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Stan dróg po zimie
Jak co roku po okresie zimowym dro-
gi, zwłaszcza te gruntowe, wymagają 
bieżących napraw. Zimą temperatura 
była dość zmienna. Wielokrotnie na-
stępujące rozmarzanie i zamarzanie 
wody na nawierzchni odbiło się na 
pogorszeniu stanu dróg. 
– Z chwilą ustąpienia opadów śnie-
gu i ujemnych temperatur rozpo-
częliśmy prace w ramach bieżącego 

Runda rewanżowa 
rozpoczęta zwycięstwem

str. 16

Wiosenne rewolucje 
w ogrodzie

str. 12
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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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

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)

fot. OSP Nasielsk SZANOWNI PAŃSTWO KOMBATANCI!

Urząd Miejski w Nasielsku informuje,
iż dyżur Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Polskich 

i Osób Poszkodowanych w II Wojnie Światowej  
zostaje wznowiony od 28 lutego br.,  

godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3  

(na parterze, przy kasie Banku).

ZŁÓŻ ZEZNANIE PODATKOWE ZA 2016 r. 
W URZĘDZIE MIEJSKIM W NASIELSKU

Informujemy, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2016 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna) 
zgodnie z poniższym harmonogramem:

• 27 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
• 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
• 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
• 18 kwietnia 2017 r. (wtorek), godz. 8.00-10.00
• 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00

Jednocześnie informujemy, iż w punkcie podawczym Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku (parter) ustawiona zostanie od dnia 1 marca br. urna 
przeznaczona do składania przez podatników zeznań podatkowych 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami 
i dniami funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

Terminarz posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku
1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  27 marca 2017 r. tj. (poniedziałek) 
o godz. 14.00
2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  28 marca 
2017 r. tj. (wtorek) o godz. 14.00
3. Komisja Budżetu i Finansów  29 marca 2017 r. tj. (środa) o godz. 14.00

Zderzenie  
trzech samochodów
W czwartek 9 marca po godz. 5:00 na ul. Płońskiej obok wjazdu do za-
mkniętego osiedla doszło do zderzenia drogowego z udziałem trzech po-
jazdów. 
– Według ustaleń policjantów 36-letni kierowca skody, mieszkaniec 
pow. płońskiego, jadąc od miejscowości Nowe Miasto podczas manew-
ru skrętu w lewo w drogę osiedlową nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 
27-letniemu kierowcy opla, mieszkańcowi pow. pułtuskiego, jadącemu 
prawidłowo w przeciwnym kierunku. Doszło do zderzenia pojazdów. Na-
stępnie jadący za oplem 21-letni kierowca, mieszkaniec pow. pułtuskiego 
najechał na tył poprzedzającego go pojazdu – informuje Szymon Koź-
niewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji.
Kierowcy byli trzeźwi. W wypadku nie było pokrzywdzonych, nikt nie zo-
stał hospitalizowany. 36-latek i 21-latek zostali ukarani mandatami. 

E.G.

Patent na kulturę w Nasielsku

Konkurs  
na inicjatywy mieszkańców
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie na inicjatywy 
mieszkańców. Chcesz, aby w Twoim mieście więcej się działo? Masz po-
mysł, ale brakuje Ci odwagi i funduszy? NOK pomoże Ci go zrealizować. 
Pomysły mogą zgłaszać mieszkańcy i osoby zamieszkujące gminę 
Nasielsk, występujący jako osoby indywidualne, grupy nieformalne (min. 
3 osoby, ze wskazaniem przedstawiciela) oraz organizacje pozarządowe. 
Formularze zgłoszeniowe należy składać do 31 marca br. w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. 
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Iwaszkiewicz zostaje
Kiedy zdawało się, że decyzje 
Rady Powiatu Nowodworskie-
go już zapadł y i  są n ieodwo-
łalne, wskutek których Liceum 
Ogólnokształcące im. Jarosława 
Iwaszkiewicza będzie przenie-
sione na ulicę Lipową i włączo-
n e  d o  t a m t e j s z e g o  Z e s p o ł u 
Szkół Zawodowych, doszło do 
zaskakującego rozstrzygnięcia. 
Zarówno Kuratorium Oświaty 
z siedzibą w Warszawie, jak i Wo-
jewoda Mazowiecki zakwestio-
nowali  uchwałę podjętą przez 
Radę Powiatu.
Pod koniec stycznia br. Staro-
sta Powiatu Nowodworskiego 
– Magdalena Biernacka przed-
stawiła propozycję wygaszenia 
L iceum O gólnok szta łc ącego 
przy ulicy Starzyńskiego i prze-
niesienia go na ulicę Lipową. Po-
mysł wywołał wiele kontrowersji 
– mieszkańcy Nasielska i absol-
wenci nie ukrywal i  zaskocze-
nia, a rodzice uczniów obecnie 
uczęszczających do Iwaszkie-
wicza zarzucal i  władzom brak 
konsultacji. Na prośbę rodziców 
zorganizowano tylko jedno spo-
tkanie informacyjne. W dodat-
ku posiedzenie Komisji Oświaty 
Rady Powiatu, jak i sesja odbyła 
się w czasie nieobecności dyrek-
tor p lacówki – Danut y Bia ło-
rusk iej ,  która w t ym terminie 
wyjechała z uczniami do Szkocji 
w ramach projektu Erasmus+.
W trakcie posiedzeń starosta ar-
gumentowała, że najlepszym roz-
wiązaniem będzie połączenie obu 
szkół, gdyż budynek może się 
pochwalić większym zapleczem 
socjalnym, większą l iczbą klas 
i miejsc, dużym terenem wokół, 
jak również salą gimnastyczną. 
Ponadto połączenie dwóch szkół 
ma podstawy ekonomiczne, na-
uczyciele mogliby mieć dostęp 
do większej liczby godzin, a no-
wemu dyrektorowi łatwiej byłoby 
stworzyć siatkę lekcyjną. Starosta 
przyznała jednak na posiedzeniu 
Komisji Oświaty, że podejmuje tę 
decyzję wbrew sobie. 
Dyrektor szkoł y, rodzice i rada 
pedagogiczna postanowil i  za-

walczyć o utrzymanie szkół. Zna-
leźli poparcie w osobach Renaty 
Włodarskiej (radnej powiatowej 
reprezentującej gminę Nasielsk), 
Marcina Ozdarskiego i Ryszar-
da Gumińskiego reprezentują-
cych Nowy Dwór Mazowiecki. 
Zgodnie uznali, iż gmina Nasielsk 
jest na tyle dużą jednostką sa-
morz ądową,  że  mogą w n i e j 
znajdować się dwie szkoł y po-
nadgimnazjalne. Domagal i  s ię 
również konkretnych analiz eko-
nomiczno-finansowych.
N i e s te t y  w i ę k s zo ś ć  ra d nyc h 
by ł a  i n n e go  z d a n i a ,  d l a te go 
w czwartek 9 lutego zagłoso-
wal i  za w ygaszeniem L iceum 
Ogólnokszta łc ącego prz y ul . 
Starzyńskiego i włączeniem go 
do Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących. 
Rodzice uczniów uczęszczają-
cych do Iwaszkiewicza, wśród 
n i c h  równ i e ż  ab s o l we n c i  te j 
szkoł y, nie poddali się. Wysłali 
do Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty petycję, w której za-
protestowali przeciwko podjętej 
uchwale oraz do Wojewody Ma-
zowieckiego „Prośbę o pomoc 
w ratowaniu szkoły”. 
W poniedziałek 13 marca wojewo-
da wydał rozstrzygnięcie, stwier-
dzające nieważność uchwały Rady 
Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 
lutego 2017 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Nasielsku. Ozna-
cza to zatrzymanie wykonania tejże 
uchwały. Wśród argumentów poda-
no między innymi brak uchwały in-
tencyjnej i niedotrzymanie terminu 
zawiadomienia rodziców uczniów, 
właściwego kuratora oświaty i or-
ganu wykonawczego jednostki sa-
morządu o zamiarze przekształcenia 
placówki.
Według Kuratorium Oświaty zabra-
kło również uzasadnienia, zawiera-
jącego motywy przekształcenia. 
Stwierdzono, że wszystkie te nie-
prawidłowości „stanowią istotne 
naruszenie prawa”. 
Obecnie władzom powiatu przy-
sługuje możliwość zaskarżenia 
decyzji Wojewody Mazowiec-

kiego do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warsza-
wie – jest na to 30 dni od chwi-
li otrzymania tej decyzji (według 
ustaleń redakcji takie pismo trafi-
ło do Starostwa Powiatowego 15 
marca). Jednak procedura rozpa-
trzenia i rozstrzygnięcia takiego 
sporu może trwać nawet kilka lat. 
– Na najbliższej sesji Rady Po-
wiatu radni podejmą uchwałę, 
czy będziemy odwoływać się 
od decyzj i  Wojewody M azo-
wieckiego. Według mnie taka 
negatywna opinia Kuratorium 
Oświaty to koniec samorząd-
ności i demokracji . Kuratorium 
Oświaty i Wojewoda Mazowiec-
ki przetrzymali nas do połowy 
marca, a uchwały o zmianie sie-
ci szkół i zmianach ważnych dla 
szkolnictwa powinny być pod-
jęte do końca lutego – twierdzi 
starosta Magdalena Biernacka. – 
W tej chwili nie jesteśmy w sta-
nie nic już zrobić . Nawet jeś l i 
sąd przywróci nasze racje, to ze 
zmianami będziemy musieli po-
czekać do przyszłego roku. Na 
tę chwilę możemy więc wyko-
nać polecenie Wojewody Ma-
zowieckiego i na najbliższej sesji 
(zaplanowanej na 30 marca – 
przypis red . )  podjąć uchwał y 
zgodnie z jego wskazówkami.
Pojawiają się nieof icjalne gło-
sy, by radni powiatowi podjęli 
uchwałę o wygaszeniu istniejące-
go liceum przy ulicy Lipowej, co 
mogłoby przywrócić świetność 
Iwaszkiewiczowi. Zespół Szkół 
przy Lipowej miałby być ponow-
nie typową placówką zawodową, 
tak jak to było przed laty. 
Można odczuć, że społeczność 
gminy Nasielsk nie chce zniszcze-
nia ważnego elementu struktury 
oświatowej lokalnego środowi-
ska. Pozostaje tylko pytanie, czy 
w okresie rozpoczynającym re-
krutację takie zamieszanie nie 
wywoła niepewności i  nie za-
szkodzi obu szkołom w naborze 
uczniów do klas pierwszych na 
rok szkolny 2017/18?

Michał B.

Zadaj pytanie 
burmistrzowi
W ostatnich dniach nasielszczanie mogą korzystaj z nowej internetowej 
strony gminy Nasielsk. Czy nastąpiła zmiana na lepsze? Gołym okiem 
widać, że tak. Strona jest bardziej przejrzysta i funkcjonalna.
– Stara strona towarzyszyła urzędowi od wielu lat. Wymagała istotnych 
zmian, głównie polegających na dostosowaniu jej dla osób niepełno-
sprawnych i wymagań ustawowych odnośnie dostępności witryn dla 
takich osób. W chwili obecnej te warunki zostały spełnione – informu-
je Radosław Romanowski, informatyk Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Zawartością merytoryczną strony zajmowały się wydziały urzędu, zaś 
wyglądem i ułożeniem tego w jedną spójną całość zajął się kierow-
nik Wydziału Administracji i Nadzoru – Krzysztof Miller oraz informa-
tyk urzędu – Radosław Romanowski. Do budowy strony został użyty 
darmowy szablon oraz dodatki dostępne w Internecie. Urząd Miejski 
w Nasielsku nie wydał na tę zmianę ani złotówki.
Nowa strona daje mieszkańcom nowe możliwości. Od teraz za pośred-
nictwem witryny nasielszczanie mogą zadawać pytanie burmistrzowi. 
Pierwsi zainteresowani losami gminy pojawili się zaraz po stworzeniu 
nowej szaty graficznej witryny.
– Za pośrednictwem formularza na stronie wpłynęły trzy zapytania do 
burmistrza Nasielska. Wszystkie dotyczyły dróg gminnych położonych 

w mieście i na jego obrzeżu (głównie ul. Leśnej oraz ul. Krańcowej). 
Możliwość zadawania pytań burmistrzowi na stronie internetowej została 
zrealizowana w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy 
Nasielsk do roku 2020 – mówi Radosław Romanowski.

E.G.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
                                                                Ks. J. Twardowski

Naszej koleżance
IWONIE PĘCHERZEWSKIEJ

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

MAMY
  składają
  Zespół Redakcyjny „Życia Nasielska”  
  i pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury

Pani
Iwonie Pęcherzewskiej 

Redaktor Naczelnej „Życia Nasielska”
najszczersze i płynące  

z głębi serca wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

Mamy 
składają 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz 

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady
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KRONIKA OSP
W środę 8 marca około godziny 
9:00 OSP Nasielsk wspólnie z JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki i OSP 
Psucin zostały zadysponowa-
ne do miejscowości Morgi, gdzie 
w budynku mieszkalnym doszło 
do pożaru sadzy w przewodzie 
kominowym. Działania strażaków 
polegały na wygaszeniu paleniska 
i przewietrzeniu pomieszczeń.
W czwartek 9 marca około go-
dziny 12:30 zastęp strażaków 
z Nasielska wyjechał do miejsco-
wości Chlebiotki w celu pomo-
cy załodze Zespołu Ratownictwa 
Medycznego, którego samochód 
się zakopał.
W sobotę 11 marca o godzinie 
13:00 zastęp z OSP Nasielsk został 
zadysponowany na ul. Wrzosową 
w Starych Pieścirogach w celu po-
mocy policji i Zespołowi Ratow-
nictwa Medycznego w dostaniu się 
do mieszkania.
W poniedziałek 13 marca o go-
dzinie 11:30 OSP Nasielsk wspól-
nie z JRG Nowy Dwór Mazowiecki 
wyjechały do wypadku drogowe-
go na ulicy POW, gdzie dachował 
samochód osobowy. Działania po-
legały na odłączeniu akumulatora 
i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
We wtorek 14 marca około go-
dziny 17:00 OSP Nasielsk, OSP 
Cieksyn i JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki zostały zadysponowane do 
wypadku dwóch samochodów 
osobowych w miejscowości Mo-
krzyce Dworskie. Działania pole-
gały na odłączeniu akumulatorów 
i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
W środę 15 marca około godziny 
12:00 OSP Nasielsk wyjechała do 
miejscowości Chrcynno w celu 
usunięcia zalegającego na drodze 
drzewa.
15 i 16 marca strażacy z Nasielska 
brali udział w akcjach gaszenia po-
żarów traw i trzcin w miejscowości 
Stare Pieścirogi.

fot. Mistrzowie parkowania

fot. MCK Płońsk

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A
Dachowanie na POW
W poniedziałek 13 marca o godz. 
11:30 w Nasielsku na ul. POW ok. 
300 metrów od skrętu do Sienni-
cy doszło do wypadku samochodu 
osobowego. Auto dachowało. Na 
miejsce zadysponowano straż po-
żarną, policję oraz Zespół Ratow-
nictwa Medycznego. Medycy zajęli 
się poszkodowaną kierującą kobietą, którą następnie odwieziono do szpitala. 

