z okazji 100 urodzin

samochód Opel Astra. Straty wynoszą 3000 zł na szkodę mieszkańca Nasielska.

z najlepszymi życzeniami
długich lat życia w zdrowiu i szczęściu
- Kasia, Dominika i Mateusz

asp. Rafał Retmaniak
Sekcja Prasowa Komendy Stołecznej Policji
R
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22 czerwca w Jaskółowie nieznani sprawcy dokonali włamania do
A

domu w stanie budowy, skąd skradli mienie o wartości 9 000 zł na
szkodę mieszkanki gm. Nasielsk.
Z 23/24 czerwca w Nasielsku na ul.
Sportowej nieznany sprawca dokonał włamania do budynku gospodarczego, skąd skradł rower. Straty
wynoszą 528 zł na szkodę mieszkanki Nasielska.
24 czerwca w Nasielsku na ul.
Warszawskiej Józef D. kierował samochodem pomimo cofniętych
uprawnień.
W okresie 1-28 czerwca w Dobrej
Woli nieznani sprawcy skradli transformator. Straty wynoszą 5000 zł
na szkodę firmy Energa Płock.
29 czerwca w Nowych Pieścirogach Marcin D. kierował samochodem w stanie nietrzeźwości (2,6‰)
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Co z przedszkolem?

Powstanie droga przy Biedronce

1–14 lipca 2016; Życie Nasielska nr 14 (452)

dokończenie ze strony 1

wymagał program Lemur, w ramach
którego realizujemy inwestycję. Na
ten moment cały czas przypominamy wykonawcy, że terminem
wykonania jest 31 sierpnia – mówił
Radosław Kasiak.
Za opóźnienia jednak jak przyznał burmistrz odpowiada nie tylko wykonawca prac, ale też gmina, która w trakcie
robót zmieniła projekt. Mimo wszystko o wiele mniej optymizmu w kwestii
ukończenia prac ma radny Mirosław
Świderski, według którego realnym
terminem ich zakończenia jest koniec
roku.
– Nie ma tygodnia, żebym tam się
nie pojawiał. Może nie jestem fachowcem tylko laikiem, ale uważam, że we wrześniu to my możemy
pomarzyć o oddaniu przedszkola.
A dobrym terminem będzie koń-

R

E

cówka roku. Jak widzę ilu ludzi tam
pracuje, jak wiele jest jeszcze do wykonania, to mam ogromne wątpliwości – mówił radny Mirosław Świderski.
Przypomnijmy, że wykonawcą prac
jest firma Moris Polska z Warszawy,
która była jedynym oferentem. Koszt
inwestycji to ponad 12 mln zł.
Gmina w związku z realizacją inwestycji będzie mogła się ubiegać o
dofinansowanie z programu Lemur.
Inwestycja ma być ostatecznie zrobiona od przysłowiowego A do Z,
tj. budowa budynku, jego wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie wokół terenu i budowa placu
zabaw.
E.G.

fot. P. Pietruszczak

K

– Kiedy kupowaliśmy mieszkanie w bloku przy markecie, notariusz zapewniał nas
o wieczystym użytkowaniu
przejścia do Urzędu Miejskiego. Niestety, nigdy nie dane
nam to było. Ochrona terenu mówiła, że nie będzie nas
przepuszczać – mówi pani
Monika, mieszkanka bloku.
Market Biedronka mieści się
przy ul. Elektronowej 3 H, zaś
stojący tuż obok blok mieszkalny – przy ul. Elektronowej
3 G. A przecież dojechać tam
można tylko od ulicy Warszawskiej. Od 7 lat brak dojazdu do tychże działek od ulicy
Elektronowej budzi wśród mieszkańców wiele pytań i kontrowersji.
– Sklep „Biedronka” miał od początku wyodrębnioną własność,
natomiast tereny wkoło należą do
gminy Nasielsk, dlatego z drogi dojazdowej od strony Warszawskiej
do 1 kwietnia 2012 r. korzystano na
zasadzie służebności, a od tej daty
już zwyczajowo – mówi Bożena
Strzelecka, kierownik Wydziału Zagospodarowanie Przestrzennego
i Nieruchomości nasielskiego magistratu.
– Kilka dni temu została podpisana umowa z biurem projektowym AB Projekt z Legionowa na
opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy łączącej
L

fot. P. Pietruszczak

Warszawską z Elektronową na wysokości sklepu „Biedronka” i siedziby Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Koszt projektu wyniesie około 34
tys. zł. – wyjaśnia Radosław Kasiak,
kierownik Wydziału Inwestycji nasielskiego UM. – Inwestycja będzie realizowana w porozumieniu
z siecią „Biedronka”. Wstępnie planowane są: ciąg pieszo-rowerowy,
rozbudowa pasu parkingowego
i kanalizacja deszczowa. Wkrótce powstanie mapa, która będzie
podstawą opracowania projektu. Realizacja tej inwestycji ruszy
jednak nie wcześniej niż w 2017 r.,
gdyż procedury formalne i uzyskanie pozwolenia na budowę może
potrwać do końca tego roku – dodaje.
A

Mieszkańcy bloku przy Biedronce
są zainteresowani przede wszystkim kwestią parkingu. – Jestem
bardzo ciekawy projektu i ostatecznych rozwiązań drogowych
przy „Biedronce”. Na pewno liczymy na większą dostępność miejsc
parkingowych, bo nieraz, zwłaszcza przed dniami wolnymi, nie
mamy możliwości zaparkowania
przed własnym blokiem – mówi
pan Piotr, mieszkaniec bloku przy
markecie.
Z planowanego rozwiązania drogowego cieszą się mieszkańcy sąsiedniego osiedla przy ul. Warszawskiej.
– W końcu nie trzeba będzie chodzić
do Urzędu okrężną drogą, tylko prosto z osiedla – stwierdza pani Wanda.
Michał B., (red.)
M

A
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WARTO PRZECZYTAĆ

Dyzma po amerykańsku
Choć Kurt Vonnegut znany jest najbardziej
z wielkiego wkładu w literaturę postmodernistyczną i science fiction, to próbował on również pisania o bardziej przyziemnych rzeczach.
Nie bez sukcesów.
Fabuła Recydywisty prezentuje się następująco: głównym bohaterem jest Walter F.
Starbuck, z pochodzenia Polak, który jest osobowością pozbawioną własnego charakteru. Jest marionetką miotaną na wietrze przez
znacznie bardziej wpływowych od siebie. To
pozornie antybohater, choć z drugiego strony najbliższy spośród wielu postaci, które zdaniem ich autorów miały odzwierciedlać przeciętnego człowieka.
Ale jest coś, co wyróżnia Waltera – szczęście, które pozwala mu daleko
zajść. Zrządzeniem losu, a raczej za sprawą kaprysu pewnego bogacza,
trafia na prestiżowe studia, a potem pnie się po szczeblach kariery. Szkopuł w tym, że mimo to nigdy nie podejmuje ważnych decyzji i nikt nie
bierze go na poważnie. Choć jest coraz bogatszy i znany, wciąż pozostaje
tym samym pechowcem i nieudacznikiem. Ale nie zdradzajmy za dużo
z fabuły i zostawmy tę przyjemność czytelnikom.
Wiele osób poczuje w tym momencie swego rodzaju deja vu – czy
to aby nie ktoś podobny do bohatera Kariery Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza? Tak samo ciemna, nieciekawa persona pnie
się po szczeblach kariery, choć najlepsze, co można o niej powiedzieć
to: Rzecz nie do odżałowania, że taka fizys jak jego nie znajduje się dotychczas w albumie policyjnym. Album czułby się zachwycony jego dostojną fizys. Choć i u Vonneguta pojawia się krytyka świata, który tworzy
i hołubi miernych, biernych i wiernych, to jednak Recydywista nie jest
tylko parodią systemu. Walter to bohater z krwi i kości, świadomy swoich
wad, grający swoją rolę z pewną dozą samoświadomości. Można go polubić, a nawet współczuć mu scenariusza przydzielonego w teatrze życia.
Mimo wszystko autor nie przygniata ponurym nastrojem, znajdziemy
tu sporą dawkę humoru, która pozwoli czytelnikowi łatwiej przełknąć
nielekką treść.
Warto jednak mieć na uwadze, że Recydywista to książka, której akcja
dzieje się w USA na przełomie lat 60. i 70., dlatego też nie cała otoczka
historyczna i kulturowa może być dla nas zrozumiała. Mimo to jednak
podjęty temat jest uniwersalny i dobrze znany na całym świecie, w każdym miejscu, gdzie panuje władza formalna (urzędowa) i nieformalna
(pieniądza).
Warto więc przeczytać książkę Kurta Vonneguta i zastanowić się, czy nasze czasy są tak bardzo różne od tych opisywanych przez niego.
Paweł Kozłowski

Z DKK

Odtajnieni pisarze

W sobotę, 25 czerwca br. odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Mimo upałów i panujących już powszechnie wakacyjnych nastrojów znaleźli się klubowicze chętni do rozmowy
o książkach.
Nasza lektura, którą przygotowaliśmy na to spotkanie, była poważna. Pozycja
Biografie odtajnione. Z archiwów literackich bezpieki Joanny Siedleckiej jest bowiem poświęcona trudnemu życiu literatów w świecie zdominowanym przez
komunistów. Niektórzy bardzo łatwo poddali się władzy, inni próbowali się jej
opierać, co zwykle przynosiło tragiczne dla nich skutki. Autorka dotarła do wielu
niepublikowanych wcześniej źródeł, więc nasi klubowicze mogli się zapoznać z
faktami dotyczącymi życia swoich ulubionych pisarzy. A że potrafiły one zaskoczyć, to nie zabrakło okazji do burzliwych dyskusji.
Wnioski po lekturze były jednoznaczne: książka jest przerażająca. Pokazuje, jak
system potrafi zmusić ludzi do uległości, nawet wielkich pisarzy. Doceniono jednak postawę tych, którzy potrafili się przeciwstawić, jak Władysław Broniewski.
Inni jednak, jak Bohdan Czeszko, okazali się marionetkami, które bez oporów
dawały się kierować władzom za cenę uzyskiwanych w zamian przywilejów.
Jednak niemal każdy w ten czy inny sposób, nawet jeśli nie wspierał władzy, to
jednak rzadko jednoznacznie się jej sprzeciwiał. Wszyscy byli przynajmniej w jakimś stopniu od niej uzależnieni. I to chyba najsmutniejszy wniosek po lekturze
książki Joanny Siedleckiej.
Biografie odtajnione. Z archiwów literackich bezpieki nie były pozbawione jednakże wad. Niektórzy zauważali, że autorka nie potrafi zachować dystansu do
prezentowanych postaci, jakby od początku opisując ich z punktu widzenia swoich sympatii i antypatii. Czy tak powinien zachowywać się pisarz, tworząc czyjeś
biografie? To pozostało kwestią sporną.
Nasze następne spotkanie odbędzie się dopiero po wakacjach, 10 września br.
Jako lekturę na letnią przerwę dostaliśmy dwie książki. Ludzie, którzy jedzą ciemność Richarda Lloyda Parry i Prawie siostry Marii Ulatowskiej.
(PK)

