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Z SAMORZĄDU

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
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Z MOPS

Z MOPS

Świadczenie 500+

Świadczenia rodzinne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od wtorku, 1.08.2017 r., rozpocznie się okres składania wniosków w ramach
„Programu Rodzina 500 plus” na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą o zapisywanie się od dn. 1.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli
to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy
posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego trwać będzie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl
oraz bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniach rodzinnych decyzje będą wydawane niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane
jest, aby osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze
dziecko, załączyła do wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od piątku, 1.09.2017 r. rozpocznie się okres składania wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą o zapisywanie się od dn. 01.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli
to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy
posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami trwać będzie od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl
oraz bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniu wychowawczym, decyzje będą wydawane niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane
jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami załączyła do wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

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

Z UM. Konkursy

Najładniejsze:
sołectwo,
posesja i balkon

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

Informujemy, że Burmistrz Nasielska ogłasza trzy konkursy na:
„ Naj ł adn i ej sze so ł e c t wo w G m i n i e
Nasielsk”,
„Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk”
oraz
„Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk”.
Termin składania zgłoszeń do konkursu
został przedłużony do 16 czerwca 2017
r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w
Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich II piętro, pok.
201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190
Nasielsk.
Komisja konkursowa będzie dokonywać
oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń
do 31 lipca 2017 r.
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach oraz przygotowywaniu
aranżacji swoich posesji czy balkonów.
Do wygrania będą cenne nagrody rzeczowe.
Regulaminy do poszczególnych kategorii
konkursów wraz z drukami zgłoszeniowymi
znaleźć można na stronie: www.nasielsk.pl.

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

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
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Z RADY

Z GMINY

Ciasno w przedszkolu

Inwestycje tuż, tuż

Nowe Samorządowe Przedszkole
w Nasielsku jak się okazuje cieszy się
dużym zainteresowaniem nasielszczan. Z rekrutacji wynika, że budynek w pełni będzie wykorzystany
i zapełniony dziećmi w roku szkolnym 2017/2018.
Chętnych na nadchodzący rok szkolny jest więcej niż miejsc. Sprawę na
posiedzeniu komisji oświaty, kultury
i sportu poruszył radny Dariusz Kordowski. – Organizacja pracy została
podpisana na 10 oddziałów, czyli na
250 dzieci – mówi Hanna Pietrzak,
dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
– Dlatego potrzebne będą dwie sale
i burmistrz został już poinformowany o potrzebie wybudowania ściany
i zabezpieczenia potrzeb dla wszystkich dzieci. Wynika to też z faktu, że
od 2017 roku gminy muszą zapewnić miejsca w przedszkolu również
dla wszystkich chętnych 3-latków,
a rodzice chętnie skorzystali z tego
przepisu – informowała dyrektor
Pietrzak.
Okazuje się, że będą aż 4 grupy
dla 3-latków. Dużym zainteresowaniem cieszy się również żłobek
i z wypowiedzi wynikało, że w nowym roku szkolnym budynek będzie w pełni wykorzystany. Dlatego
w dużej sali, która obecnie pełni
funkcję integracyjną, wydzielone
zostaną dwie sale.
– Widziałem takie rozwiązanie
w Pomiechówku. Będą to rozsu-

wane ściany, aby mogły odbywać
się tam, tak jak dotychczas, wszelkie imprezy. Musimy jeszcze zrobić
rozeznanie cenowe – zapowiedział Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska.
Wciąż również są pewne uwagi co do
samego obiektu. Swoje zastrzeżenia
przedstawił m.in. radny Marek Ostaszewski podczas ostatniej komisji
oświaty, kultury i sportu (30 maja br).
– Nie ma chodnika prowadzącego
prosto do przedszkola, dzieci i rodzice nie mają jak dojść do budynku. Jest źle i trzeba coś wymyślić.
Gdy zjeżdżają się samochody, to
jest tragedia. Wczoraj było też tam
lekkie potrącenie – mówił radny
Marek Ostaszewski, który zaznaczył, że źle rozwiązana jest kwestia
parkingu przy przedszkolu. W jego
opinii miejsc jest stanowczo za
mało, a dodatkowo brak chodnika,
którym bezpośrednio dzieci mogą

dostać się wprost do budynku stanowi ogromne dla nich zagrożenie.
– Druga sprawa to drzwi wejściowe, które otwierają się centralnie
na schody. To jest niebezpieczne
i uciążliwe. Jak przepuszczałem
w drzwiach swoją córkę, to pani
która szła schodami zatrzymała
się na szybie drzwi – jak zauważył
radny Ostaszewski jeszcze z takim
rozwiązaniem się nie spotkał i dziwi
się, że projektanci takie rozwiązanie
zaproponowali.
Jak mówił burmistrz Bogdan Ruszkowski, owszem chodnika wprost
do budynku nie ma, ale też nie ma
środków w budżecie gminy zabezpieczonych na ten cel. Nowe
miejsca parkingowe także nie są
przewidziane. Co do drzwi, rozwiązaniem jakie na ten moment widział
burmistrz była naklejka ostrzegawcza na drzwiach.
E.G., Michał B.