E.G.

U sąsiadów

Brutalne pobicie w Płońsku
W piątek 17 marca ok. godz. 22:00 w Płońsku na ul. Karulaka doszło do bru-
talnego pobicia młodego mężczyzny. Internet, w którym zamieszczono film 
z nagrania monitoringu Miejskiego Centrum Kultury, aż wrze. 
Okazało się, że młodzi płońszczanie dość hucznie świętowali Dzień św. Patryka. 
Przed jednym z klubów doszło do bójki. Na nagraniu widać, jak młody chłopak 
zostaje przez innego uderzony w twarz, a następnie powalony na ziemię. Na-
pastnik kopie ofiarę po głowie z całych sił. Widać też, jak w pewnym momen-
cie kolega napastnika odpycha go od ofiary. Gdyby nie to, mogłoby dojść do 
tragedii. 
Ten samosąd obserwowała duża grupa młodych ludzi, otoczyli ofiarę, ale nikt 
jej nie pomagał. Policję o zdarzeniu poinformowali pracownicy MCK w Płońsku, 
którzy trzykrotnie dzwonili na numer 997. Chcieli oni także udzielić pomocy 
poszkodowanemu mężczyźnie, ale ten, mimo iż cały czas leżał na środku ulicy, 
nie chciał żadnego wsparcia mówiąc, że „to ich sprawa” i żeby nie wzywać ani 
policji, ani karetki.
– Przemoc, agresja, brutalność, bierność widzów świadków zdarzenia – to wi-
dać na filmiku z monitoringu, który zamieściliśmy w internecie „ku przestro-
dze”, ale także z powodu naszej niezgody na takie zachowania w przestrzeni 
publicznej. Dosłownie na środku ulicy Karulaka, pod okiem dwóch kamer i na 
oczach licznych świadków. „Nie jesteście anonimowi” – powiedzieliśmy, poka-

zaliśmy wszystkim uczestnikom piątkowych zajść. Pod filmem pojawiły się setki 
komentarzy, także tych, które świadczą o złożoności całej sytuacji i motywach 
działania sprawcy pobicia. Podobno piątkowa ofiara przemocy to niezłe ziółko 
i ma na swoim koncie podobne, a nawet gorsze akty agresji, a piątkowe zajście 
to „zwykły samosąd” i „uzasadniona zemsta”. Nawet jeśli tak jest, w żaden spo-
sób nie zwalnia to z odpowiedzialności i nie usprawiedliwia sprawcy piątkowego 
pobicia oraz bierności gapiów. To tylko dobitniej pokazuje, że przemoc rodzi 
przemoc, a eskalacja agresji może w konsekwencji doprowadzić do tragedii – 
czytamy na facebookowym profilu MCK w Płońsku.
Sprawca pobicia najprawdopodobniej nie poniesie żadnych konsekwencji. Po-
szkodowany mężczyzna co prawda złożył zawiadomienie o pobiciu, ale potem 
odmówił współpracy. W związku z tym, że nie odniósł poważnych obrażeń, na-
pastnik nie będzie ścigany z urzędu. Wymagane jest zatem oskarżenie pobitego, 
ten jednak go nie wnosi.

EG
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Wypalasz trawę  
– łamiesz prawo!
15 i 16 marca nasielscy straża-
cy interweniowali w Starych 
P ieścirogach, gdzie pożar y 
zostały spowodowane wypa-
laniem traw. Mimo corocz-
nych ap e l i  o  zap rze stan ie, 
nadal dochodzi do podpaleń.
S trażac y prz yp ominają,  że 
wypalanie traw jest łamaniem 
prawa. Nie jest  ono jedno-
znaczne z porządkowaniem. 
W pożarach spowodowanych 
wypalaniem giną nie tylko ro-
śliny i zwierzęta, ale także lu-
dzie i to często ci, którzy są 
sprawcami podłożenia ognia. 
Pożarem zagrożone są lasy 
i gospodarstwa domowe. Po-
nadto każdy w yjazd straż y 
pożarnej niesie ze sobą duży nakład finansowy.  
Strażacy proszą, aby widząc podpalacza bądź pożar, pilnie powiado-
mić odpowiednie służby, zanim dojdzie do tragedii.

E.G.

Ukrywał narkotyki  
pod łóżkiem
Policja z nasielskie-
go komisariatu za-
trzymała 26-latka, 
który przechowy-
wał w domu 17 gra-
mów narkotyków, 
w tym 15 gramów 
marihuany i 2 gramy 
amfetaminy. Męż-
c z yzna na  widok 
policji zaczął ucie-
kać, pomimo tego 
został obezwładnio-
ny. Policjanci znaleźli narkotyki pod pościelą i pod łóżkiem. Zatrzymany 
Krzysztof K. trafił do aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środ-
ków odurzających, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Po zło-
żeniu wyjaśnień trafił pod policyjny dozór. 

6 marca Sławomir W., mieszkaniec 
gminy Nasielsk, kierował samocho-
dem w stanie nietrzeźwości.
9 marca policjanci KP Nasielsk pod-
czas kontroli ujawnili w samochodzie 
mieszkańca Serocka środki odurzają-
ce w postaci suszu roślinnego.
9 marca policjanci KP Nasielsk pod-
czas przeszukania mieszkania ujaw-
nili u Krzysztofa K., mieszkańca 
Nasielska, środki odurzające. Proku-
rator zastosował wobec niego dozór 
policji i grozi mu wyrok do 3 lat po-
zbawienia wolności.
9 marca w miejscowości Lorcin nie-
znany sprawca włamał się do domu 
w budowie i skradł narzędzia bu-
dowlane i elektronarzędzia na łączną 
kwotę 4500 zł.
11 marca mieszkaniec gminy Nasielsk 
podczas interwencji domowej po-
licjantów naruszył ich nietykalność 
cielesną oraz znieważył słowami wul-
garnymi. Prokurator zastosował wo-
bec niego dozór policji.
12 marca w miejscowości Kosewo 
Tomasz B. kierował samochodem 
w stanie nietrzeźwości.
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W trosce o zwierzęta
W sobotę 18 lutego w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyło się szkolenio-
we spotkanie Warszawskiego Inspektoratu Ogólnopolskiego Towarzystwa 
Ochrony Zwierząt „Animals”.
W spotkaniu, które poprowadził starszy inspektor Włodzimierz Dorosz-
kiewicz, wzięli udział przyszli inspektorzy OTOZ, a także członkowie kil-
ku organizacji prozwierzęcych z województwa mazowieckiego, w tym 
z naszej gminy. Celem szkolenia było merytoryczne przygotowanie przy-
szłych inspektorów do działań rzecz ochrony praw zwierząt na terenie 
gminy Nasielsk. Adepci dowiedzieli się, jak przeprowadzać interwencje, 
jak zgodnie z polskim prawem poprawić jakość życia zwierząt, a także jak 
edukować społeczność w zakresie właściwej opieki nad nimi.
Już wkrótce grono inspektorów „Animals” powiększy się, a wtedy kolejne 
zwierzaki zyskają szanse na lepsze życie.

MG

Stan dróg po zimie
utrzymania dróg gminnych, w tym 
również dróg gruntowych. Monito-
rujemy stan dróg oraz otrzymujemy 
zgłoszenia od mieszkańców. Na prze-
łomie lutego i marca dowieźliśmy 
tłuczeń betonowy na odcinki dróg 
w następujących miejscowościach: 
Głodowo, Pianowo, Paulinowo, Kro-
gule, Mazewo, Kosewo, Borkowo (ul. 
Polna), Nasielsk (ul. Brzozowa, Mio-
dowa, 11 Listopada, Pniewska Górka). 
W ubiegłym tygodniu dowieźliśmy 
tłuczeń na odcinki dróg w miejsco-
wościach: Kędzierzawice, Głodowo, 
Jackowo, Mogowo, Aleksandrowo, 
Psucin, Borkowo, Chlebiotki. W po-
niedziałek 13 marca rozpoczęliśmy 
równanie dróg gruntowych, na któ-
rych warunki gruntowo-wodne na to 
pozwalają. Prace prowadzone były 
w Żołędowie, Nowosiółkach, Andzi-
nie, Cieksynie, Paulinowie, Krogulach, 

Aleksandrowie, na odcinku Mogowo 
– Budy oraz w Nasielsku – os. Krupki, 
os. Piłsudskiego, Grabowa, Jaworowa, 
Dębowa, Wiejska, Podmiejska. Uzu-
pełniamy na bieżąco również ubytki 
w drogach asfaltowych. Wykonaliśmy 
już naprawy w Siennicy na ul. Ogro-
dowej i Sobieskiego, w Mazewie, Jac-

kowie, Broninku, Morgach oraz na 
Pniewskiej Górce – mówi dyrektor 
ZGKiM, Lidia Rutkowska.
Początkowo na drogi nie wyjeżdżały 
równiarki. To było zależne od stabi-
lizacji pogody i gruntowych warun-
ków hydrologicznych. 
– Równanie dróg może nastąpić do-
piero po osuszeniu się gruntu. Wciąż 

zamarznięty grunt na głębokości kil-
kunastu centymetrów, który utrud-
nia odpływ wód opadowych oraz 
duży ruch pojazdów negatywnie 
wpływają na jakość niektórych od-
cinków dróg gruntowych. Doraźnie 
wyrównaliśmy ul. Leśną w Nasielsku 
– dodaje L. Rutkowska.
Pracy jest jeszcze bardzo dużo. 

Mieszkańcy sygnalizują potrzeby pil-
nych interwencji, W błocie „toną” jak 
co roku mieszkańcy ulic Traugutta, 
Bema oraz Dąbrowskiego, oczekując 
pilnej pomocy. Pracownicy ZGKiM 
pracują natomiast cały czas w terenie. 

Ulica Dąbrowskiego.

– Na bieżący tydzień zaplano-
waliśmy dowiezienie tłucznia do 
miejscowości: Żabiczyn, Kosewo, 
Miękoszynek, Dąbrowa i Jackowo. 
Jeśli warunki atmosferyczne będą 
sprzyjające, równanie dróg będzie 
prowadzone w miejscowości: Do-
bra Wola, Nowa Wrona, Pieścirogi, 
Krzyczki i Dąbrowa – zapowiada dy-
rektor ZGKiM. – Staramy się popra-
wić przejezdność dróg. Dotychczas 
na drogi nieutwardzone dowieźliśmy 
ok. 1200 ton tłucznia. Mamy jednak 
świadomość, jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia. Potrzeb jest bardzo dużo.
Znacznie lepsza jest kondycja dróg 
asfaltowych. Sytuację poprawią 
planowane na ten rok kolejne in-
westycje drogowo-kanalizacyj-
ne w Nasielsku. Nie brakuje jednak 
ubytków. Interwencji wymaga na-
leżąca do powiatu ulica Sikorskiego 
w Siennicy, gdzie w okolicach sie-
dziby firmy Jan-Pol powstały duże 
dziury.

Michał B.

Ulica Traugutta.
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Dawno temu w Dallas
Motyw podróży w czasie jest 
tak ograny w różnych dzie-
łach kultury, że ponowna pró-
ba zbudowania na nim fabuły 
może wydawać się czymś ba-
nalnym. No chyba, że podej-
muje się tego sam Stephen 
King. .
Choć Stephen King nazywa-
ny jest mistrzem horroru, to 
jednak jego próby z innymi 
gatunkami literackimi nie są 
sporadyczne. W sumie najle-
piej ocenianą ekranizacją jego 
powieści byli Skazani na Shaw-
shank, której nijak nie można 
podciągnąć pod powieść gro-
zy. Sam z kolei ciepło wspomi-
nam Oczy Smoka, z pozoru 
banalną baśń, jednak skonstruowaną w fantastyczny i intrygujący spo-
sób, dzięki czemu ma się wrażenie obcowania z czymś niebanalnym 
i oryginalnym.
W swojej kolejnej powieści Dallas ‘63 King odwołuje się do klasyczne-
go motywu podróży w czasie.  22 listopada 1963 r. Lee Harvey Oswald 
zabił Johna F. Kennedy’ego, trzydziestego piątego prezydenta Stanów 
Zjednoczonych. To ważne wydarzenie dla Amerykanów. Sprawa, która 
do dziś budzi wiele kontrowersji, była przyczynkiem do najdziwniejszych 
teorii spiskowych (80% mieszkańców USA nie wierzy w oficjalną wersję 
wydarzeń!). 
King nie podąża jednak tym tropem. Oto główny bohater powieści, Jake 
Epping odnajduje przejście do przeszłości. Wykorzystuje je do urato-
wania prezydenta Kennedy’ego. Szkopuł w tym, że portal prowadzi do 
roku 1958. Co więc robi bohater w pozostałym do zamachu czasie? Naj-
prościej ujmując chłonie wraz z czytelnikiem klimat epoki. Lata 50. to 
okres, gdy Stany były potęgą gospodarczą i społeczną. Wspaniały prze-
mysł motoryzacyjny, moda do dziś inspirująca ludzi i inwazja nowych 
gatunków muzycznych. Trudno nie zauważyć pewnej sentymentalnej 
nuty w powieści Kinga. Nie jest to jednak sielankowy obraz, bo dumne 
i bogate amerykańskie społeczeństwo tych czasów również targało wie-
le problemów z rasizmem, hipokryzją i bigoterią na czele. Z biegiem lat 
główny bohater zaczyna również wątpić w sens swojej misji. A może by 
tak zostawić w spokoju bieg wydarzeń? Jakie konsekwencje będzie nieść 
tak duża ingerencja w historię? 
Podróż w czasie, którą Stephen King zapewni czytelnikom w Dallas ‘63, 
na pewno spodoba się wielu osobom, szczególnie tym, których intere-
sują Stany Zjednoczone tamtych lat.  