KULTURA
UROCZYSTOŚCI
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Pamięci Stefana Jaworskiego
(28.08.1904–25.06.1986)
W niedzielę, 19 czer wc a o d b ył a s i ę u ro c z ysta msza święta w intencji
śp. Stefana Jaworskiego
w 30. rocznicę jego śmierci. Poza rodziną w uroczystości udział wzięli harcerze
oraz uczniowie druha Jaworskiego, a także poczet sztandarowy grupy rekonstrukcji
historycznej kultywującej
tradycje 13. pułku piechoty
z Pułtuska, w której aktywnie uczestniczy również nasielszczanin Krzysztof Turek.
Szczególnie wzniosłego charakteru
nadała mszy świętej oprawa muzyczna w wykonaniu orkiestry pod
batutą Joanny Ostaszewskiej.

fot. A. Zawadzki

Po zakończeniu nabożeństwa wykonano pamiątkowe zdjęcia, następnie
uczestnicy udali się na cmentarz parafialny. Na grobie harcmistrza Jaworskiego zapalono znicze, a druh Janusz

Konerberger wygłosił wzruszające przemówienie. Za uczestnictwo
w uroczystości oraz pamięć o dziadku wszystkim przybyłym, w imieniu
własnym oraz rodziny podziękował
wnuk druha Jaworskiego – Mariusz
Kraszewski.
Przedstawiciele środowiska harcerskiego wystąpili z inicjatywą nadania Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury
imienia Stefana Jaworskiego. Podczas
uroczystości 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego skierowany do władz
miasta wniosek w tej sprawie został
wyłożony w harcówce, gdzie podspisało się pod nim liczne grono absolwentów.
Artur Nojbert

fot. T. Zawadzki

Z BIBLIOTEKI. Rajd Rowerowy

Odjazdowy Bibliotekarz
W niedzielę, 19 czerwca, w samo
południe na placu przed nasielską
biblioteką zebrała się liczna grupa
rowerzystów, którzy tradycyjnie
uczestniczą w cyklicznych rajdach
rowerowych organizowanych
przez naszą Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Tym razem hasłem przewodnim rajdu była nazwa
akcji, w której wzięliśmy udział już

aby spotkać się z nimi na pikniku
w Śniadówku, na terenie malowniczo położonej wypożyczalni kajaków „Marco”.
Ruszyliśmy ulicą Garbarską i przez
Nową Wieś dotarliśmy do Mogowa,
a następnie przez Czajki, Lelewo,
Borkowo i Błędowo dojechaliśmy
do Śniadówka, celu naszej wyprawy. Tu czekały na nas liczne atrak-

tonów, soczków oraz lizaczków
ustawiliśmy się wszyscy do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
W tym miejscu warto wspomnieć,
iż nasza najmłodsza uczestniczka
miała zaledwie dwa latka.
Po odśpiewaniu piosenki na pożegnanie obraliśmy kurs na Nasielsk
– przez podwieszany most w Goławicach, Toruń Włościański, Mię-

po raz drugi – „Odjazdowy Bibliotekarz”. Jej celem jest zachęcenie
miłośników książek do aktywnego
spędzania wolnego czasu.
Na samym początku wszyscy
uczestnicy zostali udekorowani
pomarańczową wstążeczką – symbolem Odjazdowego Bibliotekarza. Na starcie rajdu rowerzystów
przywitał Stanisław Tyc, dyrektor
biblioteki, i poinformował, że tym
razem udamy się na spotkanie rowerzystów z gminy Pomiechówek,

cje: ognisko, malowanie buziek dla
dzieci oraz spotkanie integracyjne
z rowerzystami z Pomiechówka, na
którym przewodziła Ewa Mróz, dyrektor pomiechowskiej biblioteki.
Czuliśmy się tam wszyscy wspaniale, krajobraz wzmagał nasze dobre
humory, pomimo płynącego żaru
z nieba. Chłód rzeki Wkry oraz licznie przepływające kajaki dodawały
uroku temu miejscu. Po wspólnym
upieczeniu kiełbasek, rozdaniu
najmłodszym uczestnikom ba-

koszyn i Dębinki. Tam czekała na
nas kolejna niespodzianka, a mianowicie lody, dzięki którym ochłodziliśmy się, a następnie jadąc przez
Morgi i Pieścirogi, dotarliśmy do
Nasielska.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału w kolejnym rajdzie rowerowym, który odbędzie
się 10 lipca br. Spotykamy się już
tradycyjnie o godzinie 12.00 przed
biblioteką.
(bib.)
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ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Z GMINY

Teatr bez Nazwy
W n u m e r ze 3 . „ Życ i a
Nasielska” (luty br.) zamieściliśmy informację o działalności nasielskiego teatru
amatorskiego w okresie
przedwojennym i w czasie
tuż po II wojnie światowej.
To piękna karta nasielskiej
kultury.
Dzisiaj teatr w Nasielsku
mamy w miejscu może trochę nieoczekiwanym, bo
w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, a teatr
amatorski to przede wszystkim występy dzieci i młodzieży,
m.in. na szkolnych akademiach.
Dzieci ze szkoł y podstawowej
świetnie się na przykład czuł y
w jednoaktówce Latarnik, którą
zaprezentowały gościom imprezy
zorganizowanej z okazji obchodów
50-lecia powołania w Nasielsku
Biblioteki Miejskiej. Warto też
wspomnieć amatorski teatr w Zespole Szkół Zawodowych przy ul.
Lipowej. Jego twórcami jest dwoje
nauczycieli tej szkoły: Agata Żbikowska i Krzysztof Turek. Wspiera ich w oprawie scenograficznej
Monika Duchnowska. Początki teatru – „Teatru bez Nazwy” sięgają
roku 2007, a dla jego dynamicznego rozwoju ważna była przychyl-

ność dyrekcji szkoły. W tym czasie
dyrektorem szkoły był śp. Grzegorz
Duchnowski. Inicjatywa nauczycieli zyskała jego aprobatę i wsparcie.
Podoba się również dyrektor
Agnieszce Rutkowskiej. I ona
wspiera opiekunów teatru, będących zarazem reżyserami wystawianych spektakli. Zapewniła
teatrowi lokum i warunki do działania. Jest scena, kurtyna i kulisy oraz nagłośnienie. Widzami są
w pierwszym rzędzie koledzy

i koleżanki aktorów, rodzice, nauczyciele, uczniowie innych szkół,
w tym gimnazjaliści ze szkół nasielskich.
Aktorzy „Teatru bez Nazwy” prezentowali swe umiejętności nie
tylko na szkolnej scenie czy w sali
kinowej Nasielskiego Ośrodka Kultury, który udzielał mu niejednokrotnie gościny. Występowali także
w Nowym Dworze Mazowieckim
i w Warszawie, gdzie uczestniczyli w konferencji zorganizowanej
przez Mazowieckie Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Temat tej konferencji brzmiał:
„Ocalić od zapomnienia”, a na jej
zakończenie nasielszczanie zagrali wybrane fragmenty Rozmów
z katem Kazimierza Moczarskiego. To prawdziwe wyzwanie wystąpić przed
uczestnikami konferencji
mającymi dużą wiedzę
z dziedziny teatru. Ten
egzamin nasielszczanie
zdali celująco. Wcześniej
prezentowali szerszemu
gronu widzów przedstawienie A to Polska właśnie…, oparte na Weselu
Wyspiańskiego.
Szkolny teatr amatorski sięga do
twórczości znanych i uznanych
autorów, zarówno z poprzednich
epok, jak i do autorów współczesnych., jak – oprócz wspomnianych już Wyspiańskiego
i Moczarskiego – Fredro, Słowacki, Herbert. Nie stroni od sztuk odzwierciedlających współczesną
rzeczywistość.
Ostatnio prezentowanym spektaklem było widowisko Samotna
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Kiedy będą
działały tablice?

w tłumie, które powstało na podstawie utworu Beaty Kieras – Show.
Porusza on ważny problem naszych czasów – pewnego rodzaju
walkę o „duszę” młodego człowieka. Młodzi aktorzy doskonale wcielili się w prezentowane postacie,
zarówno te wskazujące drogę do
budowania własnej przyszłości, jak
i te, które przyszłość tę widzą przez
pryzmat „komputerowej wyobraźni”. Sztukę Beaty Kieras Show dla
potrzeb nasielskiego amatorskiego
teatru uczniowskiego zaadaptowała Agata Żbikowska, a aktorami byli
uczniowie klasy II LO.
Przedstawienie teatralne zaprezentowane zostało szkolnej społeczności oraz młodzieży gimnazjalnej,
która odwiedzała Zespół Szkół Zawodow ych w ramach działań
zmierzających do wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej. W spektaklu
wystąpili: Mateusz Antoniewicz,
Angelika Bryska, Przemysław Chojnacki, Radosław Drwęcki, Emilia Fotek, Mateusz Grycz, Damian
Krajewski, Dominika Kraszewska,
Patrycja Marszałek, Bartosz Maziński, Adrianna Olechowicz, Martyna
Ołdakowska, Bartłomiej Ostrowski,
Joanna Sterbicka, Dominika Wiśniewska, Weronika Wiśniewska,
Agata Zakrzewska i Martyna Zwierzyńska.
Po spektaklu przed młodzieżą
z gimnazjum wystąpiła obiecująca
wokalistka, uczennica ZSZ, Klaudia Tybuchowska. Zaprezentowała
gimnazjalnej braci piosenkę pt. List
do M. z repertuaru grupy Dżem.
Przez dwa lata śpiewała w warszawskim Teatrze Buffo.
andrzej zawadzki