UROCZYSTOŚCI

Gminny Dzień Strażaka
W sobotę, 27 maja br., strażacy ochotnicy z gminy Nasielsk obchodzili swoje doroczne święto, Dzień Strażaka.
Jego obchody rozpoczęli od uczestnictwa w uroczystej mszy św. o wstawiennictwo i opiekę św. Floriana, która
odprawiona została w kościele pw. św.
Wojciecha w Nasielsku.
Po mszy św. strażacy spotkali się
na uroczystym apelu, który odbył
się na placu Stadionu Miejskiego
w Nasielsku.
Apel rozpoczęło złożenie meldunku przez druhnę Renatę Włodarską, Prezesa Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Nasielsku, która była dowódcą
uroczystości, druhowi Andrzejowi
Hiszpańskiemu Prezesowi Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Dworze Mazowieckim.
W uroczystościach z okazji Dnia Strażaka nie zabrakło przedstawicieli władz

miasta i powiatu, wielu organizacji
i pozostałych służb mundurowych
a także mieszkańców. Sobotnia uroczystość była też doskonałą okazją do
wyróżnienia gminnych bohaterów
i wręczenia im medali.
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymała Jednostka OSP Psucin.
Wręczono również odznaki gminnym
bohaterom za „Wysługę lat” oraz odznaki „Strażak Wzorowy”.
Wyróżnieni odznaką „Wysługa lat”
zostali: druh Maciej Krzyczkowski
– 45 LAT; druh Marian Rostkowski
– 40 LAT; druh Zygmunt Dąbrowski
– 30 LAT; druh Łukasz Ostaszewski –
10 LAT; druh Jarosław Mokos – 5 LAT.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Adam Walczak, Kamil Pietrzak,
Bożena Nowosielska, Waldemar Malanowski, Kazimierz Wasiak, Anna Forma – Obrębska, Janusz Dobrowolski,
Renata Włodarska, Karol Olszewski.

Wyróżnieni Dyplomem Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Nasielsku zostali:
Aneta Koszkiewicz, Anna Jaśkiewicz,
Ewelina Sitkiewicz, Angelika Marszałek, Karolina Walczak, Ewelina Włodarska, Paweł Tomasz Oleksa.
Natomiast upominki od Łukasza Kudlickiego Dyrektora Gabinetu Politycznego Mariusza Błaszczaka Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
otrzymały jednostki straży: OSP Jackowo, OSP Cieksyn oraz OSP Krzyczki.
W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Nasielsku serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Gminnego
Dnia Strażaka i jeszcze raz gratuluję
wyróżnionym i odznaczonym.
Prezes Zarządu
Renata Włodarska

Już niebawem rozpoczną się ważne inwestycje na terenie gminy Nasielsk.
Sukcesem można nazwać podpisanie umowy w Urzędzie Wojewódzkim na
modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie, budowę ośmiu odcinków sieci wodociągowej i sześćdziesiąt pięć oczyszczalni przydomowych.

– Złożonych było 225 wniosków, przeszło 42, a Nasielsk znalazł się na pierwszym miejscu – mówi Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska. – Wydział
Inwestycji pracuje już nad przygotowaniem dokumentów przetargowych.
Poziom dofinansowania wyniesie 66,33 % wartości zadania, którego całkowity koszt wniesie około 3,1 mln zł – dodaje.
We wtorek, 30 maja br., Urząd Wojewódzki ogłosił przetarg na budowę ronda
na skrzyżowaniu ulic Płońska-Kościuszki. Inwestycja planowo powinna być
wykonana do 30 listopada 2017 roku.
Tymczasem rozstrzygnięto przetarg na budowę ulic Waryńskiego i Dąbrowskiego. Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta od firmy Polhild z Kobyłki,
która zaoferowała wykonanie inwestycji za kwotę 397 tys. zł.
– Obecnie trwają prace komisji przetargowej celem uzgodnienia szczegółów – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych w nasielskim Urzędzie Miejskim. –
Ogłosiliśmy właśnie przetarg na budowę drogi w Miękoszynku. Otwarcie ofert
i ogłoszenie wyników tego przetargu nastąpi 14 czerwca. Ponadto wysłaliśmy
zapytania do firm na budowę parkingu przy ulicy Lipowej wzdłuż targowicy oraz parkingu przed SP ZOZ. Obie inwestycje zlecone będą firmie Kaba.
Pierwsza wykonana zostanie do 30 czerwca za 86 tys. zł, a druga za 110 tys.
zł do 15 lipca – dodaje kierownik.
Michał B.