Paweł Kozłowski

Spotkanie z Iwaszkiewiczem
W czwartek 9 marca w czytelni 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Nasielsku wierszami Jarosła-
wa Iwaszkiewicza zainaugurowano 
Spotkania z poezją. Wiersze jednego 
z najlepszych, najbardziej znanych 
i najważniejszych poetów XX wie-
ku czytali Adam Falęcki, uczeń L.O. 
im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku oraz 
Ewelina J. Kuczborska, polonistka, 
pomysłodawczyni spotkań, autorka 
scenariusza Jarosław Iwaszkiewicz. 
Czytanie na dwa głosy. W spotkaniu 
wzięli udział uczniowie-humaniści 
z nasielskiego liceum.
Spotkanie z poezją wg wierszy  
J. Iwaszkiewicza przedstawia wę-
drówkę w czasie i w przestrzeni, 
spotkanie dwóch charakterów i ich 
głosów, które, jak często dzisiaj bywa, 
tylko niekiedy siebie słyszą. W trakcie 
wędrówki mężczyzna pochodzą-
cy z innej epoki, o innej wrażliwości 
(również estetycznej), która pozwa-
la mu się mierzyć z tematami prze-
mijalności, trwałości, życia i śmierci, 
spotyka swego antagonistę (na po-
zór?) – kobietę, której bliskie jest 
przeświadczenie o stałym odradza-

niu się wszystkiego do życia, w tym 
człowieka, przyrody. Jednocześnie 
kobieta swoimi słowami prowokuje 
mężczyznę do czynu symbolizują-
cego akt samobójczy (Rozbić lustro 
kamieniem czy rozciąć sztyletem – 
Sierpień nad rzeką, z t. Jutro żniwa), 
po to, by pokazać fenomen sytu-
acji granicznej z poetą-artystą w roli 
głównej, o której to sytuacji dotąd 
zwykł on tylko wiele mówić. 
W scenariuszu problem ciągłości wy-
stępuje w mikro- i makroskali, staje 
się problemem ogólnokulturowym. 
Metaforycznie wybrzmiewające ze 
scenariusza pytanie odnosi się do 
rozważań związanych z dążeniem 
ku śmierci, z jej fenomenem, a tak-
że z przyczynami tego dążenia, jak 
i dążenia do życia. Śmierć jest poj-
mowana również jako każda utrata 
trwałości, przerwanie ciągłości war-
tości i wszystkiego, co kulturowe, co 
stworzone przez człowieka lub mu 
podarowane – jak ów wieczór i bal 
w Tymoszówce, jak ulotne wrażenie, 
wreszcie jak specyficzny klimat rze-
czywistości, który dla J. Iwaszkiewicza 
i jego generacji wiązał się z przeży-

ciami i konsekwencjami wojennymi, 
z odchodzeniem od dziedzictwa kul-
turowego.
– Jestem przekonana, że poezja 
w tradycyjnym rozumieniu tego 
słowa, czy język poetycki w ogó-
le, odgrywają ważną rolę wycho-
wawczą, szczególnie przy głośnym 
czytaniu i słuchaniu. Dobra poezja 
z piękną polszczyzną powinna być 
dzisiaj szczególnie ważnym impul-
sem wpływającym na język indy-
widualny, zresztą dawniej tak było, 
a wie o tym tzw. starsze pokolenie, 
które potrafiło mówić do siebie 
cytatami z wierszy. Powtórzę tylko 
truizm, ale to ważne: rolę spełnia-
ną kiedyś przez poetycki język ar-
tystyczny pełnią dzisiaj inne środki 
komunikowania językowego, które 
dają nam mało czasu, a zabierają 
go bardzo dużo. Ponadto tu jest 
jeszcze problem czegoś, czego 
wymaga dobra poezja, jak poezja 
J. Iwaszkiewicza i innych dobrych 
poetów XX wieku, to znaczy doj-
rzałego emocjonalnego zaan-
gażowania i oczytania, czego nie 
łączyłabym z powszechną dzisiaj 

znajomością tytułów. Wiersze Ja-
rosława Iwaszkiewicza, patrona 
nasielskiego liceum, nie tak daw-
no obchodzącego swój jubile-
usz, są wyjątkowe ze względu na 
swoją opisowość i impresyjność, 
próbują mierzyć się z nastrojami 
dekadenckimi połowy wieku XX, 
wyrażają sentyment za odcho-
dzącą epoką, światem i klimatem 
czasu przedwojennego, za utra-
coną po wojnach wrażliwością, 
ponadto są napisane dość elitar-
nym językiem osadzonym w tra-
dycji literackiej, przez co niekiedy 
trudno zrozumiałym lub na po-
zór zrozumiałym. Mimo to pięk-
no frazy Iwaszkiewicza, wizyjność 

i symbolika tych obrazów i sytuacji 
lirycznych jest znakomitym po-
nadczasowym przykładem kunsz-
tu, erudycji i mądrości poety. Są 
dowodem na to, że poezji trzeba 
chcieć.
Planowane jest zarówno drugie 
spotkanie w cyklu Spotkań z po-
ezją, jak i powtórzenie Jarosława 
Iwaszkiewicza. Czytania na dwa 
głosy. Informacja na stronie in-
ternetowej biblioteki, jej profilu 
facebook oraz na plakatach. W in-
ternecie dostępne jest również vi-
deo oraz zdjęcia z pierwszego 
spotkania.

E.J.Kuczborska

Z NOK

„Musica da camera”, czyli muzyka komnatowa
We wtorek 14 marca na scenie 
Nas ie l sk iego Ośrodka Kul tu-
ry wystąpili muzycy Filharmo-
ni i  Narodowej  sp ecja l i zując y 
s ię  w w ykonawst wi e  mu z yk i 
dawnej . W koncercie przezna-
czonym dla dzieci przedstawili 
instrumenty charakterystyczne 
dla epoki baroku – lutnię, violę 
da gamba, obój oraz barokowe 
skrzypce. Publiczność pozna-
ła różnorodne formy muzyczne 
i przekonała się, jak muzykowa-
no w XVII-wiecznej Europie, ja-
kie tańce były wtedy w modzie 
i na jakich instrumentach, dzisiaj 
już rzadko spotykanych, grano 
w dworskich i pałacowych kom-
natach. 
Następny koncert z cyklu „Spo-

tkań z Filharmonią” już 25 kwiet-
nia o godz. 11:00 w NOK. Tym 
razem będziemy miel i  okazję 
obejrzeć przedstawienie opero-
we „Karol Kurpiński – zamek na 
Czorsztynie”. Więcej informacji 
na stronie www.noknasielsk.pl.

K.T.
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Szanowny Panie Pełnomocniku PIS w Nasielsku,
Pański list do redakcji Życia Nasielska odbieram jako bezpardonowy 
atak na moją osobę. Podaje Pan w nim szereg informacji, które są nie-
prawdziwe. Nie będę odnosić się do nich wszystkich. Nie zwykłam bo-
wiem dyskutować z osobą używającą argumentów, których znaczenia 
nie rozumie. Zarzuca mi Pan także m.in. arogancję. A ja chciałabym 
zapytać, zgodnie z definicją użytego terminu, kiedy byłam w stosunku 
do Pana zuchwała lub Pana zlekceważyłam, bo nie przypominam so-
bie naszego wspólnego spotkania, po którym mógłby Pan odnieść takie 
wrażenie. Odniosę się zatem jedynie do sprawy przeniesienia LO ze Sta-
rzyńskiego na ul. Lipową i sprzedaży ZSP w Pomiechówku.
Podany przeze mnie odsetek czy inaczej procent osób, które zdały eg-
zamin dojrzałości w danym roku nazywa Pan manipulacją. Otóż, Drogi 
Panie, odsyłam Pana do definicji „zdawalności” egzaminu. W tym wy-
padku ważne jest, ile z osób przystępujących do matury w danym roku 
ją zdaje. Im lepsze do niej przygotowanie i wyższy poziom nauczania 
w szkole, tym więcej przystępującej młodzieży zdaje egzamin dojrza-
łości i tę właśnie ilość podaję procentowo przyjmując liczbę osób przy-
stępujących do matury jako mianownik, a liczbę osób, które zaliczyły 
egzamin w pierwszym podejściu, jako licznik ułamka. I mnożę przez 
„100”.
Drugą sprawą jest sprzedaż ZSP w Pomiechówku. Każda tego rodza-
ju transakcja jest podparta szczegółowymi wyliczeniami i rozważe-
niem wszelkich argumentów zarówno „za” jak i „przeciw”. Pan podaje, 
iż wartość szacunkowa szkoły w Pomiechówku wynosi ponad 8 mln 
zł. Tutaj z kolei kłania się znajomość takich pojęć jak „wartość szacun-
kowa”, „wartość odtworzeniowa” i „wartość księgowa” nieruchomości. 
Wartości szacunkowej nie należy mylić z ceną, natomiast przy trans-
akcji sprzedaży nieruchomości istotna jest wartość księgowa budynku 
wraz z gruntem, która wynosiła w tym przypadku 4,5 mln, a nie „po-
nad 8 mln” złotych, którą Pan przytacza. Nie podaje Pan innych jakże 
ważnych elementów zawartej transakcji. Wraz ze szkołą zostało prze-
kazanych gminie Pomiechówek 10,5 km dróg powiatowych, których 
planowany remont kosztowałby powiat ok.5 mln złotych. Powiat ko-
rzysta także na znacznej redukcji rocznych kosztów utrzymania szkoły 
jak i dróg. Zaoszczędzone w ten sposób środki posłużą do sfinansowa-
nia wielu zadań inwestycyjnych z pożytkiem dla mieszkańców naszego 
powiatu. Dodam, iż wartość wykonanych inwestycji w oświacie tylko 
przez ostatnie dwa lata wyniosła ok. 5,2 mln złotych. Niestety, poprzed-
nia Rada Powiatu, w której Zarządzie zasiadał radny z reprezentowanej 
przez Pana partii politycznej, zainwestowała w oświatę 1,2 mln złotych 
w czasie trwania całej kadencji. A zatem przyczyn upadającego szkol-
nictwa należy szukać gdzie indziej, a najlepiej zacząć od siebie.
Na zakończenie, polecam Panu powtórną lekturę mojego wywiadu 
(Życie Nasielska nr 5), gdzie szczegółowo i wyczerpująco wyjaśniam 
poruszone wyżej kwestie. Żałuję, że interesując się tak bardzo proble-
mem szkół nie zechciał Pan spotkać się ze mną i spytać o szczegóły pla-
nowanego połączenia. Uprzejmie informuję, iż przyjmuję interesantów 
w każdy poniedziałek od 15:00 do 17:00, telefon do sekretariatu: 0-22-
765 32 00. Niestety, moją otwartość i zaangażowanie w pracę nazywa 
Pan „brakiem dialogu społecznego” i wybiera drogę ataku personalne-
go, obecnie dość powszechną. Tego rodzaju atak zwany „argumentum 
ad personam” jest niespotykany między ludźmi kulturalnymi. Stosują go 
osoby, które nie mogąc znaleźć argumentów merytorycznych, posłu-
gują się argumentami natury osobistej. Zapewniam Pana, iż kolejny taki 
atak na moją osobę nie zakończy się wyłącznie na łamach tej gazety.
   Z wyrazami szacunku,
    Magdalena Biernacka
    Starosta Powiatu Nowodworskiego

Z PARAFII

Opatrzność i Misterium
Przeżywany czas Wielkiego 
Postu naznaczony jest uobec-
n i a n i e m  t a j e m n i c y  m ę k i 
i śmierci Pana Jezusa. W sobotę 
11 marca parafianie św. Wojcie-
cha w Nasielsku w liczbie 50 
osób udali się do Ołtarzewa. 
Tradycja przedstawienia pasyj-
nego w tym miejscu sięga już 
ponad 60 lat. Misterium przy-
gotowują klerycy pallotyńscy. 
Tegoroczne nosi tytuł „Jezus – 
Źródło Życia”. Autorem scena-
riusza i reżyserem jest Maciej 
Krzywiński SAC, alumn V roku 
pallotyńskiego seminarium. 
W obsadzie znalazło się kilku-
nastu kleryków. Po raz pierw-
szy wprowadzono też role 
żeńskie (dwie sceny – rozmowa 
Jezusa z Samarytanką oraz siostry 
przy grobie Łazarza w Betanii – 
Maria i Marta). Największe wrażenia 
na uczestnikach wywarły sceny 
męczeńskiej męki Pana Jezusa. Mi-
sterium w tym roku było wyjątko-
we! Brawo!
Przed przeżyciem Misterium Męki 
Pańskiej byliśmy się w Wilano-
wie w Świątyni Opatrzności Bo-

żej. Uczestniczyliśmy w południe 
w Eucharystii w intencji pomyślno-
ści Ojczyzny, naszych rodzin. We 
mszy św. wzięli również udział kle-
rycy z Płockiego Seminarium. 
Niezwykłe wrażenie na pielgrzy-
mach wywarł Panteon Wielkich 

Polaków, znajdujący się w podzie-
miach Świątyni Opatrzności Bożej, 
nawiązujący do tradycji chowania 
zasłużonych dla narodu w miej-
scach wyjątkowych. Podobnie jak 
na Wawelu, są w nim grobowce 
osób wybitnych, których świadec-
two życia zapisało się głęboko w hi-
storii naszego kraju. Panteon staje 
się wyjątkową pamiątką dla przy-
szłych pokoleń.