W 12 numerze ŻN pojawił
się artykuł o zmianach, jakie
wprowadzono na dworcu PKP
Nasielsk – m.in.: zamontowano
oświetlenie i tablice dynamicznej informacji pasażerskiej.
Monitoring został zamontowany w ramach projektu PKP
sukcesywnej modernizacji całej linii kolejowej E65 Warszawa–Gdańsk. Oznacza to, że
nie tylko stacja Nasielsk będzie
dzięki temu bezpieczniejsza.
Tak samo funkcjonujący już
monitoring działa na innych
stacjach na terenie naszej gminy, czyli w Studziankach Nowych, Brodach Warszawskich,
Kątnem i w Jackowie Dworskim. – Monitoring pomoże w
powstrzymywaniu i wykrywaniu sprawców niewłaściwych zachowań,
prób kradzieży i dewastacji oraz pozwoli na szybką reakcję ochrony w
przypadku pozostawionych bagaży. Całodobowy monitoring umożliwi
sprawną pomoc medyczną lub działanie służb ochrony – mówi Łukasz
Kwasiborski z wydziału prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Obraz z kamer monitoringu dociera, w zależności od lokalizacji stacji, do
centrów monitoringu Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Iławie i Gdańsku. Koszt inwestycji to ponad 20 mln złotych.
Jeśli zaś mowa o tablicach informacji pasażerskiej, zawierającej tak przydatne informacje, jak godziny odjazdów najbliższego pociągu czy
opóźnienia, to wszystkie są już zainstalowane, jednak na ich działanie
będziemy zmuszeni poczekać aż do grudnia br.
Warto mieć na uwadze, że monitoring z pewnością da większe poczucie
bezpieczeństwa podróżnym i uchroni perony od dewastacji, szczególnie
na mniejszych stacjach, które w przeszłości nieraz padały ofiarą wandali.
Tablice informacyjne zaś ułatwią życie pasażerom, którzy w razie zmian
rozkładu nie będą zmuszeni wracać na dworzec czy nerwowo czekać
na komunikaty z głośników, aby zorientować się, kiedy przyjedzie ich
pociąg.
(PK)
„Nie rzeczywistość sama, ale serce z jakim ku niej przystępujemy,
daje rzeczom kształty i kolory”
Henryk Sienkiewicz

Pani Agnieszce Mackiewicz
z okazji 25 – lecia pracy na stanowisku
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
Rada Pedagogiczna, Pracownicy Administracji i Obsługi
oraz cała społeczność uczniowska,
dziękując za twórcze pomysły w realizacji celów
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
oraz zwykłą ludzką życzliwość,
składają serdeczne gratulacje,
życzą dalszych sukcesów
w pracy zawodowej i wiele radości w życiu osobistym.

Nasielsk, 2016 r.

8

REPORTAŻ

IV Zjazd Absolwentów LO w Nasielsku

Spotkanie po latach
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Z MIASTA

fot. M. Stamirowski

Koncertowe
Dni Nasielska

Zjazd absolwentów nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza, to już tradycja.
Uroczystości, które zorganizowano
z okazji 70-lecia szkoły, odbyły się
w sobotę, 18 czerwca br., a przyświecało im hasło „Tradycja, którą warto
kontynuować”.
Ceremonia odbyła się na placu szkolnym. Wzięło w niej udział niemal 170
absolwentów, a także zaproszeni goście, pracownicy szkoły oraz uczniowie.
Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi
na maszt nastąpiło złożenie kwiatów
pod pomnikiem patrona szkoły
z udziałem Magdaleny Biernackiej,
starosty nowodworskiego. Następnie zebrani przeszli do nasielskiego
kościoła parafialnego na mszę świętą
w intencji szkoły, jej uczniów i absolwentów.
Po mszy św. harcerze złożyli wiązanki
kwiatów na grobach dyrektorów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego, którzy spoczywają na nasielskim
cmentarzu, natomiast pozostali goście powrócili na teren placówki,
gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
Zebranych gości w imieniu Komitetu Organizacyjnego przywitała Beata
Skoczylas. Następnie, jako gospodarz
zjazdu, głos zabrała Danuta Białorucka, dyrektor placówki, która przypomniała w skrócie historię szkoły
i przybliżyła jej aktualne osiągnięcia.
Podkreśliła także, że mury placówki, w ciągu siedemdziesięcioletniej
historii opuściło ponad 3 tysiące ab-

solwentów. Podziękowała za pomoc
w organizacji zjazdu Komitetowi,
w skład którego weszli absolwenci
szkoły i nauczyciele. Poza panią dyrektor byli to: Beata Skoczylas, Maria Kaczyńska, Teresa Leśniewska,
Janusz Konerberger, Zbigniew Michalski oraz Michał Brodowski. Nie
zabrakło również krótkich okolicznościowych przemówień Magdaleny
Biernackiej, starosty nowodworskiego (absolwentki tej szkoły), burmistrza
Nasielska Bogdana Ruszkowskiego
oraz nauczycieli i absolwentów.
Młodzież z nasielskiego liceum przygotowała krótki program artystyczny
złożony ze standardów muzyki rozrywkowej, takich jak: Nie liczę godzin
i lat Andrzeja Rybińskiego czy Matura Czerwonych Gitar.
Goście, w piknikowej atmosferze,
mogli także zjeść coś smacznego.
Nie zabrakło karkówki, kiełbasy czy
też szaszłyków z grilla. Były również
słodkości przygotowane przez rodziców i nauczycieli. W szkolnych
salach zorganizowano wystawy: na
jednej prezentowano zdjęcia szkolne
dostarczane wcześniej przez uczniów
i nauczycieli, druga wystawa
natomiast była poświęcona
harcerstwu.
W tym samym czasie na
boisku sportowym odbył się mecz piłki nożnej,
w którym zagrali uczniowie
szkoły przeciwko jej absolwentom, wśród których
znaleźli się Marek Maluch-

nik, sekretarz Nasielska, oraz Dariusz
Kordowski, radny RM.
Wieczorem, o godzinie 19:00, rozpoczęła się druga, mniej oficjalna
część zjazdu, w której wzięło udział
130 osób – bal absolwentów. Impreza odbyła się w restauracji Palladium.
Goście, którzy zjechali na uroczystości niemal z całej Polski, bawili się do
białego rana. W czasie balu z minirecitalem wystąpiła absolwentka szkoły
Barbara Kucińska (z domu Ziemiecka). Ostatnio wydała płytę z coverami przebojów światowych. – Jest
nam bardzo miło, że uświetniła ona
bal swoim występem. Goście byli naprawdę zachwyceni – mówi dyrektor ZSO Danuta Białorucka.
Pojawiły się także liczne głosy, że takie zjazdy powinny się odbywać nie
co 10 lat, a co 5 lat. – Temat jest do
przemyślenia – zapowiedziała pani
dyrektor i dodała – Dziękuję absolwentom za liczne przybycie. Dziękuję
również Komitetowi Organizacyjnemu i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej ważnej dla
naszej szkoły uroczystości.
Michał B.

W niedzielę, 19 czerwca br. roku na
stadionie miejskim w Nasielsku odbyło się coroczne święto naszego
miasta. Dzięki wyśmienitej pogodzie i
dużej ilości atrakcji na imprezę już od
wczesnych godzin popołudniowych
licznie przybyli mieszkańcy naszej
gminy i okolicznych miejscowości.
Nasielską uroczystość tradycyjnie
otworzył występ młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą pani Joanny
Ostaszewskiej. Zaraz po niej na scenie
wystąpił Pan Ząbek prezentujący zebranym pod sceną dzieciom Magiczne Show. Jego pokaz bawił zarówno
dzieci, jak i dorosłych.
Część koncertową rozpoczęła „Kapela Czerniakowska”, w wykonaniu
której usłyszeliśmy znane i lubiane
szlagiery warszawskiego folku.
Fanom muzyki blues’owej z pewnością spodobał się występ zespołu
„James B. & Friends”. Muzycy przyjechali do nas z Sochocina, by bawić
publiczność utworami m.in. Gary’ego
Moore’a i James’a Brown’a. Jak co roku
podczas Dni Nasielska mieli okazję
zaprezentować się laureaci konkursów: Festiwalu Piosenki „O Złotą Nutkę” oraz przeglądu tanecznego „Mini
Dance Show”. Oba konkursy odbyły
się w Nasielskim Ośrodku Kultury, a
ich laureaci mieli szansę wystąpić na
prawdziwej scenie. Zdobywcy pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca
oraz wyróżnieni podczas Festiwalu Piosenki otrzymali z rąk jury oraz
Bogdana Ruszkowskiego burmistrza
Nasielska pamiątkowe statuetki wraz
z nagrodami. W godzinach wieczornych na naszej scenie wystąpił Zespół
„Why Ducky?” z Ciechanowa. Artyści

niejednokrotnie gościli już w Nasielsku
prezentując radosne rytmy z elementami blue’sa i funky. Przerwa między
występami nie trwała długo, ponieważ
już po chwili wokół zapanowała gorąca atmosfera którą stworzył zespół
„Raggabarabanda”. Nasielscy muzycy jak zwykle dali z siebie wszystko na
scenie, prezentując niezwykle energetyczne utwory m.in. „Rób to na setkę”, „Palimy Babilon” czy „Kac Day”.
Ich występ rozgrzał nasielską publiczność i przygotował na koncert gwiazdy wieczoru, zespołu „Piersi”.