Z RADY

Nauczyciele będą
mieli pracę
Reforma oświaty niosła i wciąż niesie ze sobą szereg obaw. Mieli je chociażby
nasielscy nauczyciele, którzy martwili się o swoje miejsca pracy. Wiele pytań
padało m.in. o ilość godzin czy pedagodzy będą mieli zapewnione pełne etaty. O tę kwestię pytał także podczas ostatniej komisji oświaty, kultury i sportu,
która odbyła się, 30 maja br., radny Dariusz Kordowski.
– Wszyscy nauczyciele mają pracę. Trzech nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. S. Starzyńskiego przejęto do Szkoły Podstawowej nr 1, także mają

pracę. To są nauczyciele nauczania początkowego, którzy uczą w zerówkach i klasach pierwszych – poinformowała Hanna Pietrzak, dyrektor Centrum
Usług Wspólnych w Nasielsku.
Pracy zabrakło wyłącznie dla dyrektor, a zarazem nauczyciela biologii Bożenny Zawadzkiej-Roszczenko. Dlatego przygotowano pismo o rozwiązaniu stosunku pracy w związku z brakiem dla niej godzin lekcyjnych w arkuszu pracy.
Dodatkowo kończy się jej w tym roku szkolnym kadencja dyrektora szkoły.
W konsekwencji pani Roszczenko, w związku ze zmianami organizacyjnymi
w oświacie, dotyczącymi wygaszania gimnazjum, otrzyma 6 miesięczną odprawę. A jeśli zdecyduje się odejść na emeryturę – także 3 miesięczną odprawę emerytalną.
Został już ogłoszony konkurs na dyrektora Szkoł y Podstawowej
nr 1 im. Konstytucji 3 Maja. Zainteresowani mogą składać swoje oferty
w nasielskim magistracie do 19 czerwca br.
E.G.
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Odpowiedzą za udział
w pobiciu

Pościg ulicami miasta

D o kom i sariatu
w Nasielsku, 10
maja br., zgłosił się
50-letni mieszkaniec naszej gminy,
który zawiadomił
policjantów o tym,
że kilka dni wcześniej został zaatakowany i pobity
przed swoim domem przez trzech
młodych mężczyzn. Po całym zajściu trafił on do szpitala z urazem
dłoni. Funkcjonariusze przystąpili
do wyjaśnienia sprawy.
W toku czynności mundurowi
ustalili i zatrzymali trzech mężczyzn, którzy mogli mieć związek z pobiciem. Zebrany materiał
dowodowy w sprawie pozwolił

KRONIKA
POLICYJNA

W środę, 24 maja br., w godzinach wieczornych, na ulicach naszego miasta doszło do
bardzo niebezpiecznej sytuacji, z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Jadący całą szerokością
ulicy POW- u samochód marki Opel Omega
zauważyli funkcjonariusze z nasielskiego Komisariatu Policji i próbowali go zatrzymać do
kontroli drogowej.
Pomimo kilkukrotnie nadawanych przez policję sygnałów do zatrzymana
- dźwiękowych i błyskowych, kierujący Oplem je zignorował i gwałtownie
przyspieszył chcąc uciec.
Policjanci udali się w za nim w pościg. Pojazd z dużą prędkością jechał
ul. POW w stronę Pomiechówka, następnie gwałtownie skręcił w ul. Podmiejską, a później dotarł do osiedla Krupka. Brawurowa jazda, zagrażająca zdrowiu i życiu innych uczestników ruchu drogowego zakończyła się
w ul. Anny Jagiellonki.
Policjanci niezwłocznie udali się do kierującego Oplem, by uniemożliwić
mu dalszą jazdę.
Po otwarciu drzwi auta, kierowca nie reagował na polecenia funkcjonariuszy, by opuścił pojazd, ponieważ stawiał bierny opór, zastosowano w stosunku do kierującego chwyty obezwładniające.
Podczas czynności okazało się, że kierujący pojazdem 38 letni Piotr R.,
mieszkaniec Nasielska, znajduje się w stanie nietrzeźwości. Badanie stanu
trzeźwości wykazało 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo Piotr R. posiadał aktualny zakaz prowadzenia pojazdów kategorii
„B” wydany przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego grozi kara pozbawienia wolności do lat 2,
zaś za kierowanie w stanie nietrzeźwości, pomimo orzeczonego zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 5. Ponadto kierujący musi
liczyć się z co najmniej z 3-letnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz świadczeniem pieniężnym w wysokości 5000 zł.
Za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

śledczym postawić 21-letniemu
Adamowi R., 25-letniemu Mateuszowi L. i 28-letniemu Adamowi
P. zarzut udziału w pobiciu. Wszyscy po złożeniu wyjaśnień zostali
zwolnieni. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd. Za popełnienie
tego przestępstwa grozi kara nawet
do 3 lat pozbawienia wolności.
sk

FOTOOBSERWATOR

Odsłonięto chodnik
Po wielu latach odsłonięto chodnik znajdujący się wzdłuż ulicy POW
na odcinku między ulicą Piaskową i Graniczną. Był on ukryty pod zwałami
ziemi i roślinności. Mieszkańcy narzekają jeszcze na bezodpływowe zagłębienie u zbiegu ulic POW i Piaskowej, w którym po każdych opadach
gromadzą się duże ilości wody.
m.