Obecnie w Panteonie swoje miej-
sce spoczynku znalazły znane i ce-
nione osoby: poeta – Ks. Prałat Jan 
Twardowski, Kapelan Rodzin Ka-
tyńskich – Ks. Prałat Zdzisław Pesz-
kowski, pierwszy szef dyplomacji III 
RP – prof. Krzysztof Skubiszewski 

oraz tragicznie zmarli w katastro-
fie prezydenckiego samolotu pod 
Smoleńskiem: pijar, twórca „Pa-
rafiady” – o. Józef Joniec, Kape-
lan Federacji Rodzin Katyńskich, 
duszpasterz policjantów i moto-
cyklistów – Ks. Andrzej Kwaśnik, 
Kapelan Warszawskiej Rodziny Ka-
tyńskiej – Ks. Zdzisław Król; ostatni 
prezydent na uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski; delegat Rządu na 

Kraj – Stefan Kor-
boński i jego żona, 
p olska dz ia łaczka 
n i e p o dl e g ł o ś c i o -
wa – Zofia Korboń-
ska; Przewodniczący 
Rady Narodowej RP 
– Zygmunt Szadkow-
ski wraz z żoną Wan-
dą Szadkowską.
S w o j e  m i e j s c e 
w Panteonie Wiel-
kich Polaków znala-
zły także relikwie Ks. 
Jerzego Popiełuszki, 
św. Jana Pawła II i św. 
Andrzeja Boboli, św. 
Urszuli Ledóchow-
skiej , b ł.  Honorata 
Koźmińskiego, św. 
Zygmunta Szczęsne-
go Felińskiego, b ł. 
Edmunda Bojanow-

skiego, św. Stanisława Papczyń-
skiego i św. Maksymiliana Kolbego. 
Zostali oni na zawsze związani ze 
Świątynią Opatrzności Bożej.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski

„Zgasłaś nam jak świecy płomyk
Bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna,

Samotna w tej ostatniej drodze
I tylko smutek bolesny i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie,

bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.”
 

Składamy podziękowania znajomym, sąsiadom,  
współpracownikom oraz wszystkim,  

którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych  
naszej Kochanej Mamy

śp. Teresy Pęcherzewskiej
Dziękujemy również za życzliwość i wsparcie  

w tych trudnych dla nas chwilach,  
szczególnie ks. Grzegorzowi Ostrowskiemu  

i pani Jadwidze Prusinowskiej. 

     Iwona i Sławomir Pęcherzewscy
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Z ZSO

Wiosenalia
We wtorek 21 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących tradycyjnie odbyły 
się Wiosenalia. Samorząd Uczniowski pod czujnym okiem opiekuna, profesora 
Fryderyka Laskowskiego zorganizował całą uroczystość, w którą zaangażowali 
się uczniowie ze wszystkich klas. 
Świętowanie rozpoczęło oficjalne powitanie uczniów przez prowadzących 
z klasy I LO i zaproszenie do konkurencji „Jaka to melodia?”, za którą były od-
powiedzialne uczennice klasy II LO. Całe show wprawiło wszystkich we wspa-
niały nastrój. Ten pierwszy konkurs wygrały reprezentantki klasy I LO Natalia 
Grzymkowska oraz Weronika Wrońska. 
Następnie uczennice I G zaprosiły do rywalizacji przedstawicieli liceum i gim-
nazjum. Ich gra była oparta na zasadach naszej polskiej „Familiady”. Uczniowie 
świetnie radzili sobie z odpowiedziami na pytania w turnieju, jednak zwycięzca 
mógł być tylko jeden. Została nim drużyna sześciorga licealistów. 
Ostatnią konkurencją, z której należało wyłonić zwycięzcę, były wybo-
ry na Miss i Mistera ZSO w Nasielsku 2017. Za tę konkurencję odpowiedzial-
na była klasa III G. Każda klasa wyłoniła najlepiej przebraną i najodważniejszą 
parę. Uczestnicy oceniani byli przez jury w składzie: Sorka Dyrektorka, Sorka 

Agnieszka Wyrwich-Kosela, Sorka Elżbieta Fabisiak-Rudnicka oraz niezawod-
na pani woźna Beatka. Miss szkoły w tym roku została uczennica I LO Wiktoria 
Baćkowska, zaś misterem uczeń I G Bartek Saliszewski. 
Całą uroczystość zwieńczyły tradycyjne klasowe występy karaoke. Wszyscy 
zwycięzcy zostali nagrodzeni „niepytajkami”, a pozostali uczestnicy otrzy-
mali słodką nagrodę pocieszenia od pani dyrektor. Uczniowie byli zadowo-
leni z przebiegu całego dnia, ponieważ zgodnie z naszą szkolną tradycją nie 
było żadnych kartkówek ani sprawdzianów, a każdy przebrany uczeń nie 
musiał odpowiadać na lekcji. Wszystko zakończyło się sukcesem. Na koniec 
dnia uczniowie zaangażowani w organizację Wiosenaliów otrzymali podzię-
kowania od opiekuna samorządu oraz dyrekcji szkoły. 

Julia Janecka

Z PRZEDSZKOLA

Dzień Dziewczynek i Dzień Chłopców 
8 marca, czyli Dzień Ko-
biet był uroczyście ob-
chodzony w nasielskim 
Przedszkolu Samorzą-
dowym. Tego dnia nie 
było jednak „nudnych ” 
akademii, ale wielka nie-
spodzianka, której prze-
słaniem był „Zdrowy tryb 
ż ycia” w myś l  zasady 
„w zdrowym ciele zdro-
wy duch”. 
Panie nauczycielki zapro-
siły gościa specjalnego 
– instruktorkę aerobiku 
i tańca, trenera personal-
nego w jednej osobie – 
panią Agnieszkę Maciątek, 
która poprowadziła aero-
bik dla wszystkich dzieci. Inicjaty-
wa przypadła do gustu maluchom, 
które bardzo chętnie wykonywały 
proponowane ćwiczenia. Urokowi 
aktywności sportowej nie oparły 
się również nauczycielki.
Tego dnia dziewczynki otrzymały 
od chłopców drobne upominki.

To nie był jednak koniec atrakcji – 
dwa dni później, 10 marca, z okazji 
Dnia Chłopaka w przedszkolu po-
jawiło się czterech piłkarzy grają-
cych w rodzimym Żbiku Nasielsk 
– Dariusz Kordowski, Dariusz Zało-
ga, Filip Adamski i Mikołaj Adamski. 
Najpierw w ramach akcji „Cała Pol-
ska czyta dzieciom” poproszono 
Dariusza Kordowskiego, który jest 

również radnym gminy Nasielsk, 
o przeczytanie bajki edukacyjnej 
„Grzeczność nie jest sztuką łatwą” 
z serii o Misiach Bazylętach. Później 
wysportowani panowie zaprezen-
towali swoje umiejętności piłkarskie 
i zachęcili najmłodszych, zarówno 
chłopców jak i dziewczynki, do 
wykonywania prostych ćwiczeń 
treningowych. Dla wszystkich była 

to wielka radość, choć ma-
luchy czuły niedosyt takich 
atrakcji. Na zakończenie pił-
karze otrzymali od dziew-
czynek kwiatki z balonów, 
które przygotowały dzieci 
w jednej z grup wraz z anima-
torką Grażyną Rosiak. Tego 
dnia również dziewczynki 
zrewanżowały się chłopcom 
drobnymi upominkami i wła-
snoręcznie przygotowanymi 
„Pucharami dla super chłop-
ców”.

Michał B.
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Chór Lira bezkonkurencyjny
W sobotę 11 marca 
w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół im. In-
tegracji Europejskiej 
w Now ym Mieś c ie 
odbyły się eliminacje 
rejonowe Diecezjal-
nego Przeglądu Pio-
senki Sacrosong 2017, 
w którym wziął udział 
Chór Lira z nasielskiej 
parafii.
W składzie jury zasie-
dli Edyta Jakubowska 
– Dyrektor Zespołu 
Szkół w Nowym Mie-
ście, Paulina Oporska 
oraz ksiądz Łukasz Turbak. Przy 
ocenie występów brali oni pod 
uwagę dobór tekstu, wartość mu-
zyczną kompozycji, interpretację, 
aranżację, dykcję i ogólną prezen-

tację. Wystąpiło kilkanaście grup 
muzycznych. 
Chór Lira pod przewodnictwem 
Joanny Ostaszewskiej wystąpi ł 
w swoich charakterystycznych 
bordowych szalach. Zaprezento-
wał dwa utwory – po łacinie „Tristis 

anima mea” („Smutna jest dusza 
moja”) oraz „Jezu Chryste Panie 
Miły”. Zmierzył się on z chórami 
z Jońca i Pomiechówka – do fina-
łu zakwalifikować się mógł tylko 
jeden.
W eliminacjach wzięła udział rów-
nież scholka z nasielskiej parafii, 
która z braku konkurencji została 
automatycznie zakwalifikowana do 
finału.
Sacrosong Diecezji Płockiej to kon-
kurs, którego korzenie sięgają roku 
1978. Pierwsza edycja zorganizo-
wana była w Pułtusku i trwała trzy 
dni. To prawdziwy festiwal piosen-
ki religijnej, który wyłania najlepsze 
schole, zespoły muzyczne i chóry 
parafialne. 
Poprzedni, XXIII finał Sacrosongu 
Diecezji Płockiej odbył się 10 maja 
2014 roku w Pułtusku. Nasielski 
Chór Lira zajął wówczas pierw-
sze miejsce wyprzedzając Canto-
res Egregientes z parafii św. Tekli 
w Ciechanowie (miejsce drugie) 
oraz chór Gaudium Cantus z pułtu-
skiej bazyliki (trzecia pozycja).

Michał B.

Z NOK

Zenon Laskowik i spotkanie kolesiów
W czwartek 9 marca nasze mia-
sto odwiedził znany z legen-
darnego kabaretu Tey - Zenon 
Laskowik. Na scenie obok sa-
tyryka mogliśmy zobaczyć 
również Jacka Fedorowicza, 
Grzegorza Tomczaka oraz Mag-
dalenę Pawelec. Program nosił 
tytuł „Spotkanie kolesiów”. Ske-
cze, monologi i piosenki doty-
czyły głównie bieżącej sytuacji 
w kraju, co wyraźnie podoba-
ło się publiczności. Nie zabra-
kło także akcentów związanych 
z Nasielskiem. Oprawę muzycz-
ną spotkania zapewnił pianista 
jazzowy - Michał Ruksza.

Dwugodzinny program sa-
tyryczny pokazał, że Ze-
non Laskowik oraz jego 
przyjaciele są w doskona-
łej formie. Na zakończenie 
nasielska publiczność na-
grodziła artystów gromkimi 
brawami. Nie obyło się bez 
bisów. 
Na następne spotkanie z ka-
baretem zapraszamy już 18 
maja. Tym razem na scenie 
Nasielskiego Ośrodka Kultury 
będzie gościł kabaret Smile.

K.T.

Zastawiane chodniki
O tym, że w Nasielsku żyją prawdziwi „mistrzowie parkowania”, można było 
się przekonać niejednokrotnie. Ciekawe ujęcia znajdziecie na facebooku 
na profilu „Mistrzowie parkowania”, ale także dzięki zamieszczanym w ŻN 

fotoobserwatorom. Zdjęcie wykonane na ul. Płońskiej dokładnie obrazuje, 
jak kierowcy myślą o pieszych, grabiąc ich przestrzeń. Tym samym skazują 
również matki z wózkami na jazdę slalomem po poboczu. Ale czego się nie 
robi dla własnej wygody?

E.G.  
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Cukrowy nałóg
Tylko jeden mały kawałek, jeden malutki, maciupeńki, a od jutra koniec. 
Znacie te rozterki? Z czym wam się kojarzą? Ile razy próbowaliście odstawić 
słodycze? Ile razy czuliście wyrzuty sumienia, poczucie winy po spożyciu 
kolejnego słodkiego kawałka?
Żyjąc w ciągłym biegu, ciężko wam wytrwać w postanowieniach. Często 
mówimy, że ktoś jest uzależniony od papierosów czy od kawy, a niestety 
nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że można uzależnić się także od 
cukru. Ile razy zastanawialiście się nad tym, dlaczego tak trudno wam prze-
żyć choć kilka dni bez słodyczy? A są przecież osoby, które nie potrafią ich 
odstawić nawet na jeden dzień. Nadmiar cukru kojarzymy ze słodzeniem 
zwykłym cukrem oraz ze słodyczami, a zapominamy, że cukier jest także 
w napojach, jogurtach, pieczywie , ketchupach, wędlinach i bardzo wielu 
innych produktach.
W Polsce według danych GUS przypada 39 kg cukru rocznie na jedną oso-
bę. Na cukrzycę choruje na świecie ponad 380 mln osób, a w Polsce jest 
to już około 3,5 mln. Dane te są przerażające, ponieważ z każdym rokiem 
liczby te rosną.
Brak czasu powoduje, że jemy posiłki nieregularnie, w momentach poczu-
cia głodu łapiemy, cokolwiek mamy pod ręką, nie zastanawiając się, że takie 
zachowania prowadzą do nieprawidłowego wydzielania insuliny i glukozy. 
W konsekwencji często mamy hipoglikemię, czyli spadki poziomu gluko-
zy i niestety w tych momentach mamy największą ochotę na słodycze. Po 
uregulowaniu spożycia posiłków i zwróceniu uwagi na to, co zjadamy, część 
osób zapomina nagle o chęci spożycia słodyczy.
Ważne jest także to, żebyśmy nauczyli się czytać etykiety i nie patrzyli tyl-
ko na ilość kalorii, ale przede wszystkim na skład produktów. Należy także 
pamiętać, że często producenci ukrywają w składzie cukier pod wieloma 
innymi nazwami. Oprócz cukru możemy odszukać m.in. dekstrozę, syrop 
glukozowy, syrop fruktozowy, glukozowo-fruktozowy, glukozę, sacharozę.
Często, jeśli podejrzewamy problemy z cukrem, robimy sobie badanie glu-
kozy na czczo, jednak musimy już mieć naprawdę duże problemy, żeby 
wyszła ona nieprawidłowo. Chcąc mieć pewność, że nie mamy proble-
mów z gospodarką węglowodanową, należy zrobić także badanie insuliny 
na czczo. Wynik powinien być jednocyfrowy, choć normy mają znacznie 
większy zakres.
Zatem jeśli nie możesz opanować chęci spożycia słodyczy, zastanów się, 
w czym może u ciebie tkwić problem. Zastanów się, co chcesz zmienić 
w swoim żywieniu? Jakie rezultaty chcesz osiągnąć? Wypisz wszystkie po-
zytywne korzyści ze zmiany nawyków. Zastanów się, co się stanie , jeśli nic 
nie zmienisz. Pamiętaj o tym, aby wyznaczać kilka mniejszych, ale realnych 
celów, a nie jeden duży, do którego będzie Ci bardzo ciężko dojść. Zmiany 
możesz zacząć od małych kroczków, ograniczenia słodzenia płynów z 3 
łyżeczek na 2, później na jedną, zmniejszenia ilości słodkich napojów i pro-
duktów.