Ten, zaś swoim przebojem „Bałkanica” zachęcił mieszkańców do wspólnej zabawy. Wokalista szybko nawiązał
doskonały kontakt z publicznością,
która wiele piosenek śpiewała razem
z zespołem. Po kilku bisach koncert
zakończył się ok. godz. 23.00. Przez
cały czas trwania imprezy można
było odwiedzić stoiska firmowe lub
odpocząć pod parasolami. Dla dzieci
i młodzieży została natomiast przygotowana karuzela oraz dmuchańce.
Tegoroczne Dni Nasielska można zaliczyć do bardzo udanych, świetna pogoda i ciekawe wydarzenia muzyczne
pozwoliły miło spędzić czas z rodziną
i znajomymi.
(pp)

U SĄSIADÓW

Pomiechówek w folkowych rytmach

W sobotę, 18 czerwca br., Stowarzyszenie Twórcza Dolina zorganizowało w Pomiechówku imprezę
plenerową pod hasłem „Folkowo
nad Wkrą”. Atrakcji tego dnia nie
brakowało.
Stowarzyszenie Twórcza Dolina 30
czerwca będzie obchodzić swoje
pierwsze urodziny.
– Chcemy realizować swoje pasje i pomysły, łącząc wydarzenia
kulturalne ze sportem i turystyką.
Chcemy wspierać talenty,
ale nie tylko te młode, organizować wystawy, konkursy,
koncerty, przy tym dobrze
się bawić i dostarczać rozrywki innym – mówi Danuta Bolek, prezes Zarządu
Stowarzyszenia. Jak dotąd
Twórcza Dolina urządzała
wystawy i konkursy, a „Folkowo nad Wkrą” jest ich
pierwszą dużą imprezą plenerową.

Główną atrakcją tego dnia były
koncerty folkowe. Jako pierwsze
na scenie zagościły młode talenty z Pomiechówka, a po nich zaproszone zespoły, czyli „Z dala od
Zgiełku” z Warszawy oraz „Kapela
Jazgodki” ze wsi Godki na Warmii.
Obie kapele zaprezentowały swój
repertuar zahaczający o szeroko
pojętą muzykę folkową, a w ich
repertuarze przewijała się i poezja
śpiewana, i pieśni żeglarskie, i tra-

dycyjne rytmy z różnych krajów
Europy. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie.
Poza sceną również wiele się działo. Klub Mam Pomponik z Domu
Kultury w Pomiechówku prowadził bibułowe zajęcia plastyczne dla
dzieci, można było obejrzeć wystawę malarstwa Warszawskiego
Stowarzyszenia Plastyków, zajrzeć
na kiermasz ciast zorganizowany
przez harcerzy oraz posmakować

wyrobów miejscowej Pierogarni
Manufaktury. Poza tym wręczono dyplomy i nagrody laureatom
konkursu plastycznego oraz przeprowadzono kwiz historyczny nawiązujący do czasów Mieszka I.
Warto dodać, że w pierwszym konkursie wzięli również udział uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Nasielsku.
Wszystkie konkursowe prace można obejrzeć na stronie www.tworczadolina.pl.

Na zakończenie dnia odbyło się
ognisko z pieczeniem kiełbasek
i wspólnym muzykowaniem. Jak
podsumowuje Danuta Bolek, Stowarzyszenie nadal będzie promować twórczość mniej znanych
i niszowych artystów. – Marzy
nam się zrealizowanie cyklicznego
festiwalu, który zawarłby w sobie
różne działania: koncerty, zawody sportowe, degustacje, konkursy, warsztaty. „Folkowo nad Wkrą”
było próbką takiego właśnie przedsięwzięcia. Jak
b ędzie, pokaże przyszłość. Najważniejsze, że
nie brakuje nam chęci ani
pomysłów do działania
– dodaje. A my zachęcamy mieszkańców naszej
gminy do uczestnictwa
w kolejnych inicjatywach
Stowarzyszenia Twórcza
Dolina.
Fot. Marysia Bolek
(pk)
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Studenci NUTW
Pamięci Żołnierzy Niezłomnych rozpoczęli wakacje
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UROCZYSTOŚCI. Popowo Borowe

22 czerwca 1950 roku w Popowie
Borowym w nierównym boju z oddziałami UB i KBW zginęło czterech
żołnierzy niepodległościowego podziemia z oddziału st. sierż Mieczysława
Dziemieszkiewicza ps. „Rój” działającego w ramach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Na przydrożnym
krzyżu, przy drodze wojewódzkiej
umieszczona jest tablica, na której
wypisane są ich imiona i nazwiska. Od
pewnego czasu przy tym krzyżu odbywają się spotkania, których celem
jest upamiętnienie ich ofiary złożonej
na ołtarzu ojczyzny. Od trzech lat uroczystości te mają charakter uroczystości gminnej. Miejsce ich pochówku nie
jest znane. Trwają działania, aby zlokalizować ich doczesne członki i następnie godnie je pochować.
W tym roku uroczystości ku ich pamięci przy krzyżu i w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym odbyły
się w niedzielę, 26 czerwca.
Na program tej uroczystości, której
pierwsza część odbyła się przy przydrożnym krzyżu złożyła się polowa
msza św. w intencji bohaterów w oprawie muzycznej nasielskiej orkiestry
dętej pod dyr. p. Joanny Ostaszewskiej oraz Apel Pamięci. Na koniec
tej części przybyłe delegacje złożyły
przy krzyżu wiązanki kwiatów i wieńce. Oprócz delegacji z naszej gminy
wiązankę złożyli też przedstawiciele starostwa powiatowego w osobach pani starosty
Magdaleny Biernackiej i wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Grzegorza Paczewskiego. Mszę św. celebrował
i okolicznościową homilię
wygłosił proboszcz z miej-

fot. UM Nasielsk

scowej parafii w Nunie ks. Tadeusz Jabłoński.
Druga część uroczystości odbyła
się w szkole i przy szkole podstawowej w Popowie Borowym. Tu przewidziany był występ orkiestry dętej
z Nasielska, prelekcja historyczna na
temat Żołnierzy Niezłomnych oraz
Mini – Piknik Militarny – Obozowisko
Żołnierzy Niezłomnych (Muzeum 2
Korpusu Polskiego w Józefowie).
Nie wszystkie punkty programu udało
się zrealizować. Duży wpływ na przebieg uroczystości miała aura. Piękna, słoneczna pogoda i temperatura
powyżej 30 stopni na początku uroczystości nie zapowiadały tego, co
przyszło w ciągu godziny. Uroczystość przy krzyżu kończyła się przy
padającym już deszczu, grzmotach
i wzmagającym się wietrze. Opad
deszczu przeszedł w ulewę z gradem. Szkoda, bo było przewidzianych

dużo atrakcji dla dorosłych i dla dzieci.
Plac szkolny zamienił się tymczasem
w obszerne jezioro. Rekonstruktorzy
z Józefowa, którzy przygotowali Piknik
Militarny, na to zdarzenie nie byli przygotowani.
Obozowisko było przygotowane
i tylko najodważniejsi mogli je zobaczyć i skorzystać z jego atrakcji. Dzielnie przetrzymali czas „burzy i naporu”
strażacy. Na okoliczność militarnej
imprezy przygotowali wyjątkowo
smaczną grochówkę. Każdy mógł się
najeść, a główny kucharz, ogniomistrz
Edward Ostaszewski z Nasielska i dwie
panie z Jaskółkowa zachęcali do posilania się strażacką grochówką. Pani
dyrektor szkoły Teresa Przybysz, nauczyciele i pracownicy szkoły zapraszali na kawę i herbatę.
Najważniejszym punktem tej części
spotkania była prelekcja historyczna
o Żołnierzach Niezłomnych i organizowaniu się polskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej i jego
działaniu już po zakończeniu wojny.
Wykład na ten temat wygłosił prof. dr
hab. Jan Żaryn – senator RP. W sumie
więc mimo zmiennej pogody patriotyczna uroczystość była udana.
andrzej zawadzki

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Piknik Rodzinny

4 czerwca, w sobotnie popołudnie odbył się
w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Radę Rodziców i
społeczność szkolną. Pomimo zmiennej, nieco
deszczowej pogody na uroczystość tę licznie
przybyli uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Ta niezwykle ciepła, familijna impreza jest naszą coroczną tradycją. To doskonała okazja do
tego, by się spotkać, porozmawiać i zjednoczyć.
O godzinie 14.00 dyrektor Justyna Nowacka oficjalnie i bardzo serdecznie powitała zgromadzonych, a następnie zaprosiła na przedstawienie pt.
Księżniczka na ziarnku grochu, przygotowane przez rodziców. Ciekawa, starannie przygotowana dekoracja, piękne
stroje oraz zabawna konwencja spektaklu wprowadziła publiczność w stan radosnego skupienia. Zarówno małe dzieci,
jak i młodzież oraz dorośli z zainteresowaniem obserwowali przebieg miłosnych dylematów księcia-podróżnika. Po
przedstawieniu pani dyrektor złożyła podziękowania rodzicom za wsparcie i zaangażowanie w sprawy szkoły. Następnie wręczyła laureatom konkursów dyplomy i nagrody.
Dobrej zabawy nie przesłoniły nawet ciemne chmury, które gromadziły się nad szkołą. Organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji – mecze finałowe piłki nożnej, rozgrywki piłki siatkowej rodzice kontra uczniowie, aerobic dla mam z
córkami, pokaz wschodniej sztuki walki taekwondo oraz prezentację wozów strażackich. Rodzice wraz z dziećmi mogli
więc spróbować swoich sił w konkursach czy poszerzyć swoją wiedzę np. w kwestiach zdrowego odżywiania. Uczniowie, w ramach projektu edukacyjnego, zaprezentowali ciekawe informacje o zdrowych nawykach żywieniowych.
Każda klasa przygotowała na stoiska gastronomiczne pyszne przekąski. Można było skosztować kolorowych zdrowych
sałatek, skusić się na domowy chleb ze smalcem i ogórkiem, delektować się pysznymi ciastami, babeczkami czy goframi. Serwowano również orzeźwiającą lemoniadę i słodki, kremowy koktajl truskawkowy. Jak co roku, zorganizowano loterię fantową oraz stoisko z rękodziełem artystycznym. Miłośnicy książek mogli zakupić ciekawe pozycje w
atrakcyjnych cenach. Dzieci natomiast miały okazję wyszaleć się podczas gier ruchowych, na dmuchanych zamkach
i zjeżdżalniach, poskakać na trampolinie czy pojeździć samochodzikami. Było gwarno i radośnie. Tak fantastycznej,
rodzinnej atmosferze towarzyszyły śmiechy i dobry humor.
Piknik Rodzinny służy integracji społeczności, którą tworzą nie tylko uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły,
ale również rodzice. Tego typu imprezy pokazują, jak przyjemnie można spędzić razem czas.
K. Majchrzak