Z MIASTA

Więcej światła
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Do tej pory nocą w rejonie skrzyżowania ulic:
Młynarskiej, Rynek i Kościelnej było dość
ciemno. Przejście dla pieszych było słabo
oświetlone, ponieważ lampę zasłaniały gałęzie drzew. Kilka dni temu to się zmieniło i na
„nieczynnym” do tej pory słupie zamontowano lampę. Nocą oświetlać będzie ona przejście
dla pieszych zwiększając w ten sposób ich bezpieczeństwo. Było to możliwe, ponieważ wykorzystano do tego celu lampę zdjętą ze słupa
stojącego przy Pepco. Tam bowiem udało
się zamontować lampę o większej mocy i na
dłuższym wysięgniku, która w większym stopniu, niż było to dotychczas, oświetla ulicę Tylną.
– Niby, nic wielkiego, a cieszy. Tym bardziej, że taka zamiana nie generowała kosztów dla gminy, a na pewno będzie korzystna dla mieszkańców–
mówi radny Marek Ostaszewski.
W naszym mieście jest jeszcze kilka placów i uliczek wymagających poprawy lub budowy oświetlenia ulicznego.
(red.)
A

M

A

17. maj a f un kc j onariu sze K P
Nasielsk w miejscowości Dębinki zatrzymali Mirosława Cz., który w okresie od 1.01.2010 r. do
17.05.2017r. znęcał się fizycznie
i psychicznie nad żoną Iwoną Cz.
Wobec sprawcy przemocy domowej Sąd Rejonowy w Pułtusku
zastosował tymczasowy areszt na
okres miesiąca.
18. maja na ulicy Młynarskiej, doszło do zdarzenia drogowego,
gdzie kierujący autobusem wyjeżdżając z zatoczki autobusowej
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście jadącemu drogą
z pierwszeństwem. W wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów, kierujący motocyklem doznał
obrażeń ciała i trafił do szpitala.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
21. maja w Nasielsku Adam W. kierował samochodem osobowym
marki Audi będąc w stanie nietrzeźwości (0,81 mg/l).
24. maja funkcj onariusze KP
Nasielsk zatrzymali Łukasza B.
mieszkańca gm. Nasielsk, który posiadał środki odurzające w postaci
amfetaminy.
26 . maja funkcjonariusze KP
Nasielsk w trakcie wykonywanych
czynności służbowych w mieszkaniu Krzysztofa G., mieszkańca
gminy Nasielsk, ujawnili wyroby
akcyzowe w postaci papierosów
oraz tytoniu luzem bez polskich
znaków akcyzy. Za czyn ten grozi
kara grzywny.

KRONIKA OSP
18 maja około godziny 21:30
OSP Nasielsk została zadysponowana do wypadku drogowego
na skrzyżowaniu ulic Młynarska i Kościelna, gdzie doszło do
zderzenia się motocyklisty z autokarem. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia.
20 maja około godziny 14:30
OSP Nasielsk wyjechała do pożaru trawy w miejscowości Kosewo.

22 maja około godziny 20:30
ochotnicy z Nasielska pomagali policji w otwarciu mieszkania
przy ulicy Żwirki i Wigury.
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Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu
Ciekawy, bardzo potrzebny i integrujący nasielską społeczność projekt pt. „Międz ypokoleniowe
Centrum Wolontariatu” dobiegł już
końca. Był on realizowany przez
Fundację „Bądźmy Razem” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nasielsku, a współfinansowany
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata
2014-2020.
Event podsumowujący 13 miesięcy
działań prowadzonych w ramach
MCW odbył się w piątek, 26 maja
br., w sali widowiskowej Nasielskiego Ośrodka Kultury.
W yd a r z e n i e t o z g r o m a d z i ło wielu gości. Wśród nich byli
przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i placówek
o ś wiatow yc h . Powiat n owo dworski reprezentowały: starosta Magdalena Biernacka, radna
Anna Łapińska oraz Marzenna
Boczek, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy. Z gminy Nasielsk
przybyli: burmistrz Bogdan Ruszkowski, wiceburmistrz Katarzyna
Świderska, przewodniczący Rady
Miejskiej Jerzy Lubieniecki, wiceprzewodnicząca RM Danuta
Białorucka.
W Evencie udział wzięli przeds t aw i c i e l e p l a c ówe k i s zkó ł,
w których odbywał się wolontariat, m.in.: uczestnicy WTZ wraz
z kierownik Bogumiłą Szlaską,
mieszkańcy DPS z Agatą Nowak
dyrektor DPS im. Jana Pawła II
w Nasielsku, wolontariusze MCW
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, słuchacze NUTW, członkowie Dziennego Domu Pobytu.