Iwona Łątka
Poradnia dietetyczna Medslim

506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl

Trzy na trzy w 2017 roku!
100-procentowa skuteczność 
RUM-TEAM! Po raz trzeci drużyna 
ta wystartowała w turnieju w 2017 
roku i po raz trzeci zakończyła 
swój udział zwycięsko! Tym razem 
RUM-TEAM w składzie: Hubert 
Choliński, Mariusz Chrzanowski, 
Damian Domała, Paweł Majewski, 
Marek Maluchnik, Maciej Renkie-
wicz, Dariusz Skarżycki, Jarosław 
Zakrzewski, Mariusz Załoga, Rafał 
Załoga, tryumfował w Amatorskim 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Pu-
char Prezesa MLKS „Żbik” Nasielsk 
– Pana Marka Prusinowskiego ro-
zegranym w nasielskiej Hali Spor-
towej w niedzielę 5 marca.
Do turnieju zgłosiło swój udział 10 
drużyn nie tylko z terenu gminy 
Nasielsk, ale też z Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Legionowa i War-
szawy. W drodze losowania druży-
ny utworzyły dwie 5-zespołowe 
grupy, w których grano systemem 
„każdy z każdym”. 
GRUPA I.
Tabela

M. Nazwa drużyny Punkty Bramki
I RUM-TEAM 12 8-0

II WKS Wczorajsi 7 5-3
III Wesoła Ferajna 7 5-4
IV Wataha 3 3-6
V Stare Pieścirogi 0 3-11

GRUPA II.
Tabela

M. Nazwa drużyny Punkty Bramki
I Dębinki 12 12-3

II Piasek Rembertów 9 10-5
III Gang Świeżaków 4 2-8
IV Zryte Czosnki 2 2-4
V Junior Team 1 0-6

Po eliminacyjnej fa-
zie grupowej odby-
ło się losowanie par 
półfinałowych, w któ-
rym wzięły udział po 
trzy najlepsze drużyny 
z obu grup. Losowa-
nie skonfrontowało ze 
sobą następujące pary:
WKS Wczorajsi – Gang 
Świeżaków
Dębinki – RUM-TEAM
Piasek Rembertów – Wesoła Fe-
rajna
W pierwszym meczu górą byli za-
wodnicy WKS Wczorajsi wygry-
wając 2:0. Drugi półfinał przyniósł 
w regulaminowym czasie 10 mi-
nut remis 0:0 i do rozstrzygnięcia 
potrzebne były rzuty karne, które 
lepiej wykonywali gracze RUM-
-TEAM wygrywając 3:2. Również 
w rzutach karnych wygrała 2:1 trze-
ci półfinał Wesoła Ferajna z tym, że 
tu w meczu padł bramkowy remis 
1:1.
Wygrane drużyny utworzyły gru-
pę finałową, która rozegrała mię-
dzy sobą mecze o miejsca na 
podium. W pierwszych dwóch 
spotkaniach tej grupy WKS Wczo-
rajsi przegrali najpierw z RUM-
-TEAM 0:1, a następnie z Wesołą 
Ferajną 0:4. Zatem ostatni mecz 
pomiędz y RUM-TE AM a We-
sołą Ferajną miał zadecydować 
o zwycięstwie w całym turnieju. 
W lepszej sytuacji była Wesoła Fe-
rajna, której do wygranej wystar-
czał remis (wyższa niż RUM-TEAM 
wygrana z WKS Wczorajszymi). 
Zacięty ostatni mecz turnieju do-
starczył wiele emocji i zakończył 

się zwycięstwem RUM-TEAM 1:0 
po bramce Rafała Załogi z rzutu 
wolnego praktycznie w ostatniej 
akcji meczu!
Na zakończenie trzy najlepsze 
drużyny (w kolejności: RUM-TE-
AM, Wesoła Ferajna, WKS Wczo-
rajsi )  otrzymał y z rąk Prezesa 
MLKS „Żbik ” Nasielsk – Marka 
Prusinowskiego puchary i dyplo-
my. Wyróżnienia indywidualne 
otrzymali:
Król Strzelców – Łukasz Ostrowski 
(Dębinki) – 7 bramek,
Najlepszy Bramkarz – Jarosław Za-
krzewski (RUM-TEAM),
Najlepszy Zawodnik – Rafał Lodzik 
(Wesoła Ferajna). 
Po dziesiątym meczu fazy eli-
minacyjnej rozegrano konkurs 
sprawności piłkarskiej „TURBO-
KOZAK”, w którym wzięli udział 
po jednym przedstawicielu każdej 
drużyny. W trzech konkurencjach 
najlepszym okazał się Rafał Załoga 
(RUM-TEAM).
Organizator: Prezes Zarządu MLKS 
„Żbik” Nasielsk – Marek Prusinow-
ski składa podziękowania obsłudze 
Hali Sportowej w Nasielsku za po-
moc przy organizacji turnieju.

MM

Ośmiolatki z Płońska wygrywają
Zawodnicy Football Academy 
z Płońska wygrali Halowy Turniej 
Piłki Nożnej dla najmłodszego rocz-
nika (2009) w cyklu turniejów or-
ganizowanych przez Prezesa MLKS 
„ŻBIK” Nasielsk –  Marka Prusinow-
skiego. Nagrodą dla zwycięzców był 
puchar ufundowany przez Mirosła-
wa Świderskiego – radnego Rady 
Miejskiej w Nasielsku.
Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn, 
które rozegrały 15 meczów syste-
mem „każdy z każdym”.
Wyniki meczów
Żbik I Nasielsk – Żbik II Nasielsk 8:0
MKS Ciechanów I – MKS Ciechanów II 4:0
Football Academy Płońsk – MKS Mazovia 
Błomino 5:1
Żbik I Nasielsk – MKS Ciechanów I 0:4
Football Academy Płońsk – MKS 
Ciechanów II 6:0
MKS Ciechanów I – Żbik II Nasielsk 3:0
Żbik I Nasielsk – Football Academy Płońsk 
0:4
MKS Mazovia Błomino – MKS Ciechanów 
II 1:1
Football Academy Płońsk – Żbik II Nasielsk 
6:0
Żbik I Nasielsk – MKS Mazovia Błomino 3:1
MKS Ciechanów I – Football Academy 
Płońsk 1:1
MKS Mazovia Błomino – Żbik II Nasielsk 1:0
Żbik I Nasielsk – MKS Ciechanów II 3:2
MKS Ciechanów I – MKS Mazovia Błomino 
6:0
MKS Ciechanów II – Żbik II Nasielsk 2:1

Końcowa tabela
M. Drużyna Punkty Bramki
I Football Academy 

Płońsk
13 22-2

II MKS Ciechanów I 13 18-1
III Żbik I Nasielsk 9 14-11
IV MKS Ciechanów II 4 5-15
V MKS Mazov ia 

Błomino
4 4-15

VI Żbik II Nasielsk 0 1-20

Był to bardzo emocjonujący tur-
niej, w którym dominowała otwarta 
i żywiołowa gra młodych piłkarzy. 
Wystarczy powiedzieć, że w 15 me-
czach padły 64 bramki, czyli średnio 
ponad 4 na mecz!
Na zakończenie Mirosław Świderski 
– radny Rady Miejskiej w Nasielsku 

wręczył puchary i dyplomy trzem 
najlepszym drużynom. Z jego rąk pa-
miątkowe statuetki i dyplomy otrzy-

mali również wyróżniający się w tym 
turnieju zawodnicy, a byli to:
Kacper Pustoła (Football Academy 
Płońsk) – Król Strzelców,
Bartek Wroński (Żbik I Nasielsk) – Naj-
lepszy Bramkarz,
Stanisław Grabowski (MKS Ciecha-
nów I) – Najlepszy Zawodnik.
Nagrodę za zwycięstwo w konkursie 
sprawności piłkarskiej „TURBOKO-
ZAK” otrzymał także Piotr Szymań-
ski (Żbik I Nasielsk).
Organizator – Prezes Zarządu MLKS 
„Żbik” Nasielsk – Marek Prusinow-
ski składa serdeczne podziękowania 
Mirosławowi Świderskiemu za patro-
nat nad turniejem i ufundowanie na-
gród oraz obsłudze Hali Sportowej 

w Nasielsku za pomoc przy organiza-
cji turnieju.

MM

SPORT

Sport szkolny w skrócie:
• 9 marca 2017 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się po-

wiatowy turniej w minipiłkę ręczną chłopców. Chłopcy z nasielskiej 
podstawówki zajęli w tym turnieju pierwsze miejsce.

• 14 marca 2017 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się po-
wiatowy turniej w minipiłkę ręczną dziewcząt. Dziewczęta z Pieści-
rogów zostały mistrzyniami powiatu.

• 16 marca 2017 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się po-
wiatowy turniej w tenisa stołowego dla gimnazjalistów, chłopcy z 
Pieścirogów zajęli III miejsce, natomiast dziewczęta z Cieksyna za-
jęły II miejsce.
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KONKURS PORZĄDKU  
I CZYSTOŚCI SKLEPÓW (1938 r.)
W okresie od 1 do 30 sierpnia 
1938 roku warszawska Izba Prze-
mysłowo - Handlowa przepro-
wadziła na terenie województwa 
warszawskiego konkurs, którego 
celem było przekonanie kupców, 
że utrzymanie sklepu w należytym 
porządku leży w ich własnym inte-
resie. Wpojenie w szerokie rzesze 
kupiectwa, zwłaszcza prowincjo-
nalnego, przekonania, że ładny 
i czysty sklep przynosi większe 
zyski niż brudny i zaniedbany, nie 
było łatwe. Panowała bowiem po-
wszechna opinia, że czysty sklep 
jest droższy. Tymczasem sklepy 
to wyraz kultury gospodarczej 
miasta. W równej mierze świadczą 
o kulturze zarówno kupców, jak 
i całej społeczności.
Konkurs był pierwszą tego typu 
akcją na tak dużą skalę. Zgodnie 
z regulaminem przeprowadzono 
go w miejscowościach, w których 
zgłosiło się i zostało przyjętych co 
najmniej 5 sklepów z branży spo-
żywczej. Objął swym zasięgiem 24 
miejscowości województwa war-

szawskiego, w których funkcjono-
wało łącznie ok. 3000 sklepów. 
Z tej l iczby do konkursu przy-
stąpiło ich 681, co stanowiło ok. 
23% ogólnej liczby. Jeśli chodzi 
o Nasielsk, możemy mieć powód 
do dumy, ponieważ do konkur-
su zgłoszono aż 72 z 84 funkcjo-
nujących w tym czasie sklepów. 
Tak duży odsetek (ok. 86%) dawał 
nam pod tym względem pierw-
sze miejsce, przed Milanówkiem 
(77,5%) i Łowiczem (68,5%). Naj-
gorzej wypadły: Gostynin, Warka 
i Wyszogród.
Konkurs dał nadspodziewanie 
dodatnie rezultaty pod wzglę-
dem podniesienia wyglądu i sta-
nu sanitarnego sklepów. Włożono 
wiele wysiłku w doprowadzenie 
fasad i wnętrz do odpowiednie-
go stanu. „Czyszczono, szoro-
wano, malowano, lakierowano, 
zakładano nowe szyldy, napra-
wiano oświetlenie, kupowano 
wagi, urządzano wzorowe lady, 
posadzki, legary do towarów”. Na 
zakończenie 136 sklepów uzna-
no za godne odznaczenia Dy-
plomem Izby, a 254 przyznano 
listy pochwalne. Lokalny Komitet 
Konkursowy w Nasielsku pod-
kreślił ogromne zainteresowanie 
konkursem oraz nadzwyczajne 

rezultaty. Czytamy 
m.in . :  „Dobrowol-
na akcja daje daleko 
lepsze wyniki aniże-
li nakazy i represje”. 
Dalej Nasielsk wy-
raża Izbie wdzięcz-
ność społeczeństwa 
i Zarządu Miejskiego 
za inicjatywę.
Przewodniczącym 
L o k a l n e g o  K o -
mitetu Konkurso-
wego w Nasielsku 
był Karol Grocho-
wicz, a jego zastęp-
cą Szmul Klajnlerer. 
Pozostali członko-
wie to piekarz Majer 
Adonaj ło, wetery-
narz Roman Baliński, 
urzę dn ik  Z arz ądu 
M ie j sk ie go Tade -
u s z  Kw i a t ko ws k i , 
rzemieślnik Michał 
Pątk iewicz,  lekarz 
miej sk i  dr  L ub ow 
Trejgis, kupiec Wincenty Wyrzy-

kowski i nauczyciel Stefan Żbi-
kowski. W skład Lokalnego Sądu 
Konkursowego wchodzili R. Ba-
liński, K. Grochowicz, Anastazy 
Sawicki, Antoni Smoliński oraz dr 
Henryk Szoor. 
Wśród odznaczonych dyplomem 
Izby Przemysłowo – Handlo-

wej znalazło się kilka nasielskich 
f irm: sklepy kolonialno – spo-
żywcze Ryszarda Boboli, Józefa 
Pianowskiego i Wincentego Wy-
rzykowskiego, owocarnia Anieli 
Hochmut, sklep mieszany Spół-
dzielni „Rolnik”, sklepy masarskie 
Antoniego Sasa i Romana Urbań-

skiego oraz restauracja Romana 
Ziomskiego.