Studenci-seniorzy zdobywający
i pogłębiający wiedzę na Nasielskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku
zakończyli 22 czerwca rok akademicki 2015/2016 i rozpoczęli zasłużone wakacje. Tradycyjnie, od
trzech lat, czyli od początku istnienia NUTW, uroczystość z tym
związana odbywa się w gościnnych salach Nasielskiego Ośrodka
Kultury. Jest to miejsce dobrze znane studentom, tu bowiem w trak-

z DPS-em im. Jana Pawła II i Miejskim OPS-em. Razem z Zespołem
Szkół Ogólnokształcących im. Jarosława Iwaszkiewicza realizuje
obecnie wspólny projekt z FIO Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt. Międzynarodowe Centrum
Wolontariatu. Przedstawiciele tych
instytucji także byli obecni na imprezie w NOK.
Na początku spotkania założycielka NUTW, kierująca jego praca-

cie roku akademickiego odbywa
się wiele wykładów i spotkań.

mi Teresa Skrzynecka serdecznie
powitała gości i studentów oraz
przekazała informację,
że wszyscy studenci pomyślnie ukończyli rok
akademicki. Dziękowała im za pracę i zaangażowanie. Podziękowań
i gratulacji na tym spotkaniu było znacznie więcej,
jako że NUTW współpracuje z wieloma osobami
i instytucjami.
Miłą niespodziankę studentom-seniorom sprawiła młodzież z Zespołu
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, prezentując
przygotowany pod kierownictwem Barbary Sotowicz
spektakl muzyczno-taneczny.
Niektóre z piosenek pochodziły z lat młodzieńczych obecnych
studentów NUTW. Wprost rewelacyjna była na przykład młodziutka
wokalistka naśladująca Karin Stanek.
Zarówno soliści, jak i członkowie
chóru dali wspaniały występ.
Udany był także występ zespołu artystycznego NUTW, działającego
na co dzień w ramach zajęć literacko-muzycznych. Poprowadzili go
Barbara Modzelewska i Marek Jurkiewicz. Scenografię opracowała
pani Maria Kaczyńska.
Na zakończenie wszyscy obecni
zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodkie pyszności. Ciasta były
przygotowane przez studentki, a tą
częścią imprezy kierowała studentka Zofia Zawadzka.
andrzej zawadzki

Rok akademicki 2015/2016 był
bardzo pracowity. Studenci wysłuchali wielu interesujących wykładów, uczestniczyli w zajęciach
językowych, literackich, wokalno-muzycznych, gimnastycznych
i rehabilitacyjnych, komputerowych. Wyjeżdżali też do Mszczonowa, gdzie korzystali z basenów
termalnych. Pogłębiali wiedzę,
zwiedzając Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Centrum Nauki
Kopernik i Planetarium. Ciekawą
formą zajęć były imprezy organizowane np. z okazji świąt Bożego
Narodzenia, Wielkanocy czy Dnia
Kobiet. O wszystkich tych działaniach przypomniała prezentacja multimedialna przedstawiona
w czasie uroczystości zakończenia
roku akademickiego.
NUTW i związana z nim Fundacja
„Bądźmy Razem” współpracowały
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O Lazurowym Wybrzeżu i Euro 2016
20 czerwca, w poniedziałek, odbyło się ciekawe spotkanie w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku, mianowicie uczniowie klasy
IILOAB gościli na lekcji języka francuskiego znanego podróżnika z
Brazylii. Vicente Luiz Braga został zaproszony w progi naszej szkoły
już po raz trzeci, tym razem uczniowie mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu na temat malowniczo położonych zakątków
na Lazurowym Wybrzeżu, które podróżnik zwiedzał wielokrotnie.
Dwóch uczniów klasy II liceum: Damian Duchnowski i Damian
Krajewski przygotowało prezentację na temat miejscowości znajdujących się na południu Francji, a także stadionów, na których są
rozgrywane mecze podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Euro 2016. Pan Vicente opowiadał o pięknej Nicei, stolicy Lazurowego Wybrzeża, mieście kosmopolitycznym, gdzie
można spotkać ludzi z całego świata, usłyszeć wiele języków, spróbować dań z najodleglejszych zakątków. Nadmorska
promenada ma aż 7 km długości, a z trzech stron miasto otaczają góry. Warto wspomnieć, że w Nicei ostatnie lata swojego życia spędził Sławomir Mrożek, mieszkał w centrum, przy Avenue des Fleurs. Z tego właśnie miasta pochodzą dobrze
znane nam dania: ravioli, sałatka nicejska, ratatouille, specjalnie przyrządzany kurczak, a nawet pizza po nicejsku.
Nasz gość jest zachwycony małym średniowiecznym miasteczkiem Èze, gdzie każdy budynek mógłby opowiedzieć własną historię. Niebywałą atrakcją tego miejsca jest ogród botaniczny – to drugi najpiękniejszy obiekt
tego typu na francuskiej Riwierze, zaraz po okazałym ogrodzie w Monaco.
Nie sposób było nie wspomnieć o Cannes w którym corocznie jest organizowany najważniejszy europejski festiwal filmowy. Luksusowe hotele, kasyna i kąpieliska to tylko nieliczne spośród wielu atrakcji, które przyciągają tam tłumy turystów
z całego świata. Pan Vicente jest pod wrażeniem Muzeum Picassa w Antibes. Miejscowość, położona w połowie drogi
między Niceą a Cannes, to urocze miasto, w dodatku zapewniające widoki na morze i góry jednocześnie. Kolejnym
punktem wirtualnej wycieczki było Księstwo Monaco, gdzie można zwiedzić Pałac Książęcy, Muzeum Oceanograficzne,
Ogród Egzotyczny i Kasyno Monte Carlo.
Na koniec spotkania uczniowie przypomnieli nam miejsca rozgrywek podczas Euro oraz wspomnieli o brazylijskim piłkarzu, o nazwisku Thiago Cionek, który gra obecnie w polskiej reprezentacji. Nasz gość trzyma kciuki za naszych rodaków podczas rozgrywek. Uczniowie byli zainteresowani również, który kraj podczas częstych podróży zachwycił pana
Vicente’a najbardziej. Okazało się, że są to właśnie Francja i Włochy.
Mam nadzieję, że to interesujące spotkanie pozostanie na długo w pamięci uczniów i że zainspiruje ich do poznawania
kultury, języka, obyczajów innych państw, a tym samym do podróżowania, zwiedzania i nauki języków obcych.
Anna Łączyńska

ZE SZKÓŁ

Europejskie
spotkanie w ZSO

W ramach programu „Erasmus+”
Zespół Szkół Ogólnokształcących
gościł przez blisko tydzień grupę
uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z Czech, Niemiec, Francji,
Szkocji i Włoch. Tematem przewodnim była komunikacja społeczna dziś
i w perspektywie następnych 20 lat.
Goście przylecieli do Polski już w niedzielę, 5 czerwca, a oficjalnie swoją
wizytę zaczęli następnego dnia, od
spotkania w szkole. Później wszyscy
udali się w odwiedziny do Urzędu
Miejskiego w Nasielsku, gdzie zostali powitani przez Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska. Dalszym
etapem podróży było Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie starosta Magdalena
Biernacka oprowadziła zebranych
po placówce i przybliżyła specyfikę
naszego regionu.
Ważną częścią każdego ze spotkań

w ramach programu Erasmus są wycieczki pozwalające poznać uczniom
dany kraj. Odbyły się m.in. wyjazdy
do Pułtuska i Warszawy, gdzie odbyło się spotkanie w siedzibie Polskiego
Radia i w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. – Jedną z ciekawszych
atrakcji była możliwość wejścia do
studia i nagrania własnego głosu.
Uczestniczyliśmy również w audycji
na żywo – wspomina Danuta Białorucka.
W czwartek miały miejsce warsztaty na temat komunikacji społecznej
z dr. Rafałem Panfilem z PWSZ w Cie-

chanowie. Miały one ciekawą formę,
łączyły bowiem dwa sposoby komunikacji: klasyczny, twarzą w twarz,
z tym za pośrednictwem różnych
środków przekazu. Jedno z zadań polegało np. na przekazaniu informacji
koledze za pomocą wszelkich dostępnych środków przekazu… poza
własnym aparatem mowy. Warto
wspomnieć też o zorganizowaniu
konkursach, między innymi na najlepszą prezentację, najlepszy plakat
czy krótki komiks poświęcony komunikacji dawniej, dziś i w przyszłości.
O temacie przewodnim spotkania
w Polsce D. Białorucka mówi: – Tra-

fił się nam temat pozornie prosty, ale
faktycznie dosyć złożony. Długo zastanawiałam się, co przygotować,
by pobyt u nas wydał się naszym
gościom interesujący. Cokolwiek
jednak mówić, to komunikacja jest
bardzo aktualnym tematem. Wszędzie widzimy postęp technologiczny,
smartfony, portale społecznościowe,
tym żyje młodzież. Dodaje, że wiąże
się z tym tyle samo udogodnień co
i problemów, więc warto i nich dyskutować. O opinię poprosiliśmy również koordynatora programu Tobiasa
Luttinga z Lüttfeld Berufskolleg des
Kreis Lippe w Niemczech. Dla niego
takie spotkania w wielonarodowym
gronie są okazją do pokazania w skali
mikro problemów całej Unii Europejskiej. – To miłe widzieć jak uczniowie
pracują razem w wielonarodowych
grupach. Mamy teraz trudne czasy
w Europie i chcemy poprzez wspólne ćwiczenia pokazać, że
działając razem
można znaleźć
rozwiązania problemów – mówi.
W jego opinii takie programy jak Erasmus
mają dodatkową
dużą wartość dla
uczestników, którzy mogą zebrać
wiele now yc h
doświadczeń, nawiązać znajomości i podszkolić swoje umiejętności języka angielskiego będącego
głównym obowiązującym podczas
spotkań. Uczniowie potwierdzają słowa Tobiasa w kwestii plusów
uczestnictwa w programie. Podobają
mi się doświadczenia zdobyte podczas Erasmusa. – Poznałam nowych
ludzi z innych krajów i mogłam nauczyć się płynniej mówić po angielsku – wspomina Sylvia z Włoch. Inni
jej koledzy i koleżanki zgadzają się
z jej opinią. Również Nasielsk wzbu-