Uroczystość prowadziła
Teresa Skrzynecka prezes Fundacji „Bądźmy
Razem”.
W pierwszej kolejności
omówiła poszczególne
etapy realizacji projektu MCW, posiłkując się
przy tym bogatą dokumentacją zdjęciową,
począwszy od wyłonienia grupy wolontariuszy, poprzez ich
udział różnego rodzaju warsztatach
aktywizacyjnych i motywacyjnych,
aż po spotkania z pracownikami
MOPS i regularne wizyty w różnych
placówkach.
W ramach MCW 33 wolontariuszy
(seniorzy - 21 osób, młodzież – 12
osób), pracowało, czyli świadczyło
usługi wolontariackie m.in.: w Domu
Pomocy Społecznej w Nasielsku,
w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Starych Pieścirogach, w Domu
Dziennego Pobytu, w przedszkolach samorządowych w Nasielsku
i w Starych Pieścirogach, Szkole
Podstawowej w Nasielsku, Zespole
Szkół nr 2, a także w Niepublicznym
Przedszkolu „Pod Fiołkami” i „Sakolandii”. Wolontariusze przepracowali
społecznie z osobami potrzebującymi pomocy i wsparcia wiele godzin. Tymi najbardziej aktywnymi
byli: Józef Zawadzki (346 godz.), Jadwiga Muzal (303), Krystyna Sech
(276), Hanna Wróblewska (270),
Anna Kraśniewicz – Sarnecka (264),
Elżbieta Gągolewska (262), Alicja
Kutrowska (262), Zofia Myślak 218.
Aktywna była też młodzież. Powyżej 100 godzin
przepracowali:
Maciej Piechociński (150), Oliwia Janoch (114),

Natalia Zalewska (108), Agata Karpińska (105), Monika Mazurkiewicz
(105). Piątkowy Event był okazją
do podziękowań i serdeczności.
Zasłużyli na nie wszyscy pracujący przy tym projekcie, a szczególnie wolontariusze, którzy otrzymali
certyfikaty i upominki. Po oficjalnej
części uroczystości swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali: mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej, uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej oraz studenci
Nasielskiego Uniwersytetu III Wieku. Wszyscy artyści otrzymali rzęsiste brawa.
Na zakończenie spotkania na gości
czekał słodki poczęstunek, przygotowany przez panie z Fundacji
„Bądźmy Razem” i z Nasielskiego
Uniwersytetu III Wieku.
Projekt MCW, którego celem była
aktywizacja młodzieży i seniorów
do działań na rzecz lokalnej społeczności, zakończył się sukcesem
i z pewnością spełnił swoje zadanie.
Ważne jednak jest to, żeby więzi jakie nawiązali pomiędzy sobą wolontariusze i osoby, którym pomagali,
nie zostały zerwane.
az (i)
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Brama zagraża bezpieczeństwu
Wydaje się, że ogrodzenie osiedla
powinno zwiększać bezpieczeństwo
mieszkających na nim osób. Jednak
nie zawsze tak się dzieje. Tego przykładem jest ogrodzone osiedle przy ul.
Płońskiej, gdzie oficjalnie na jego teren mogą wjechać tylko jego mieszkańcy. W praktyce natomiast dostanie
się tam każdy, kto chce.
Co jednak kluczowe, ów wjazd do
ogrodzonego osiedla powoduje
duże zagrożenie, zarówno dla jego
mieszkańców, jak i uczestników ruchu drogowego na ul. Płońskiej. A ta,
warto przypomnieć, jest ruchliwą drogą wojewódzką. Brama bowiem znajduje się w bardzo bliskiej odległości
od ulicy. Dodatkowo otwiera się bardzo powoli, notorycznie się psuje,
a w jej szerokości mieści się faktycznie jeden pojazd. Do tego nie potrzeba specjalnego sprzętu do pomiaru,
a wystarczą codzienne obserwacje,
by stwierdzić, że kierowcy muszą
się nawzajem przepuszczać w bramie. To też powoduje, że tworzy się
korek. A mieszkańcy osiedla stoją na
drodze wojewódzkiej, blokując ruch.
Przypomnijmy, że w tym roku z tego
też powodu doszło do poważnie wyglądającego wypadku. Bowiem jeden
z uczestników ruchu nie zdążył wy-

hamować i uderzył w pojazd,
który wjeżdżał na osiedle. Co
o sprawie sądzi Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe?
– Budowa ogrodzenia wraz
z montażem bramy wjazdowej
na osiedle była realizowana na
przełomie 2012 i 2013 r. Trudno mi jest odnieść się do tego,
z jakiego powodu wjazd przewidziano
tylko na jeden samochód. Prawdopodobnie ruch na osiedlu był wtedy
proporcjonalnie mniejszy niż obecnie – brama obsługiwała dwie wspólnoty, trzecia była w trakcie budowy.
Teraz obsługuje cztery budynki. Przebudowa wjazdu jest możliwa, ale warunkiem są uzgodnienia z Zarządami
Wspólnot Mieszkaniowych położonych na terenie osiedla i partycypacji
w kosztach planowanych prac – informuje Marzena Gronowska, prezes
Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp z o. o.
Przypomnijmy, że NBM w tym roku
planuje budowę kolejnego bloku na
osiedlu. To także spowoduje wzmożony ruch. Czy NBM planuje nowy
wjazd dla mieszkańców najnowszej
inwestycji?
– Mieszkańcy nowego bloku będą
korzystać z istniejącej bramy. Czy-
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niono starania, aby powstał kolejny
wjazd z drogi wojewódzkiej, jednak
nie uzyskaliśmy pozytywnej opinii
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. W celu poprawy istniejącej sytuacji należy rozważyć czasowe
otwarcie bramy – w godzinach np.
porannych, kiedy jest największe
natężenie ruchu. Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o. planuje wymianę siłowników w bramie,
ponieważ te zamontowane obecnie
nie zapewnią odpowiedniej obsługi
po podłączeniu kolejnych 38 lokali –
mówi prezes NBM.
Pomysł NBM jednak nie przekonuje mieszkańców, którzy uważają, że
najlepszym rozwiązaniem byłaby
wymiana bramy, a także poszerzenie
wjazdu. Może warto rozważyć też pomysł instalacji szybko otwierających
się szlabanów.
E.G.