Listy pochwalne otrzymało licz-
ne grono nasielskich kupców: 
F. Burkiewicz, Cz. Głogowski, B. 
Melowańczyk, J . Mordkowicz, 
M. Pietruszka, S. Pludwińska, F. 
Radwańska, L. Segał, M. Słodarz, 
M. Sobczyńska, K. Żochowska – 
sklepy spożywcze; W. Kurkow-
ski, K. Młodziński, J. Tomasiński, 
F. Werczyński – sklepy masarskie; 
M. Adonajło, A. Blum, J. Brzeski, 
J. Obidziński – sklepy z pieczy-
wem; M. Bursztyn, B. Grochow-
ski – restauracje; F. Piekarz, M. 
Wrzeszcza, A. Zalewski – sklepy 
kolonialne; K. Krasiborski, S. Żbi-
kowska – piwiarnie, mleczarnia 
„Zorza”, D. Tasimowicz - owo-

carnia i Z. Zbrzeski – cukiernia. 
Pozostali kupcy otrzymali świa-
dectwa uczestnictwa. Dla porów-
nania w o wiele większej Mławie 
ani jeden sklep nie zasłużył na wy-
różnienie, nawet w formie listu po-
chwalnego. 

Zarząd Miejski w Nasielsku wraz 
z Prezydium Lokalnego Komite-
tu Konkursowego ufundował do-
datkowe nagrody dla najlepszych 
sklepów w postaci zegara elek-
trycznego i srebrnej patery.

Artur Nojbert
www.facebook.com/ 

dawny.nasielsk

Restauracja Romana Ziomskiego w Nasielsku przy ul. Warszawskiej.

Sklep Spółdzielni ROLNIK w Nasielsku przy ul. Warszawskiej.

Afisz propagandowy rozesłany wszystkim lokalnym komitetom 
konkursowym.

ZE SZKÓŁ. Popowo Borowe

W karnawale to są bale!
Ostatni dzień karnawału był 
jednym z najbardziej koloro-
wych i roztańczonych dni w 
naszej szkole. Tego dnia bo-
wiem odbył się bal karnawa-
łowy. 
Szkoła gościła wróżki, balet-
nice, królowe, damy, a także 
liczną grupę żołnierzy, po-
licjantów i zamaskowanych 
postaci. Odwiedził nas Zorro, 
przepiękny kot i wiele innych 
bajkowych postaci.
I m p re zę  u ś w i e t n i ł  s wo -
ją obecnością pan Tomasz Czernecki, który zajął się oprawą muzyczną 
i efektami świetlnymi, dzięki czemu nasza szkoła była niczym prawdziwa 
sala balowa. Przy akompaniamencie skocznych i znanych piosenek dzieci 
radośnie bawiły się przez długi czas. 
Dla wszystkich uczestników przedstawiciele Rady Rodziców przygotowa-
li pyszny poczęstunek. Mamy, które  pracowały tego dnia przy obsłudze 
uroczystości, przygotowały stosy kolorowych kanapek oraz słodkości dla 
dzieci. Nikt nie wyszedł z pustym brzuchem. 
Tego dnia radości, śmiechom, podskokom i tańcom nie było końca. Dzieci 
uśmiechnięte, choć troszkę zmęczone opuściły szkolne mury. Uśmiechy 
maluchów były tego dnia najlepszą nagrodą dla organizatorów, którym 
bardzo podziękujemy za ogromne wsparcie i zaangażowanie w przygo-
towanie balu. 

I. Łyczkowska

ZE SZKÓŁ. Popowo Borowe

Debiut  
z tabliczką mnożenia
XVI Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Tablicz-
ce Mnożenia odbyły się 11 marca 2017r. Nasza szkoła uczestniczyła 
w nich po raz pierwszy. 
Uczestnikami mistrzostw byli uczniowie klasy III i IV Szkoły Podsta-
wowej w Popowie Borowym (Julia Łępicka, Kamila Mikulska, Maciej 
Pelkowski i Kuba Siekierski oraz Maria Grudzińska, Paulina Załoga, 
Wiktoria Zawadzka, Jan Laskowski, Kuba Pasztelan, Jakub Wilski). Przy-
gotowane dla nich zadania sprawdzały zarówno znajomość tabliczki 
mnożenia, jak również sprawność fizyczną i umiejętność pracy pod 
presją czasu. Zadaniem uczestników było wykonanie 4 konkurencji, 
opartych na grach wykorzystujących karty matematyczne. 

W klasyfikacji zespołowej zajęliśmy III miejsce, zaś w klasyfikacji in-
dywidualnej uczennica klasy IV  Wiktoria Zawadzka zajęła III miejsce 
w grze „Krzyżak”. Pomimo stresu, jaki musieli pokonać uczestnicy, 
mistrzostwa przebiegały w atmosferze współzawodnictwa i życzli-
wości. Dodatkową atrakcją były gry przygotowane poza konkursem. 
Tutaj również możemy pochwalić się sukcesem Pauliny Załogi, która 
zajęła II miejsce w grze „Królowa skakanki”.
Na tym przygoda z tabliczką mnożenia się nie kończy. Pomimo, że jej 
nauka sprawia nieraz trudności, to okazuje się, że może być wspaniałą 
i owocną zabawą. Dzięki niej uczniowie nie tylko szlifowali umiejęt-
ności matematyczne, ale przede wszystkim poznali smak rywalizacji, 
zasady fair play, jak również mieli okazję nawiązać nowe znajomości. 
Wieloletni bowiem uczestnicy i ich opiekunowie chętnie dzielili się 
z nami swoim doświadczeniem i służyli pomocą. 
Do zobaczenia na kolejnych Mistrzostwach.

 I.Łyczkowska
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Dzień Kobiet na wsi
Dzień Kobiet, chociaż 
bazuje na wspólnych 
ideach, obchodzony 
jest w bardzo różno-
rodny sposób. W na-
szej gminie niektóre 
pan ie wzię ł y „ spra-
wy we własne ręce” 
i same zorganizowały 
Dzień Kobiet. 
Z  in ic j a t y w y radnej 
powiatowej Renaty Włodarskiej 
panie z kilku miejscowości, m.in. 
z Jackowa Dworskiego, Jacko-
wa Włościańskiego, spotkały się 
w świetlicy strażackiej w OSP Jac-
kowo. 
– Jest to wspaniała okazja na 
oderwanie się od codziennych 
zajęć i spędzenie miłego wieczo-
ru. Każda z nas przyniosła przy-
gotowane przez siebie przysmaki 
kulinarne, którymi mogłyśmy się 
pochwalić oraz wymienić prze-
pisami – mówi pani Katarzyna, 

jedna z uczestniczek. – Mam na-
dzieję, że w przyszłym roku rów-
nież zorganizujemy podobną 
imprezę i spotkamy się w takim 
kobiecym gronie. Była to dosko-
nała okazja do integracji, było 
naprawdę bardzo miło i towa-
rzysko
Paniom inicjatywa przypadła do 
gustu. Jak widać, nie trzeba ruszać 
w świat, aby szukać atrakcji, wy-
starczy podjąć drobne działania na 
własnym podwórku, które uatrak-
cyjnią prozę codziennego życia.

MB

Wiosenne rewolucje w ogrodzie
21 marca, czyli pierwszy dzień 
wiosny przez wielu był już od 
dawna wyglądany. Przede wszyst-
kim czekali na niego miłośnicy 
ogrodów. Dla wszystkich tych 
mamy kilka wskazówek, jak dbać 
o przydomowe zielone miejsca. 
Porad udziela pani Beata Suwińska 
właścicielka nasielskiej kwiaciarni 
„W Rozkwicie”. 
Od czego należy zacząć, kie-
dy chce się rozpocząć pracę 
w ogródkach? 
Marzec to okres bardzo pracowi-
ty, zakładając oczywiście, że zależy 
nam, by w pełni cieszyć się pięknym 
ogrodem przez całą wiosnę i lato. 
Najbardziej żmudnym, ale i prostym 
zajęciem jest wygrabienie wszelkich 
liści, igieł czy obumarłych części 
roślin, pozostałych po poprzednim 
sezonie. Istotnym elementem jest 
również spulchnianie gleby, ewen-
tualne wapnowanie (jeśli gleba jest 
zbyt kwaśna i chcemy podwyższyć 
wskaźnik pH, niezalecane przy upra-
wie azalii, różaneczników, wrzosów 
czy wrzośców) oraz jej nawożenie. 
Dzięki temu zabiegowi będziemy 
mogli cieszyć się szybszym wzro-
stem nowo posadzonych roślin. Jeśli 
nie mamy dostępu do naturalnych 
nawozów, takich jak kompost, obor-
nik, nawóz kurzy czy gołębi, w skle-
pach ogrodniczych znajdziemy wiele 
nawozów sztucznych. Nawożąc zie-
mię w ogrodzie musimy zwrócić 
uwagę na to, by – kolokwialnie mó-
wiąc – nie „przedobrzyć”. Nadmier-
ne nawożenie może spowodować 
uszkodzenie korzeni roślin. Warto 
również sprawdzić, w jakim stanie są 
pergole, meble ogrodowe czy inne 
elementy ogrodowej architektury. 
Mogły zostać one naruszone przez 
silny wiatr czy opady atmosferyczne.
Kiedy należy zdejmować osłony 
z drzew i krzewów?
Koniec marca to dobry czas, by 
zdjąć zimowe osłony z drzew i krze-
wów. By zabezpieczyć rośliny przed 
nagłą zmianą temperatury, najlepiej 
zrobić to w pochmurny dzień. Po 
zdjęciu osłon krzewy są już gotowe 
do przycięcia. Usuwamy stare, ze-
schnięte pędy oraz te, które burzą 
strukturę rośliny. Przycinając krze-

wy musimy pamiętać o tym, że na 
wiosnę tniemy tylko te, które kwitną 
latem (np. tawuła japońska, horten-
sja bukietowa, hortensja drzewiasta, 
róże), natomiast z cięciem tych kwit-
nących wiosną wstrzymujemy się 
do lata. Skracanie krzewów pobudzi 
je do dalszego rozkrzewiania i wzro-
stu. Warto też uzupełnić braki w korze 

pod naszymi roślinami. Ściółkowanie 
przynosi wiele korzyści, między in-
nymi hamuje wzrost chwastów, ogra-
nicza parowanie wody, no i poprawia 
walory estetyczne naszego ogrodu, 
a na tym zależy nam szczególnie.
Jakie narzędzia do prac w ogrodzie 
będą nam potrzebne? 
Nic wymyślnego, grabie, moty-
ka, szpadel, łopatka, taczka, sekator 
jednoręczny, sekator dwuręczny, 
nożyce ogrodowe. Z tymi ostatni-
mi musimy zachować szczególną 

ostrożność, chwila nieuwagi i może-
my poważnie się zranić.
Czy można już siać kwiatki, czy jest 
jeszcze za wcześnie? 
Zakładam, że chodzi o prostsze roz-
wiązanie, czyli siew prosto do grun-
tu (do pojemników część kwiatów 
wysiewać można już od stycznia). 
W tym wypadku wybieramy kwiaty, 
które wymagają stosunkowo mało 
czasu od siewu do zakwitnięcia, ter-
min siewu związany jest z podatno-
ścią siewek na niskie temperatury 
i tak:
– w drugiej połowie marca wy-
siewać możemy: czarnuszkę da-
masceńską, gipsówkę wytworną, 
groszek pachnący, ostróżkę letnią 
czy nagietek lekarski;
– w kwietniu wysiewamy: aksamit-
ki, chabry, słonecznik zwyczajny, 
powój trójbarwny, godecje wielo-
kwiatową, smagliczkę nadmorską;

– w maju: nasturcję większą, wilec 
klapowany, maciejki, fasolę ozdob-
ną, mak syberyjski, cynię czy ko-
smos;
– w czerwcu: bratki, niezapominaj-
ki, goździki brodate czy stokrotki.
Jeśli chodzi o rośliny cebulowe, te, 
które nie zimują w gruncie, jak np. 
begonie, lilie czy mieczyki, wsa-

dzamy pod koniec kwietnia lub na 
początku maja.
W wypadku roślin cebulowych zi-
mujących w gruncie to: 
– tulipany sadzimy we wrześniu lub 
październiku;
– krokusy, narcyzy czy arum od 
sierpnia do września;
– szafirki, hiacynty, ornitogalum od 
sierpnia do października;
– czosnek modry, złocisty i kara-
tawski oraz cebulicę syberyjską od 

sierpnia do listopada.
Kiedy rozmnażamy byliny?
Późną jesienią lub właśnie 
wczesną wiosną. Ważne jest, 
by ziemia nie była zmarznięta, 
ani też zbyt sucha. Do prac przy 
podziale bylin najlepiej wybrać 
dzień pochmurny, by nie na-
rażać młodych roślin na zbyt 
mocne nasłonecznienie.
Co z warzywami, jeśli chce-
my mieć swój mały warzyw-
ny ogródek? Czy można już 
coś siać? 
Koniec marca to okres, kiedy 
jak najbardziej można wysie-
wać większą część popular-
nych w naszym kraju warzyw. 
Wiele z nich znosi krótkotrwa-
łe spadki temperatur, a przy 

tym ryzyko przymrozków powo-
li się oddala. Do tej grupy warzyw 
zaliczamy między innymi mar-
chew, bób, pietruszkę, sałatę czy 
rzodkiewkę. Są też rośliny mające 
wyższe wymagania, jeśli chodzi 
o temperaturę uprawy, to na przy-
kład dynia, ogórki czy pomidory. 
W ich przypadku z wysiewem do 
gruntu najlepiej wstrzymać się do 
połowy maja. Trzeba też wziąć pod 
uwagę, że wysiew o odpowiedniej 
porze roku nie jest jedynym istot-
nym czynnikiem w procesie za-
kładania przydomowego ogródka, 
ważnym jest też odpowiednie 
przygotowanie gruntu, nawadnia-
nie, nawożenie czy kontrola ro-
ślin pod kątem zaatakowania przez 
ewentualne szkodniki. Dlatego jeśli 
nasze pierwsze „zbiory” nie będą 
zbyt okazałe, nie zrażajmy się, 
wbrew pozorom uprawa warzyw 
wymaga dużej cierpliwości i przede 
wszystkim doświadczenia.
Ważna częścią naszych ogrodów 
są trawniki. Jak o nie zadbać?
Podstawa to wspomniane już wcze-
śniej wygrabienie wszelkiego rodza-
ju zanieczyszczeń oraz rozgrabienie 
powstałych kretowisk. Ważnym 
elementem jest też wertykulacja, 
wbrew wymyślnej nazwie zabieg 
ten nie jest bardzo skomplikowa-
ny. Polega na pionowym nacinaniu 
darni przy pomocy grabi lub werty-
kulatora, jeśli oczywiście takim dys-
ponujemy. Dzięki temu nasz trawnik 
będzie miał lepszy dostęp do wody, 
światła i tlenu. W miejscach szcze-
gólnie wyschniętej darni warto 
dosiać nasiona trawy, a na całym 
trawniku rozsypać nawóz. Najważ-
niejszymi składnikami odżywczymi 
będzie tutaj azot i fosfor. Stosując na-
wóz organiczny, jak kompost, niwe-
lujemy ryzyko przenawożenia.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

E.G.