dza w nich pozytywne opinie. – To
miłe miejsce do odwiedzenia, jest
małe i dzięki temu wszyscy się znają.
W Edynburgu ludzie są bardziej anonimowi – mówi Sean ze Szkocji.
W piątek na koniec spotkania w Polsce odbyło się podsumowanie całej
wizyty a po niej uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa. W ramach
programu Erasmus+ następny zjazd
uczestników zostanie zorganizowany
po wakacjach, w listopadzie br. w Lycee Paul Emile Victor– Champagnole
we Francji, gdzie rozważany będzie temat „Nasze domy za dwadzieścia lat”.
pk
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Festyn rodzinny
„Żyj zdrowo i bezpiecznie”
W sobotę, 11 czerwca 2016 r.
na terenie Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku pod hasłem „Żyj
zdrowo i bezpiecznie” odbył się
festyn rodzinny. Jego organizatorami byli szkolni koordynatorzy dwóch dużych programów,
realizowanych przez cały rok
szkolny.
Pierwszym projekt, „Wiem,
co jem”, promował zdrowy
styl życia, racjonalne odżywianie i aktywność fizyczną.
W ramach tego przedsięwzięcia były organizowane spotkania i warsztaty z dietetykiem dla
dzieci i rodziców. Odbyło się
wiele konkursów, zabaw i kwizów o tej
tematyce. Uczniowie klas IV–VI przygotowywali dla maluchów występy
artystyczne promujące poszczególne
owoce i warzywa. Koordynatorami
programu były: Ilona Dygus, Katarzyna Milewska oraz Monika Brzezińska-Pająk.
Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez cały rok szkolny był
program „B&N, czyli B jak bezpieczny, N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Działania te były
skierowane do dzieci i seniorów jako
pieszych i rowerzystów. W ramach
programu zorganizowano spotkania
z pielęgniarką szkolną oraz z policjantem, odbywały się konkursy dotyczące bezpieczeństwa, przeprowadzano

wiele akcji, w szkole i poza nią, zachęcających do noszenia elementów
odblaskowych i bezpiecznego zachowania się na drodze. Koordynatorami
programu były: Monika Paluszek, Ewa
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Lipowska, Anna Korycka, Anna Modzelewska, Aneta Czyż-Roszak, Izabela Załoga.
Cała impreza przebiegała w radosnej atmosferze. Dzieci i rodzice
bardzo chętnie brali udział
w konkursach, zawodach
sportowych, grach terenowych i w jeździe po
rowerowym torze przeszkód. Maluchy mogły
atrakcyjne spędzić czas
w kąciku plastycznym,
gdzie malowały, rysowały
i lepiły, a panie nauczycielki ozdabiały
ich buzie motywami owocowo-warzywnymi.
Starsze dzieci rozdawały gościom samodzielnie wykonane ulotki na te-

mat bezpieczeństwa oraz częstowały
przybyłych owocami i warzywami.
Dla dzieci i ich rodziców w sali
gimnastycznej odbyła się prelekcja dotycząca bezpieczeństwa
w ruchu drogowym
poprowdzona przez
przedstawicieli WORD
w Warszawie, a po niej
wyświetlano filmy
o zdrowym żywieniu. Miłym akcentem
była także prezenta-

cja ogródków ziołowych, które dzieci
przez kilka miesięcy uprawiały w swoich domach.

W trakcie trwania festynu można było
obejrzeć wyposażenie karetki pogotowia i zapoznać się z prawidłowym udzielaniem pierwszej pomocy
z udziałem ratownika medycznego.
Występy wokalno-taneczne uczniów
naszej szkoły umilały czas wszystkim
uczestnikom festynu, a przygotowane
przez rodziców domowe ciasta i zdrowe przekąski były ucztą dla podniebienia. W ramach poczęstunku można
było bezpłatnie degustować także naturalne wyroby lokalnych producentów oraz pyszne grillowane szaszłyki
wykonane przez pracowników naszej
szkoły.
W czasie trwania festynu podsumowano wszystkie działania oraz
wręczono nagrody zwycięzcom
konkursów i zawodów sportowych.
Monika Brzezińska-Pająk,
Monika Paluszek

Dzień Dziecka pod Lipami
1 czerwca, corocznie, w Zespole Szkół
Zawodowych obc h o d z i my D z i e ń
Dziecka. Co prawda, nasza młodzież
jest już troszkę wyrośnięta jak na to
święto, jednak podobno w każdym
z na s sk r y wa si ę
małe dziecko, no
i przede wszystkim niemalże każdy lubi się dobrze bawić. Jak co roku
przystąpiliśmy więc do wspólnego celebrowania tego przyjemnego dnia.
Pogoda dopisała, a przede wszystkim nie zabrakło różnych ciekawych
propozycji.
Na początek na łonie natury rozpaliliśmy grill, na którym skwierczały
kiełbaski. Anna Przedpełska, nauczycielka języka angielskiego, doskonale wcieliła się w rolę Magdy Gessler. W oczekiwaniu na przysmaki dziewczęta i chłopcy delektowali się przedpołudniowym słońcem.
W czasie pikniku uczniowie poszczególnych klas wykazywali się pomysłowością i umiejętnościami manualnymi, tworząc oryginalne i ciekawe obiekty z butelek plastikowych pod kierunkiem Marioli Górskiej. Po
odpoczynku i smacznym posiłku czekało na nas interesujące spotkanie
na temat krajów anglojęzycznych, przygotowane przez Beatę Kowalską.
W jego trakcie nasza błyskotliwa i uzdolniona uczennica Angelika Bryska z kl. II LOAB pokazała ciekawą prezentację na temat niezwykle malowniczego kraju – Australii. Uczniowie mieli okazję również wysłuchać
wystąpienia pani Beatki w języku angielskim na temat Dubaju. Następnie
uczniowie zabłysnęli intelektem, wykazując się świeżo nabytą wiedzą
podczas kwizu na temat ciekawostek, obyczajów i osobliwości Dubaju.
Po wysiłku intelektualnym nadeszła pora na
wysiłek fizyczny. Uczniowie zmagali się z różnymi
konkurencjami przygotowanymi przez nauczycieli
wychowania fizycznego.
Nie zabrakło pomysłów
i w tej dziedzinie: uczniowie bawili się w przeciąganie liny, rzucanie piłki
lekarskiej, rywalizowali w jak najwolniejszej przejażdżce na rowerze oraz
meczach w piłkę siatkową.
Podsumowując, był to niezapomniany dzień, pełen wrażeń i atrakcji. Okazuje się, że to wspaniały pomysł na zabawę i integrację w każdym wieku.
Anna Łączyńska
„Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka”.
A. Kępiński
Serdeczne podziękowania za współpracę przy rodzinnym festynie „Żyj
zdrowo i bezpiecznie” od dyrektora, pracowników i uczniów Szkoły
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego dla:
• Magdaleny Biernackiej, Starosty Powiatu Nowodworskiego
• Bogdana Ruszkowskiego, Burmistrza Nasielska
• Fundacji Kronenberga Citi Handlowy
• Państwa Kowalskich z Winnik
• Cukierni Adama Kownackiego
• Młyna Gąsiorowo
• Firmy Hameras z Nowego Dworu Mazowieckiego
• Gospodarstwa Warzywniczego Państwa Pawłowskich
• Pana Rafała Selwanowicza
• Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
• Pana Dariusza Szczygielskiego, dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie
• Pani Arlety Skierkowskiej, Pana Roberta Zawadki, Pana Rafała
Grodzickiego – przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Warszawie
• Pani podinsp. Marzeny Gomołowskiej-Domańskiej, kierownika
Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
• st. asp. Roberta Bojarskiego – przedstawiciela Komendy Stołecznej Policji w Warszawie
• Pana Jacka Kacperskiego, dyrektora Naczelnego Nowodworskiego Centrum Medycznego
• Pana Roberta Cieśla – ratownika medycznego z Nowodworskiego Centrum Medycznego
• Rodziców

1–14 lipca 2016; Życie Nasielska nr 14 (452)
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
29 czerwca–3 lipca godz. 15.00

Jak uratować mamę
(2D dubbing)
Animacja;produkcja:Polska;Czas trwania:1 godz.30 min

Adaś większość swojego czasu spędza, grając na komputerze. Aneta jest miłośniczką książek, uwielbiającą bujać w obłokach i marzyć
o królewiczu z bajki. Jednak przez jakiś czas myśli rodzeństwa będą musiały skupić się na czymś
zupełnie innym. Ich mama potrzebuje pomocy,
którą tylko jej pociechy są w stanie sprowadzić.
Niemały w tym udział będzie miała pewna Czarownica… To za sprawą jej czarów Adaś i Anetka przeniosą się do tajemniczej średniowiecznej
krainy…
29 czerwca–3 lipca godz. 17.00

Mój przyjaciel orzeł 2D
Dramat; Austria; 1 godz. 48 min

Młody chłopiec próbuje ocalić orła, który został
wyrzucony z gniazda.
29 czerwca–3 lipca godz. 19.00

Ojciec
Dramat; produkcja: Polska; Czas trwania: 1 godz. 11 min

Konstanty (Artur Urbański) jest w związku z dwukrotnie od siebie młodszą, piękną Milą (Karolina
Porcari). Ich codzienność to obiady w renomowanych restauracjach, spotkania towarzyskie i
luksusowe mieszkanie w samym centrum wielkiego miasta. Para oczekuje narodzin swojego
pierwszego dziecka. Na dzień przed terminem
porodu Konstanty otrzymuje wiadomość o
śmierci ojca. Mężczyzna staje przed dylematem, czy jechać na pogrzeb, czy asystować przy
narodzinach.
6–10 lipca godz. 16.00