Z POWIATU

Będą rodzić
w lepszych warunkach
Odział ginekologiczno-położniczy
w Nowodworskim
Centrum Medycznym doczekał
się remontu. Prace dotyczą m. in.
wymiany instalacji
elektrycznej, wym iany p osad zk i,
oświetlenia, drzwi
z ościeżnicami,
rozebrania i w ykonania now ych
ścian działowych,
w y ko n a n i a g ł a d z i g i p s ow yc h ,
a tak że malowania pomieszczeń.
Pacjentki, któr ymi często są panie
z naszej gminy nie
ukr y wają, że ten
oddział, podobnie
jak cały szpital, już
od dawna wymagał zmian.
– Byłam w nowodworskim szpitalu w odwiedzinach u swojej kuzynki, która tam rodziła dziecko.
Wystarczyła mi ta krótka wizyta,
żeby zauważyć fatalne warunki
panujące na tym oddziale. Dlatego ja swoje dziecko urodziłam
w Warszawie, ale być może teraz zdecyduję się na porodówkę
w Nowym Dworze Mazowieckim
– mówi pani Sylwia, mieszkanka
Nasielska.
O przebiegu prac remontowych
informuje Jacek Kacperski, dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Now ym
Dworze Mazowieckim.
– W trakcie remontu oddziału wynikły prace dodatkowe ze
względu na wiek budynku oraz
na ukryte i niezinwentaryzowane
sieci znajdujące się w ścianach
oraz posadzkach. Ściany, które
przewidziane były do pozostawienia, po skuci tynku groziły

zawaleniem, dlatego należało
je całkowicie usunąć i wznieść
nowe. Dodatkowo w tym roku
o c a ł y miesi ąc p rzesun ą ł się
ko n i e c s e zo n u g rze wc ze g o,
dlatego nie można było odłączyć centralnego ogrzewania.
Ze względu na nieprzewidziane

trudności, termin zakończenia
remontu przewidziany jest na
koniec czerwca bieżącego roku.
Mamy w planach zakupy nowego wyposażenia dla oddziału.
Układ pomieszczeń pozostanie
bez większych zmian. Została
wydzielona druga sala porodowa, pokoje pacjentek będą posiadały łazienki z prysznicami
– mówi Jacek Kacperski.
Jak informuje dyrektor, oddział
funkcjonuje bez zakłóceń, pacjentki przyjmowane są na bieżąco, sala cięć cesarskich została
przeniesiona na blok operacyjny.
– Koszt remontu wstępnie został
oszacowany na podstawie przetargu na poziomie 660 908,81
zł. Na chwilę obecną przez prace dodatkowe koszt zwiększa się
o około 60.000 zł. Dodatkowo
planowany jest remont drugiej
części oddziału po uzyskaniu
środków zewnętrznych – dodaje
dyrektor NCM.

Zmiany na oddziale ginekologiczno-położniczym w NCM faktycznie są duże. Być może dzięki
nim placówka, która niestety nie
cieszy się uznaniem znacznej
części mieszkańców naszej gminy, zyska nowych pacjentów.
E.G. (i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Łaskun,
kryminał po polsku
Z NOK

Kabaret SMILE w Nasielsku
W czwartkowy wieczór, 18 maja br.,
w Nasielsku bawiliśmy się dosłownie do łez. Na scenie Nasielskiego
Ośrodka Kultury wystąpił Kabaret SMILE. Artyści przyjechali do
nas ze swoim nowym programem
pt. „To Ci tłumaczę!”
SMILE tworzą Andrzej Mierzejewski, Paweł Szwajgier i Michał Kincel.
Grupa pochodzi z Lublina i działa
już 14 lat. Na swoim koncie mają
udział w licznych programach telewizyjnych. Ich skecze jednak najlepiej ogląda się na żywo. W NOK
zaprezentowali humor sytuacyjny
o zróżnicowanej tematyce. Stronili od polityki, co wyraźnie spodo-

bało się nasielskiej publiczności. Mieliśmy okazję
zobaczyć m. in. skecze o kłótni rodziców z synem
posłańcem w roli głównej, rozmowę teścia ze
zniewieściałym zięciem, efekty zażywania dopalaczy oraz wirtualny ślub. Artyści chętnie wchodzili
w interakcje z widownią. Zaprosili także kilka osób
na scenę do odegrania na tubach znanego utworu
„Stand by me”.
Kabaret SMILE został przyjęty w Nasielsku bardzo
ciepło. Owacjom nie było końca. Na bis zobaczyliśmy jeden z ich najbardziej znanych numerów
z Marlinem Mansonem w roli głównej.
K.T.