Z ZSZ

Warsztaty profilaktyczne
Na początku marca odbyły się warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół Za-
wodowych w Nasielsku. Zostały przeprowadzone przez pana Marcina Mille-
ra – trenera, pedagoga, obecnie studenta psychologii, pracownika Ośrodka 
Profilaktyki Społecznej. Tematyka poruszana na zajęciach dotyczyła aser-
tywności, czyli umiejętności odmawiania, a także profilaktyki agresji i prze-
mocy. 
Miały one na celu zwiększenie świadomości uczestników na temat uza-
leżnień i zagrożeń, które ze sobą niosą. W trakcie spotkania poruszane były 
zagadnienia dotyczące substancji psychoaktywnych i uzależnień behawio-
ralnych, uwzględniały specyfikę okresu buntu młodzieżowego. Poruszana 
problematyka stanowi odniesienie do postaw asertywnych i kształtowa-
nia poczucia własnej wartości. Pedagog Marcin Miller zapoznał młodzież z  
mechanizmami uzależnienia – iluzja, zaprzeczenie, nałogowe regulowanie 
emocji oraz rozproszenie i rozdwojenie „Ja”. Młodzież dowiedziała się rów-
nież o konsekwencjach uzależnienia od narkotyków, alkoholu, leków, hazar-
du i ich negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne, a także przekonała 
się że problem uzależnienia jednej osoby w rodzinie ma ogromny wpływ 
na pozostałych jej członków i na jej ogólne funkcjonowanie.
Uczniowie dowiedzieli się wiele na temat przyczyn agresji, jej rodzajach i for-
mie, uwarunkowaniach zachowań agresywnych. Młodzież obejrzała kilka 
krótkich filmików, które przedstawiały zachowania agresywne w różnych 
miejscach i sytuacjach życiowych i przekonała się o obojętnym podejściu 
otoczenia na przemoc i jego tragicznych skutkach. Pan Marcin mówił rów-
nież na temat emocji i uczuć w kontekście zachowań agresywnych, poru-
szył również problem agresji i przemocy w grach komputerowych. Pedagog 
przestrzegał przed nowymi zjawiskami, które pojawiły się i nasiliły w ostat-
nich latach: sekstingiem oraz groomingiem. Są to zjawiska wynikające z bra-
ku zaspokojenia podstawowych potrzeb: miłości, poczucia bezpieczeństwa, 
akceptacji w domu rodzinnym, a także braku przekazania ważnych wartości 
i zasad moralnych dzieciom przez rodziców, często wynikających z wycho-
wania w rodzinach dysfunkcyjnych, gdzie jeden z rodziców jest uzależniony, 
natomiast współmałżonek boryka się z problemem współuzależnienia. Bar-
dzo często dotyczy to zjawisko Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), gdzie 
agresja, przemoc i brak poczucia bezpieczeństwa królowały w domu. Oso-
by takie powinny przejść długofalową terapię, by nauczyć się funkcjonować 
w rodzinie, społeczeństwie, by po prostu móc żyć normalnie.
Uczniowie mięli możliwość również pracować w grupach, wykazali się du-
żym zaangażowaniem i pomysłowością, wspólnie zastanawiali się nad po-
ważnymi zagadnieniami, problemami z którymi stykają się już teraz, bądź 
będą zmuszeni skonfrontować się w niedalekiej przyszłości. Odpowiada-
li oni na następujące pytania: Jak bezpiecznie imprezować?, Jak skutecznie 
odmawiać?, Do czego prowadzą uzależnienia?, Jak uchronić się przed konse-
kwencjami nieprzemyślanych stosunków seksualnych? Jakie działanie można 
podjąć aby przeciwdziałać uzależnieniom od narkotyków? Jakie są negatyw-
ne konsekwencje używek?
Warsztaty były bardzo ciekawe. Była to wartościowa lekcja przestrogi ze 
wskazaniem dekalogu zasad, jakimi należy kierować się by móc prowadzić 
zdrowe, spokojne i szczęśliwe życie bez używek, agresji i przemocy.

Anna Łączyńska
Marcin Miller

Bugenwill.

Fuksja.
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Kino NIWA ZAPRASZA 

22–26 marca godz. 15.00

Ozzy (dubbing)
Animacja; Hiszpania, Kanada; Czas trwania: 1 godz. 
30 min.
Ozzy to przesłodki piesek rasy beagle, ukocha-
ny pieszczoch całej rodziny. Kiedy jego wła-
ściciele Susan, Ted i Paula wyjeżdżają w daleką 
podróż do Japonii, jego życie wywraca się do 
góry łapami. Ozzy trafia do luksusowego spa dla 
psów. 

22–26 marca godz. 17.00

Kong: Wyspa Czaszki  
3D (z napisami)

Fantasy, przygodowy; USA; Czas trwania: 2 godz.

22–26 marca godz. 19.00

Milczenie (z napisami)
Dramat historyczny; Japonia, Meksyk, USA, Włochy, 
Tajwan; Czas trwania: 2 godz. 41 min.
XVII wiek. Dwóch młodych jezuitów pokonu-
je tysiące kilometrów, aby potajemnie przedo-
stać się do Japonii, gdzie toczy się bezwzględna 
walka z chrześcijaństwem. Misjonarze poszukują 
swojego nauczyciela - słynącego z odwagi ka-
płana, o którym krążą plotki, że wyrzekł się wia-
ry katolickiej i został buddyjskim mnichem. To, 
czego doświadczą, wystawi ich umiejętności 
przetrwania, a także wszystko, w co wierzą, na 
najcięższą próbę.

29 marca–2 kwietnia godz. 15.00

Munio: Strażnik księżyca 
2D (dubbing)

Animacja; Francja; Czas trwania: 1 godz. 25 min.
Munio niespodziewanie zostaje wybrany Straż-
nikiem Księżyca. Dla równowagi mianowany 
zostaje również Strażnik Słońca - Stalon. Pierw-
szego dnia ich nowej pracy zły mag wykrada 
Słońce i Księżyc. Czas je odzyskać!

29 marca–2 kwietnia godz. 17.00

Wszystko albo nic
Komedia romantyczna; Czechy, Polska, Słowacja; Czas 
trwania: 1 godz. 47 min.
Kiedy oficjalnie przyznajesz, że liczysz swoje or-
gazmy, w nadziei na udany związek zawieszasz 
nad łóżkiem mandalę seksu, a wszyscy twoi 
przyjaciele są singlami, którzy bez powodzenia 
szukają prawdziwej miłości, to znaczy, że trzeba 
coś w życiu zmienić.

29 marca–2 kwietnia godz. 19.00

Logan: Wolverine 2D  
(z napisami)

Akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 17 min.
W niedalekiej przyszłości zmęczony życiem 
Logan opiekuje się schorowanym Profesorem 
X w kryjówce przy granicy meksykańskiej. Wy-
siłki Logana, by ukryć się przed światem i ochro-
nić swoje dziedzictwo, zostają zniweczone, gdy 
pojawia się młoda mutantka, ścigana przez 
mroczne siły.

5–9 kwietnia  

godz. 15.00 2D, godz. 17.30 3D

Piękna i Bestia (dubbing)
Fantasy, musical, romans; USA; Czas trwania: 2 godz. 
9 min.
Bella (Emma Watson) jest mieszkanką francuskiej 
wioski. Kiedy dowiaduje się, że jej ojciec Mau-
rycy (Kevin Kline) został uwięziony w pałacu 
okrutnej bestii (Dan Stevens), postanawia odna-
leźć jego siedzibę. Dziewczyna oferuje mu swe 
życie, w zamian za życie ojca. Potwór przysta-
je na propozycję. Ku zdziwieniu Belli, bestia nie 
więzi jej w lochu. Zamiast tego dziewczyna za-
mieszkuje w pięknej komnacie pełnej zaczaro-
wanych przedmiotów...

5–9 kwietnia godz. 20.00

PolandJa
Komedia obycz.; Polska; Czas trwania: 1 godz. 43 min.

Baran 21.03–20.04
Różne problemy zajmują Twoje myśli. 
Spróbuj się ocknąć, bo czeka Cię teraz wie-
le pracy. Musisz oddzielić przyjemności od 
obowiązków zawodowych. A te wymaga-
ją odpowiedniej kondycji intelektualnej. 

Byk 21.04–20.05
Ostatni weekend dla Ciebie nie był udany. 
Niestety, coraz częściej dochodzi w Twojej 
rodzinie do słownych przepychanek. Ko-
niecznie coś z tym zrób. Ponieważ coraz 
bardziej się od siebie oddalacie. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Nie lekceważ uwag szefa i zacznij słuchać tego, 
co mają do powiedzenia inni. To Ty jesteś 
twórcą obecnej rzeczywistości, także w re-
lacjach partnerskich. Pod wpływem rozdraż-
nienia możesz prowokować zwady i kłótnie.

Rak 22.06–22.07
Możesz w najbliższym czasie znaleźć się 
w nietypowej sytuacji. Tylko nie wpadaj 
w panikę. Uważaj, by nie dać się nabrać 
sprytniejszemu od Ciebie. Całe to wydarze-
nie właśnie taki będzie miało cel. 

Lew 23.07–23.08
Nawiążesz teraz wiele ciekawych znajomo-
ści. W Twojej branży one są bezcenne i będą 
miały wpływ na twoją dalszą karierę. Gwiazdy 
wróżą Ci dobrą passę także w uczuciach. Za-
dbaj o swoje zdrowie.

Panna 24.08–22.09
Unikaj rutyny. Schematy, według których po-
stępujesz, już dawno wyszły z mody. Zauważ, 
jak świat pędzi do przodu. Wyraźnie za nim nie 
nadążasz. Możesz teraz liczyć na przedwiosen-
ne ożywienie.

Waga 23.09–23.10
Tak to w przyrodzie jest, że po odpływie 
przychodzi przypływ. Dostaniesz kilka cie-
kawych propozycji pracy, ale rozpatruj te 
długoterminowe. Kieruj się zdrowym roz-
sądkiem. Pamiętaj także o satysfakcji. 

Skorpion 24.10–22.11
Jesteś ambitny, ale nie przesadzaj, bo ciągłe 
podnoszenie poprzeczki zagraża Twojemu 
zdrowiu. Te chroniczne już napięcia mogą 
niszczyć Twoje serce. W tym tygodniu zwol-
nij nieco i pomyśl o urlopie.

Strzelec 23.11–21.12
Siły muszą rozkładać się po równo. Pracuj tyle 
co inni. Nie zostawaj w pracy po godzinach. 
Ryzykujesz nie tylko ból głowy i kręgosłupa, 
także ewentualny rozpad związku. Niepo-
trzebne rzeczy oddaj na cele charytatywne.

Koziorożec 22.12–20.01
Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Za-
pewne z tego powodu Tobie właśnie przy-
padnie w udziale trudny projekt. Postaraj się 
cały weekend spędzić czynnie na świeżym 
powietrzu. Uważaj na napoje energetyczne.

Wodnik 21.01–19.02
Ciężar odpowiedzialności zawodowej 
może Cię w tym tygodniu przygnieść. Roz-
waż możliwość zmiany pracy, bo sytuacja 
staje się trudna. Pamiętaj, że nic nie dzieje 
się bez przyczyny. 

Ryby 20.02–20.03
Nie pozwól umniejszać swoich dokonań. Pa-
miętaj o prawach autorskich. Ktoś chce sobie 
przypisać Twoje zasługi. Jeśli zajdzie taka po-
trzeba, postępuj rygorystycznie. Okaże się, że 
jednak masz charakter i mocny kręgosłup. 

HOROSKOP
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Korepetycje z matematyki. Tanio. 
Tel. 798 714 084.

Firma elektryczna z Nasielska 
przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.  
Tel. 518 529 925.

Podnajmę wyposażony gabinet ko-
smetyczny w salonie fryzjerskim 
NDM. Tel. 691 553 551.

Podnajmę stanowisko manicurzy-
stce NDM. Tel. 691 553 551.

Zatrudnię manicurzystkę/kosme-
tyczkę NDM. Tel. 691 553 551.                      

Działka budowlana w Płońsku.  
Tel. 516 726 385.

Automatyka do bram włoskich 
firm LIFE i ROGER, bramy gara-
żowe WIŚNIOWSKI i RYTERNA, 
domofony IMPULS i VIDOS. Tel. 
602 274 787.