Kapitan Ameryka:
Wojna bohaterów 3D dubbing
Akcja, sci-fi; USA; 2 godz. 26 min

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Będziesz bardziej niż zwykle wojowniczy.
Ktoś, kto wtrąca się w Twoje sprawy, teraz
usłyszy kilka słów prawdy. Jednocześnie
wygoda i święty spokój będą dla Ciebie
najważniejsze.
Byk 21.04–20.05
Ważne decyzje trzy razy przemyśl i nie ulegaj namowom sprzedawców. Masz przed
sobą pracowity, ale bardzo udany czas. Warto zadbać o urodę i zrobić coś dobrego dla
siebie. Nie grożą ci teraz kłopoty zdrowotne.
Bliźnięta 21.05–21.06
Zmiany wyjdą Ci na dobre, a Ty będziesz miał
przewagę nad innymi. Warto zacząć coś nowego lub czegoś się nauczyć. Nie wdawaj się
w kłótnie o drobiazgi. Poczujesz przypływ
optymizmu i sił życiowych.
Rak 22.06–22.07
Wyjazdy i towarzyskie imprezy przyniosą Ci
więcej korzyści, niż sądzisz. Znajdziesz sprzymierzeńców, którzy pomogą Ci rozwiązać
trudne sprawy. To dobry czas, aby kupować
komputer lub samochód.
Lew 23.07–23.08
Potrafisz załagodzić konflikty i dyplomatycznie
postawić na swoim, dlatego unikaj otwartych
konfliktów i wszystko spokojnie negocjuj. Czas
odpocząć od nieustannych porządków. Zwolnij tempo. Skup się na swoim hobby.
Panna 24.08–22.09
Bądź cierpliwy i optymistyczny, a sprawnie
uporasz się z wszystkimi trudnymi sprawami.
Jeśli dasz się wyprowadzić z równowagi, to nic
nie wskórasz. Walcz o swoje sprawy i większe
pieniądze.

Waga 23.09–23.10
Unikaj zawodowych konfliktów. Lepiej polubownie rozwiązywać różne dylematy. Plotek
i intryg nie bierz sobie do serca, ich wyjaśnianie w niczym Ci nie pomoże. Wysłuchaj ludzkich problemów, bądź uczynny i życzliwy.
Skorpion 24.10–22.11
Działaj, zamiast oglądać się na innych. W trudnych sytuacjach nie wstydź się prosić przyjaciół o pomoc. Nie załamiesz się żadnymi
zawodowymi problemami, bo wszystko się
ułoży pomyślnie.
Strzelec 23.11–21.12
Będziesz teraz wyjątkowo ambitny i pracowity. Unikaj konfliktów z szefem, bo tym razem
możesz mieć problemy. Wygospodaruj więcej wolnych chwil dla rodziny, na wspólne zajęcia, zabawę i odpoczynek.
Koziorożec 22.12–20.01
Nie odmawiaj, gdy ktoś poprosi Cię o radę
lub wsparcie. Rób swoje i nie daj się wciągnąć
w żadne obgadywanie, a nikt złośliwy nie
będzie Ci przeszkadzał. Weekendy sprzyjają sympatycznym towarzyskim spotkaniom.
Wodnik 21.01–19.02
Masz okazję zarobić więcej pieniędzy,
szczególnie jeśli zajmujesz się handlem.
Uważaj, jeśli znajomi będą chcieli namówić
Cię na wspólne inwestycje. Zrób kontrolne
badania. Uprawiaj sport.
Ryby 20.02–20.03
Każdy będzie chciał, żebyś coś dla niego zrobił.
Lepiej jednak zajmij się swoimi sprawami i nie
daj sobą manipulować. Twoje zdolności do zarządzania bardzo się przydadzą. Unikaj ryzyka
i ogranicz niepotrzebne wydatki.

Ustawa zmuszająca superbohaterów do rejestracji i ujawnienia ich tożsamości doprowadza do
konfliktu pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami nowego prawa.
6–10 lipca godz. 19.00

Dzień Bastylii (z napisami)
Akcja; Francja, USA; 1 godz. 32 min

Kieszonkowiec Michael Mason kradnie torbę
Zoe. Zabiera pieniądze i dokumenty, resztę wyrzuca do kosza na zatłoczonym przystanku paryskiego metra. Na drugim końcu miasta agent
CIA Sean Briar próbuje odnaleźć się w biurowej
rzeczywistości po powrocie z Iraku. Eksplozja na
stacji metra prowadzi do kosza ze skradzioną torebką, a głównym podejrzanym staje się Michael.
13–24 lipca
godz. 14.00 wersja 2D
godz. 16.00 wersja 3D

BFG: Bardzo Fajny Gigant
Familijny, fantasy; Kanada, USA, Wielka Brytania.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam mieszkanie – tanio!
Nasielsk, ul. Starzyńskiego (45
m2). Tel. 514 986 333.
Sprzedam działkę, ul. Brzozowa,
Nasielsk. Tel. 696 771 475.
Sprzedam działki uzbrojone.
Tel. 500 138 106.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Wynajem maszyn rolniczych.
Tel. 695 777 897.
Sprzedam mieszkanie 36m 2 ,
ul. Piłsudskiego. Tel. 694 600 918.
Wynajem maszyn rolniczych.
Tel. 695 777 897.
Sprzedam mieszkanie 36 m 2
ul. Piłsudskiego. Tel. 694 600 918.
Lokal do wynajęcia. Tel. 694 743
297.
Bramy, balustrady, przęsła, budowa ogrodzeń z metalu i sztachet.
Tel. 607 687 306.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy przyjmie do pracy na
stanowisko opiekunki. Prosimy
o kontakt pod nr tel. 603 555
624 lub 23 69 12 284.
Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 513 556 774.
Przyjmę chałupnictwo i poprawki
krawieckie. Tel. 602 259 139.
Kupię słomę na pokosie: żyto,
pszenżyto, pszenica. Tel. 505 842
101.
Zatrudnię młodego do prac instalacyjnych na budowie na pełen etat,
najchętniej z prawem jazdy kat. B.
Tel. 606 508 162.
Sprzedam działkę budowlaną.
Tel. 784 528 758.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Tanio sprzedam jaja wiejskie świeże. Tel. 887 961 164.
Pielęgnacja ogrodów, koszenie,
wycinka. Tel. 667 569 562.
Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 667 569 562.
Sprzedam działkę budowlaną
1934 m2 w Nasielsku ul. Wiejska 12.
Tel. 785 330 315.
Sprzedam pszenżyto i mieszankę
zbożową. Tel. 699 114 977.
Odszkodowania. Wypadki komunikacyjne, uszkodzenia pojazdu,
obrażenia ciała, śmierć bliskiej
osoby, odzyskiwanie długów, błędy w sztuce zawodowej i inne.
Profesjonalna obsługa prawna.
Piotr Borkowski. Tel. 692 285 685.
Sprzedam słomę z pokosu.Tel. 600
434 107.
Zatrudnię od zaraz osobę do
sprzątania terenu zewnętrznego w Pomiechówku k. Nowego
Dworu Mazowieckiego. Kontakt:
510 013 020.
Przyjmę stażystę i pracownika do
sklepu meblowego. Tel. 500 142
809.
Oddam w dobre ręce szczeniaki
– mieszańce rasy Husky. Tel. 531
518 511.
Korepetycje z jęz. angielskiego
– przygotowanie do egzaminów poprawkowych/matury.
Tel. 697339708

1–14 lipca 2016; Życie Nasielska nr 14 (452)
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Słonecznym do Ustki,
Dragonem do Krakowa
Wakacyjny pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich do Trójmiasta i Ustki
startuje 25 czerwca i będzie kursować do 31 sierpnia 2016 r.
„Słoneczny” będzie wyjeżdżał o godz. 7:46 z Warszawy Zachodniej (Warszawa Wschodnia 8:14). Do Gdyni Głównej dotrze o 12:02. Następnie pojedzie aż do Ustki (14:15). Z Ustki w podróż powrotną wyruszy o 16:32. Z
Gdyni zabierze podróżnych o godz. 18:28 i dowiezie ich do Warszawy
Wschodniej na 21:53. Pociąg będzie kursować codziennie, aż do końca
wakacji, czyli do 31 sierpnia.
Cena biletu, bez zniżek, wynosi 45 złotych do Gdyni. Obowiązują ulgi handlowe i ustawowe, w związku z tym np. studenci zapłacą 22,05 zł. Bilet
normalny do Ustki kosztuje 60 zł.
Natomiast z Warszawy Wschodniej do Krakowa od 25 czerwca do 3
września codziennie będzie kursował pociąg „Dragon” (obecnie kursuje
w weekendy).
W okresie 25 czerwca–5 sierpnia pociąg „Dragon” do Krakowa będzie
odjeżdżał z Warszawy Wschodniej o godzinie 8:46, a do stacji Kraków
Główny dotrze o 12:09. W drogę powrotną wyruszy o godzinie 17:19 i
dowiezie podróżnych do Warszawy Wschodniej na 20:17. W okresie 12
sierpnia–3 września pociąg „Dragon” do Krakowa będzie odjeżdżał z Warszawy Wschodniej o godzinie 6:47, a do stacji Kraków Główny dotrze o
9:58. W drogę powrotną wyruszy o godzinie 15:44 i dowiezie podróżnych
do Warszawy Wschodniej na 19:17.
Pociąg nie będzie kursował między 6 a 11 sierpnia ze względu na prace
modernizacyjne prowadzone na przez PKP PLK na CMK.
Cena biletu normalnego na trasie Warszawa Wschodnia–Kraków Główny
wynosi 40 zł. Od tej ceny przysługują ulgi ustawowe i handlowe, dlatego
np. studenci zapłacą 19,60 zł, a uczniowie 25,20 zł.
Szczegółowe informacje dostępne są na www.mazowieckie.com.pl.
(red.)