Z BIBLIOTEKI

W maju czytamy dzieciom
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku przez cał y
maj prowadzi działania związane
z Ogólnopolską Akcją „Cała Polska Czyta Dzieciom”, która u nas
odbywa się pod hasłem „Czytanie
mądra rzecz”.
W drugiej połowie maja nasza bibliotekę odwiedziły trzy klasy ze
szkoły podstawowej w Nasielsku.
Dla jednej z grup czytała pani Ewa

Laskowska - tłumaczka języka
czeskiego. Dzieci wysłuchały bajki
w języku czeskim, a wielką frajdą
dla nich było tłumaczenie jej tekstu
na język polski. Z czym poradziły
sobie doskonale. Na zakończenie
otrzymały na pamiątkę oryginalny
tekst utworu. W tym roku nie zabrakło w naszej akcji wolontariuszy
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Pani Zofia Myślak czytała dzieciom

książkę o przygodach Karolci („Karolcia” autorstwa Marii Kruger).
A dla ostatniej grupy uczniów
książki czytały nasielskie bibliotekarki: Jolanta Budziszewska-Rogalska i Izabela Mazińska.
(bibl.)

Polscy autorzy starają się
nie odbiegać od zagranicznych pisarzy i masowo raczą
nas swoimi kryminałami. Na
szczęście wiele z nich prezentuje wysoki poziom.
Katarzyna Puzyńska, autorka omawianego poniżej Łaskuna miała wręcz naturalne
predyspozycje do pisania
kryminałów. Z wykształcenia jest bowiem psychologiem i przez pewien czas
pracowała jako nauczyciel
akademicki na w ydziale
psychologii. Uwielbia Skandynawię, a więc miejsce,
w którym narodziło się wiele znakomitych serii powieści
kryminalnych. Debiutowała
ciepło przyjętą przez czytelników książką Motylek, która rozpoczyna sagę o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo. Wzorem swoich literackich wzorów w jej powieściach
równie ważne, jak intryga jest tło społeczne.
Łaskun to szósta część rozbudowanej i obszernej sagi o policjantach
z malowniczego Lipowa z aspirantem Danielem Podgórskim na czele
(rzecz jasna, znajomość poprzednich książek mile widziana, aczkolwiek
niewymagana). Tym razem w domu bezrobotnego sędziego policja odkrywa przerażający i makabryczny widok będący inscenizacją złożoną
z trupów, którą wymyśleć mógł tylko prawdziwy sadysta. Co gorsza, dowody wskazują na… Daniela Podgórskiego. Podejrzany zaczyna wyścig z czasem o oczyszczenie się z obciążających dowodów i wskazanie
prawdziwego zabójcy.
Książka jest bardzo obszerna, liczy bowiem ponad 800 stron, co może
być wyzwaniem dla osób rzadko obcujących z literaturą. Ale nawet
wprawieni w literackie boje czytelnicy muszą się mieć na baczności, bowiem, jak to w kryminałach, nic nie jest takie, jak na początku się wydaje
i zwroty akcji mogą przyjść w każdym momencie.
Również liczba bohaterów zapełniających karty Łaskuna jest długa, niemniej autorka z wprawą kreuje postaci wobec czego możemy
zrozumieć motywacje ich działań i wielu polubić bądź im współczuć.
To wszystko tworzy dzieło, od którego trudno się oderwać.
Czytając opinie o pozostałych książkach Puzyńskiej można dojść
do wniosku, że Łaskun nie odbiega znacząco od poziomu reszty dzieł
autorki. Możliwe więc, że jego lektura będzie dla wielu zachętą do przyjrzenia się całości sagi o policjantach ze wsi Lipowo i będzie kibicować ich
poczynaniom w walce ze złem.
Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Muzeum Ziemi Nasielskiej zaprasza
Wystawa pt. „Nasielsk w Średniowieczu” mieszcząca się w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej cieszy się cały czas niesłabnącą
popularnością. We wtorek, 23 maja br., wystawę odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Ogól-

n o k sz t a ł c ą c yc h i m . J a ro s ł awa
Iwaszkiewicza w Nasielsku – dwie
klasy licealne i dwie klasy gimnazjalne.
Wszystkich chętnych zapraszamy
do oglądania wystawy.
(b.)
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NASZE SPRAWY