Dotacje PROW 2014-2020. Wkrótce 
nabory wniosków – premia małe 
gospodarstwa – 60 tys. zł, młody 
rolnik – 100 tys. zł, rozpoczęcie dzia-
łalności – 100 tys. zł. Wypełnianie 
wniosków. Tel. 795 931 529.

Sprzedam drewno opałowe.  
Tel. 609 927 506.

Sprzedam działki budowlane o pow. 
ok. 800 m2, ul. Chmielna, niedaleko 
Urzędu Gminy Nasielsk. Tel. 502 
076 594.

Lokal do wynajęcia, Nasielsk,  
ul. Warszawska 18a, nad pizzerią 
Salermo. Tel. (23) 69 12 655.

Sprzedam opryskiwacz 400 l, roz-
siewacz nawozów, lejek, dmuchawę 
do zboża i ciągnik C 330. Tel. 504 
533 147.

Atrakcyjne działki budowlane 
i inwestycyjne (uzbrojone) przy  
ul. Piłsudskiego w Nasielsku.  
Tel. 696 468 255.

Wycinka drzew i pielęgnacja ogro-
dów. Tel. 667 569 562.

Prace remontowo-budowlane.  
Tel. 667 569 562.
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ZAPRASZAMY 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 w czwartki o godz. 19.00  

i w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót do źródeł
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.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni 

wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2400 i trwa do godziny 730 dnia następnego pod 

wskazanym numerem telefonu 572 388 046
20.03. – 26.03.2017 r. – Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.;

27.03. – 2.04.2017 r. – Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,

3.04-9.04.2017 r. - Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.,

10.04.-16.04.2017 r. - Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.,

17.04.-23.04.2017 r. - Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.

  Na podstawie Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2016 r.

(red.)

Wynajmę dom, 3 km od stacji PKP 
Nasielsk. Tel. (22) 827 75 12.

Wynajmę mieszkanie 37 m2 
w Nasielsku, osiedle Płońska.  
Tel. 791 400 564.

Sprzedam inkubator półautomat 
– stan idealny. Tel. 607 784 929.

Sprężarka typ WAN, zbiornik po-
wietrza 400 l, silnik elektryczny 
11 kW. Sprawna. Stan b. dobry.  
Tel. 605 963 272.

Wynajmę mieszkanie, kuchnia,  
2 pokoje, łazienka, centralne ogrze-
wanie. Tel. 602 793 096.

Zatrudnię przy gipsach. Tel. 535 
951 510.

Siano w kostkach sprzedam.  
Tel. 696 185 786.

Zatrudnię pracownika do zakładu 
kamieniarskiego. Tel. 605 963 272.

Sprzedam łubin biały. Tel. 734 132 
430.

Podnajmę gabinet kosmetyczny 
NDM (z możliwością zatrudnienia 
manicurzystki). Tel. 691 553 551.

Kupię tura T25A1. Sprzedam owies. 
Tel. 696 631 308.

Sprzedam słomę w belach i kost-
kach. Tel. 663 341 423.

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel. 513 556 774.

Sprzedam Hondę CIVIC, r. 1998, 
cena 2500 zł. Do negocjacji.  
Tel. 609 555 240.

OGŁOSZENIA  
DROBNE

PIELGRZYMKA 
MALTA 8 dni

Śladami św. Pawła Apostoła
Mellieha – Mdina – Mosta – Rabat – Wyspa Św. Pawła – Valletta – Rejs 
na Wyspę Gozo – Senglea – Cospicua – Vittoriosa – San Anton – Mar-
saxlokk – wypoczynek nad morzem (2 dni) 

Termin: 22.06 – 29.06.2017 
Cena – 3 940,00 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: – przelot liniami rejsowymi na tra-
sie Warszawa – Malta – Warszawa, – na miejscu transport autokarem, 
– 7 noclegów – w hotelu **** – pokoje 2-os. z łazienkami, – wyżywie-
nie – 7 śniadań, 7 obiadokolacji – napoje do obiadokolacji (woda, soki, 
wino), – kompleksowe ubezpieczenie podróżne, – opieka pilota podró-
żującego z grupą na całej trasie. WAŻNE INFORMACJE: – na realizację 
programu (przewodnik, bilety wstępu, opłata na kościół za rezerwację 
Mszy św.) należy obowiązkowo przeznaczyć około 140 EURO. (wpłata 
u pilota pierwszego dnia); – na wyjazd potrzebny jest dowód osobisty; – 
polecamy zabrać: notatnik i długopis, aparat fotograficzny, lekarstwa we-
dług indywidualnych potrzeb; – walutą na Malcie jest EURO; – pilotom 
nie wolno oprowadzać po muzeach i innych obiektach muzealnych; – 
zalecamy wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
Kartę taką można otrzymać bezpłatnie w wyznaczonych punktach NFZ. 

Zapisy: ks. Tadeusz Jabłoński – Proboszcz Parafii bł. Jerzego Popiełusz-
ki w Nunie Tel. 601 479 302. Wpłaty u ks. Tadeusza Jabłońskiego lub  
na konto: 19 1240 3174 1111 0000 2895 7856 z dopiskiem Malta 2017

Harmonogram wpłat
Przy zapisie zaliczka w wysokości – 1100 zł
II transza w wysokości – 1500 zł – do 1 marca 2017 r.
Dopłata w wysokości – 1340 zł – do 20 maja 2017 r. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.parafianuna.pl

STOWARZYSZENIE EUROPA I MY
NASIELSKA FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

FUNDACJA aiDDia
oraz

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

i
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

Agnieszka Mackiewicz

zapraszają na debatę

„PROJEKTY SPOŁECZNE – NASIELSKIE INICJATYWY LOKALNE”
DNIA 05.04.2017r. (środa) godz. 17.00 – 19.00

Szkoła Podstawowa w Nasielsku ul. T. Kościuszki 21 sala 64
Prelegenci:
- Mariusz Kraszewski (wiceprezes Nasielska Fundacja Wspierania i Edukacji Rozwoju)
- Radosław Skrzynecki (przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego)
- Jerzy Lubieniecki (przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku)
- Radosław Kasiak (kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku)
- Krzysztof Turek (Jednostka Strzelecka 2070 Nasielsk)
- Dariusz Wdowiński (Miejski Klub Sportowy „Power 2005”)
- Ala Madeyski (prezes Fundacji aiDDia)

 Prowadząca: Elżbieta Wróblewska (koordynatorka nasielskich działań MASZ GŁOS)
 Kontakt: tel. 0 606 923 971 e-mail: wroblewska@europaimy.org

GOŚĆ SPECJALNY: ANNA CICHOCKA ( społeczniczka, dziennikarka)
Partnerzy: REMAR I DIGIM

WSTĘP WOLNY!
Słodki poczęstunek w trakcie naszej debaty zapewnia Zajazd Magnolia

PRZYJDŹ I ZABIERZ GŁOS!!!
RAZEM TWORZYMY SUPER SAMORZĄD!!!



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA

Runda rewanżowa 
rozpoczęta zwycięstwem
Początek rundy rewanżowej sezonu 
rozgrywkowego 2016/2017 jest po-
myślny dla naszych piłkarzy. W sobo-
tę 18 marca wygrali u siebie z drużyną 
z Wieczfni Kościelnej, Wieczfnianką. 
Wynik meczu 3:1 nie odzwierciedla 
tego, co działo się na boisku. Przewa-
ga naszej drużyny 
była znaczna.
B r a m kę  w  1 0 . 
minucie zdobył 
głową nasz naj-
lep sz y napa st-
nik Rafał Załoga. 
Wykorzystał pre-
cyzyjne dośrod-
kowanie z rogu 
Marcina Świder-
skiego. Wydawało 
się, że po tej bramce nasza druży-
na ruszy bardziej zdecydowanie na 
bramkę przeciwnika. Tak się jednak 
nie stało. Zabrakło zdecydowanych 
akcji i precyzji przy oddawaniu strza-
łów. Około 15. minuty nasz zawodnik 
znalazł się w doskonałej sytuacji, sam 
na sam z bramkarzem gości w bezpo-
średniej bliskości od linii pola bramko-
wego. Nieatakowany przez obrońców 
uderzył piłkę wyjątkowo nieprecyzyj-
nie i ta opuściła boisko. 
Drugą bramkę w 35. minucie strze-
lił Kamil Stańczak. Mając przed sobą 
dwóch obrońców i bramkarza bar-
dzo precyzyjnie posłał piłkę po ziemi 
w lewy róg bramki. Bramkarz nie miał 
szans na obronę.
W tej części spotkania bramkarz Żbika 
dotykał piłki zaledwie pięć razy. Nie 
musiał nawet używać rąk, wystarczy-
ło piłkę wybić nogą, gdyż goście gra-
li asekuracyjnie, sporadycznie tylko 
próbowali zawiązać akcje ofensywne.
Druga połowa meczu była bardziej 
wyrównana. Trzeciego gola dla naszej 
drużyny zdobył Szymon Zalewski 
(85’), a dla gości Piotr Melchinkiewicz 
w ostatniej minucie doliczonego cza-
su gry. Tu warto odnotować udział 
w zdobyciu tej bramki trenera druży-
ny z Wieczfni Rafała Markiewicza, któ-
ry grał tylko przez ostatnie 10 minut. 
Wypracował sytuację i oddał piłkę ko-
ledze, a ten wykończył akcję. Trener 
Markiewicz przed laty był zawodni-
kiem i trenerem Żbika. Doskonale zna 
dobre i słabe strony naszej drużyny 
i prawie zawsze tę wiedzę potrafi wy-
korzystać. Tak było i tym razem.
W pierwszym meczu rundy rewan-
żowej nasza drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Dawid Kręt, Mikołaj Adamski, 
Marcin Borowiec, Sebastian Chmie-
lewski, Rafał Matusiak, Kamil Toma-
szyński, Sławomir Stańczak, Mateusz 
Rutkowski (55’) Mateusz Paczkow-

ski, Rafał Załoga, Damian Załoga (68’) 
Szymon Zalewski, Marcin Świderski 
(85’) Marcin Siekierski. Rezerwa: Łu-
kasz Gerasik, Rafał Lodzik, Cezariusz 
Prusinowski, Aleksander Śmietana. 
Trenerzy: Marek Brakowiecki, Sławo-
mir Kręt.

W meczu inauguracyjnym nie zagrał 
filar naszej drużyny Marek Osiński. 
Pauzował za otrzymane jesienią kartki. 
Z powodu kontuzji nie wystąpili rów-
nież Kamil Chrustowski i Paweł Dalec-
ki. Termin ich powrotu do drużyny nie 
jest jeszcze znany.
Jesienią informowaliśmy naszych czy-
telników, że po obecnym sezonie nie 
jest planowany awans. Chodzi raczej 
o stworzenie dobrze rozumiejącego 
się zespołu i usunięcie mankamen-
tów, jakie dały się zauważyć. Dotyczy 
to zarówno techniki gry, jak i taktyki. 
Pierwszy mecz nie dał odpowiedzi na 
wszystkie nurtujące Zarząd pytania. 
W grze widać jednak wyraźną popra-
wę, realizowane są przedmeczowe 
założenia wynikające często ze zna-
jomości możliwości przeciwnika.
Aktualnie drużyna zajmuje miejsca od 
3 do 5. Do lidera ma tylko 9 punktów 
straty. To dużo i mało, bo w każdym 
meczu można zdobyć trzy punkty. 
Punktów jednak tracić nie wolno, bo 
nawet dziesiąta drużyna w tabeli ma 
do nas niewielką stratę. W założeniu 
Żbik nie powinien spaść poniżej siód-
mego miejsca.
Zarząd podejmuje działania, aby przy-
ciągnąć na stadion większą liczbę po-
tencjalnych kandydatów i kandydatek 
do gry w piłkę nożną. Mecze powinny 
być swoistego rodzaju widowiskami 
łączącymi mieszkańców miasta i gmi-
ny. Temu, między innymi, ma służyć 
integracyjny grill (bezpłatny). Już teraz 
daje się zauważyć sporą grupę małych 
dzieci przychodzących z rodzicami na 
mecze.
Najbliższe spotkanie Żbik roze-
gra w sobotę 25 marca w Ojrzeniu 
o godz. 15:00 z miejscową Tęczą. 
Drużyna liczy, że do tak nieodległej 
miejscowości wybierze się więcej ki-
biców niż zazwyczaj.

Andrzej Zawadzki 

DRUŻYNOWE ZAWODY W TENISA STOŁOWEGO
W piątek 10 marca w nasiel-
skiej hali sportowej odbył się 
turniej drużynowy w tenisa 
stołowego dla szkół gimna-
zjalnych i szkół podstawo-
wych. Zawody rozegrane 
został y systemem „każdy 
z każdym”. Poniżej przedsta-
wiono wyniki poszczegól-
nych pojedynków.
SZKOŁY PODSTAWOWE
Kategoria chłopców - klasyfi-
kacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk (Iwanow Aleks, 
Gogolewski Sebastian, Konerberger 
Bartosz)
II miejsce - SP Cieksyn
III miejsce - SP Popowo Borowe
IV miejsce - SP Stare Pieścirogi
Kategoria dziewcząt - klasyfikacja 
końcowa:
I miejsce - SP Popowo Borowe (Natalia 
Mikulska, Oliwia Karpińska)
II miejsce - SP Nasielsk
III miejsce - SP Stare Pieścirogi

SZKOŁY GIMNAZJALNE
Kategoria chłopców - klasyfikacja koń-
cowa:
I miejsce - Gimnazjum w Starych Pieścirogach 
(Dawid Makowski, Kajetan Kiliś, K. 
Żondarowski)
II miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 1 
w Nasielsku
III miejsce - Gimnazjum w Cieksynie

Kategoria dziewcząt - klasyfikacja koń-

cowa:
I miejsce - Gimnazjum w Cieksynie (Sandra 
Chrzanowska, Justyna Filipkowska, 
Weronika Gortat)
II miejsce - Gimnazjum w Starych Pieścirogach 
III miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 1 
w Nasielsku
Po zakończeniu zawodów drużynom 
wręczono pamiątkowe dyplomy oraz 
puchary.

MK