ORGANIZATORZY PIKNIKU SĄSIEDZKIEGO
POD CHMURKĄ
SKŁADAJĄ PODZIĘKOWANIA SPONSOROM

Serdecznie dziękujemy Państwu Arciszewskim
za ufundowanie lodów z okazji Dnia Dziecka
wszystkim uczniom naszej szkoły.
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

Sklep Merkury w Nowych Pieścirogach;
p. Arciszewscy, DIGITAL IDEA; Mrówka; GS Nasielsk;
Piekarnia Czachorowscy Lubominek; Pawłowscy;
P. Burmistrz; Państwu Sawickim; Kaba;
Hurtownia MARK; STAN-BUD NASIELSK;
Bieleccy; Berta i Gravomach; Spinacz; ARTBIUR;
Piekarnia BAKER-NASIELSK; Zbuduj Dom;
Husqvarna; P. Skrzyneckim; P. Szulkowskim;
Kwiaciarnia w Nowych Pieścirogach;
Straży Pożarnej z Psucina; Zespołowi „Starter”;
Harcerzom i młodzieży,
która bardzo się zaangażowała oraz sąsiadom;
Policji, która pilnowała porządku.

Prywatny Gabinet Ginekologiczny
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

Zbigniew Pietruski

Grupy AA „KEJA”

Centrum Medyczne Nasielsk, ul. Warszawska 47

Powrót do źródeł

Mile widziane zapisy w rejestracji Centrum
lub telefonicznie: 23 69 12 514, 663 313 140.

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się w czwartki o godz. 19.00 i w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, wtorki godz. 19.00, tel. 792 876 563.

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 niedzielę o godz. 15.30.
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.

przyjmuje w każdy piątek od godz. 17.00

SPORT
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SPORT

SPORT
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PIŁKA NOŻNA

Koniec rozgrywek był radosny
Rozgr y wk i pi łkarsk ie sezonu
2015/2016 zakończone. Żadna z seniorskich drużyn reprezentujących
naszą gminę nie ma powodów do
zadowolenia.
Początek rozgrywek był wprost fatalny, Zajmowaliśmy w tabeli odległe miejsce i groził nam spadek.
Odważna, dla niektórych jednak
kontrowersyjna decyzja o zmianie trenera, przyniosła poprawę.
Żbik pod wodzą trenera Marci-

ale i zaaplikował przeciwnikom po
cztery, gole nie zmienia tej opinii.
Pierwsze z tych spotkań rozpoczęło
się trochę niespodziewanie. Wkrótce po rozpoczęciu meczu tuż za
polem karnym w pobliżu bramki
gospodarzy został sfaulowany jeden z zawodników Żbika. Sędzia
podyktował rzut wolny (ok. 25 metrów.). Na jego wykonawcę został
wyznaczony Sławomir Stańczak. Po
mistrzowsku uderzył piłkę, nadając

Przewaga Sony utrzymała się jeszcze na początku drugiej połowy
meczu. Trzecią bramkę dla gości
zdobył Rafał Kraszewski (50’). Zanosiło się na pogrom. W grze piłkarzy
Żbika widać było zdenerwowanie.
Do końca meczu pozostało jeszcze
sporo czasu.
Okazało się jednak, że sytuacja,
chociaż trudna, nie była beznadziejna. Do walki naszą drużynę poderwał doświadczony Rafał Załoga.
Wystarczyło 10 minut dobrej gry,
aby odwrócić losy meczu. Najpierw sam dwukrotnie wpisał się
na listę strzelców (65’ i 70’ – karny),
a potem to samo uczynił jego bratanek Damian (73’). Dobra passa trwała do 75. minuty, kiedy czwartą i jak
się okazało zwycięską bramkę zdobył Sławomir Stańczak.
W ostatnich 15 minutach toczyła się wyrównana walka. Goście,

dopiero po przerwie w 70. minucie
meczu. W drugiej połowie gra się
wyrównała, ale nadal było to mało
interesujące widowisko.
Ostatni mecz w sezonie nasi piłkarze
rozegrali 15 czerwca. Lokalny przeciwnik, Sona z Nowego Miasta, miał
w perspektywie walkę w barażach
i do meczu ze Żbikiem podszedł
ulgowo. Chodziło o ograniczenie
możliwości odniesienia przez któregoś z piłkarzy kontuzji. Stąd w skła-

którym zwycięstwo wymykało się
z rąk, próbowali odwrócić sytuację
i zdobyć przynajmniej wyrównującą bramkę.
Zwycięstwo pozwoliło Żbikowi
utrzymać szóstą lokatę w ligowym
rankingu. Plan opracowany przez
Zarząd i trenera Marcina Danielewicza został więc osiągnięty. Niestety, w ostatnich dwóch spotkaniach
nie poprowadził on już drużyny do
boju. W meczu w Wieczfni trenerem
był prezes klubu Marek Prusinowski, natomiast w nasielskim meczu
z Soną drużynę poprowadził trener
Robert Bugalski.
Obecnie piłkarze będą mieli krótką przerwę. Nie będzie miał jednak
przerwy Zarząd klubu. Problemów
jest wiele, a najważniejszym z nich
jest znalezienie nowego trenera.
andrzej zawadzki

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwunastego”, 24.06.2016 r.:
na Danielewicza nadrobił straty
i wszystko wskazywało, że ostatecznie zajmie wysokie miejsce w tabeli.
W zasadzie postawione cele zostały zrealizowane, styl jednak, w jakim
te rezultaty osiągnięto, nie napawa
radością. Szczególnie bolesne były
dwie porażki, jakie drużyna poniosła pod koniec rozgrywek. Żbik na
własnym boisku został w nich rozgromiony w jednakowym stosunku
4:1. Tę wstydliwą nauczkę dały nam
Tęcza Ojrzeń i Nadnarwianka Pułtusk. Potem przyszły dwa ostatnie
mecze – z Wieczfnianką Wieczfnia
Kość. i Soną Nowe Miasto.
W meczach tych Żbik nie był faworytem, a jednak je wygrał. Należałoby się więc radować, liczą
się bowiem punkty. Żbik obydwa
te spotkania wygrał w tak zwanym
rozpaczliwym stylu. Uwidoczniła
się w nich cała jego słabość. I to, że
w obydwu tych meczach, w których
nie tylko zdobył komplet punktów,

jej odpowiednią rotację. Piłka bezpośrednio z rzutu wolnego wpadła
do bramki. Bramkarz gospodarzy
był mocno zaskoczony takim obrotem spraw.
Błyskawiczna strata bramki sprawiła, że gospodarze z minuty na minutę grali coraz bardziej bojaźliwie
i szybko po utracie piłki wracali na
swoje pole. Ich akcje nie były należycie przygotowane i w dodatku przeprowadzane bardzo wolno
i schematycznie. Zarysowała się
spora przewaga naszej drużyny,
ale zawodnicy Żbika również grali zbyt wolno i szybko tracili piłkę.
Nie był to udany fragment meczu.
Brak było zaangażowania obydwu
drużyn, za to bardzo dużo „wykopów” piłki byle dalej od bramki. Do
końca pierwszej połowy padły jeszcze dwie bramki. Pierwszą, w 25.
minucie meczu, strzelił Mateusz
Paczkowski, a drugą w dwie minuty
później Rafał Załoga z rzutu karnego. Czwarta bramka dla Żbika padła

SPORT SZKOLNY

Dwa ognie

Jak co roku, w maju odbywają się gminne zawody klas czwartych w dwa ognie.
W tym roku w kategorii dziewcząt na szczeblu gminnym zwyciężyła drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, a w kategorii chłopców Szkoła Podstawowa w Dębinkach. Obie te drużyny reprezentowały naszą gminę w
środę, 8 czerwca br. w Mistrzostwach Szkolnych w dwa ognie, które odbyły się
w Twierdzy Modlin.
Z radością pragniemy poinformować, że drużyna dziewczynek ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Nowodworskiego w „Dwa Ognie”, a chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach
znaleźli się na miejscu II.
Skład zwycięskiej drużyny: Julia Pawlak (kl. IV a), Lena Sadłowska (kl. IV a),
Nina Skrzynecka (IV a), Natalia Skrzynecka (IV a), Maja Skrzynecka (kl. IV
a), Natalia Bombała (kl. IV b), Karolina
Myśleńska (kl. IV b), Oliwia Kordowska
(kl. IV b), Aleksandra Romanowicz (kl.
IV b), Daria Morawska (kl. IV b).
Drużynę dziewcząt przygotowywała Katarzyna Kowalczyk, a
drużynę chłopców – Rafał Markiewicz.

1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 			
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
4. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski			
5. Zbigniew Michalski – Piotr Turek				
6. Janusz Muzal – Janusz Wydra		
		

dzie brakowało wielu zawodników
z podstawowego składu, zaś nieobecność innych była spowodowana kartkami.
Jakież było więc zdziwienie widzów,
gdy po pierwszych 5 minutach,
w czasie których Żbik dość łatwo
zdobywał teren, nastąpił okres przewagi gości. A wszystko zaczęło się
od bramki strzelonej w 6. minucie
meczu przez byłego zawodnika
Żbika, zresztą wychowanka naszego klubu, Marcina Maciasa. Jego
najlepsze lata na boisku dawno już
minęły, ale nasielskiej młodzieży
pokazał, że wiele jeszcze musi się
ona nauczyć. Swoje wysokie umiejętności potwierdził w 40. minucie,
gdy po raz drugi umieścił piłkę w nasielskiej siatce.
R

E

210 pkt (65,63%)
171 pkt (53,44%)
170 pkt (53,13%)
142 pkt (44,38%)
138 pkt (43,13%)
129 pkt (40,31%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Janusz Muzal					
65 pkt
Janusz Wydra					
65 pkt
3-4. Waldemar Gnatkowski				
61 pkt
Krzysztof Michnowski				
61 pkt
5.
Kazimierz Kowalski				
54 pkt
6.
Krzysztof Morawiecki				
52 pkt
7-8. Mariusz Figurski					
51 pkt
Robert Truszkowski				
51 pkt
9-10. Grzegorz Nowiński				
44 pkt
Piotr Kowalski					
44 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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