Potrzebna pomoc
mieszkańców

Ziemia nasielska jest bogata w historię. Tu miały miejsca wydarzenia ważne
nie tylko dla nas, członków lokalnej społeczności, ale ważne również dla całego kraju, a nawet Europy. „Życie Nasielska” od samego początku swego
istnienia przybliżało Czytelnikom mniej lub bardziej istotne epizody z dziejów ziemi nasielskiej, wskazując zazwyczaj na ich powiązania z wielką historią. Do takiego działania obligował nas szacowny wiek naszego miasteczka.
Poważnym mankamentem w odkrywaniu przeszłości jest jednak stosunkowo skromny materiał źródłowy, który nie pozwala na lepsze poznanie losu
tych, którzy żyli tu przed nami. Stąd wiele prób zapisów naszych dziejów
niekiedy przypomina bardziej bajkę, niż solidne opisanie tego, co na naszej
ziemi się działo. Nie wszyscy są tego świadomi.
Jednym z wyjątków był chyba pewien dokumentalista o nazwisku Ostaszewski
(prawdopodobnie pochodzący z Mławy), który pozostawił po sobie wielostronicowy zapis zatytułowany: „Bajeczne dzieje Nasielska”. Jak na razie nie mamy
szerszego zapisu niż ten, który stanowiłby udokumentowaną historię naszej nasielskiej ziemi.
Przechodząc do konkretów, zwróćmy uwagę na jeden z elementów teraźniejszości i przeszłości, i utrwalmy go w postaci udokumentowanego zapisu. Tę tematykę „Życie Nasielska” przed laty wprawdzie podejmowało, ale
wszystko skończyło się na zamiarach.
Chodzi o potwierdzoną oficjalnie rejestrację figurek, kapliczek i krzyży przydrożnych. Ubogacają one nasz krajobraz, ale są jednocześnie świadkiem
naszej historii. I, co najważniejsze, niosą ze sobą olbrzymią wiedzę, która
niestety jest bardzo ulotna i wcale nieodległe pokolenia już nie wiedzą, kto
i dlaczego taką figurkę postawił. Ziemia nasielska jest bardzo bogata w tego
typu obiekty. Wszystko wskazuje, że mamy ich około 600.
Do przypomnienia tematyki figurek skłoniły mnie coroczne dyskusje, jakie
toczone są przy okazji upamiętnienia losów żołnierzy zwanych popularnie Wyklętymi. Można powiedzieć, że dla historii i historyków to „świeży”
temat. Nie wiemy już jednak, jakie znaczenie miała ta konkretna figurka
w Popowie w życiu czterech osób wymienionych na umieszczonej na niej
tablicy. Prawdopodobnie żadnego. Mogło to być miejsce przypadkowe.
Przy okazji pewni ludzie z Jaskółowa i Popowa zwrócili naszą uwagę na jeszcze jedną figurkę – krzyż na granicy tych dwóch wsi, który upamiętniał inne
wydarzenie. Wcześniej był w tym miejscu krzyż drewniany, a kiedy ten się
przewrócił, postawiono bardzo skromny krzyż metalowy. Stoi on około 50
metrów od drogi na środku pola. Tu ma być pochowanych wielu mieszkańców tych wiosek. Kiedy i dlaczego tych ludzi tu grzebano, nikt tego nie
wie. Najstarsi pamiętają to tylko z przekazu rodziców. Być może spoczywają w tym miejscu zmarli w wyniku nawracających na przełomie wieków
chorób zakaźnych. Prawdopodobnie zarazili się cholerą. Podobnych, zapomnianych miejsc zbiorowych pochówków jest więcej. Warto przywrócić
im pamięć.
Niezwykle ważne jest również utrwalenie w naszej pamięci i przekazanie tej pamięci następnym pokoleniom - historii naszych figurek, krzyży przydrożnych
i kapliczek. Entuzjastą tego pomysłu jest pan Krzysztof Miller, kierownik Wydziału
Administracji naszego Urzędu Miejskiego. Aby upamiętnić dla przyszłych pokoleń te obiekty, potrzebne są pieniądze, których nasza gmina, jak wiemy, nie
posiada. W związku z tym został przygotowany projekt, który jest już złożony
w Urzędzie Marszałkowskim. Ten bowiem dysponuje tzw. pieniędzmi unijnymi.
Same finanse jednak nie wystarczą. Potrzebne będzie olbrzymie zaangażowanie społeczeństwa. Będzie tu chodziło głównie o fotografie, zapisaną
historię tych obiektów, a także wiedzę utrwaloną w pamięci ludzi. Warto
włączyć się w tę akcję.
andrzej zawadzki
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ROZMAITOŚCI
RAJD Z BIBLIOTEKĄ

Gdzie jest Kania Górna ?
Uczestnicy kolejnego Rajdu Rowerowego z cyklu „W krainie
Nasielskiego Prawdzica” mogli dowiedzieć się, gdzie leży w naszej
gminie przysiółek o nazwie Kania
Górna. Tam bowiem w niedzielę, 21 maja br., poprowadził nasielskich cyklistów nasz przewodnik po
historii Stanisław Tyc dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
Tradycyjnie w samo południe, przy
pięknej, słonecznej pogodzie ruszyliśmy sprzed budynku biblioteki przez Paulinowo, Żabiczyn do
miejscowości Nuna. Tam przed
XIX-wieczną kapliczką, znajdującą
się w centrum wsi, nasz prelegent
przedstawił historię Nuny. Jest to
wieś stosunkowo młoda. Powstała ona w drugiej połowie XIX wieku, w wyniku parcelacji rozległych
dóbr Żabiczyn, należących wów-

czas do rodziny Kurtzów. Sama
kapliczka kojarzy się z pochówkami żołnierzy niemieckich z okresu
blokady Twierdzy Modlin w 1915
r. Kolejnym etapem naszej wędrówki po historii był fragment
wsi Zapiecki oraz miejsce docelowe - przysiółek Kania Górna, na
niektórych mapach określana jako
Sarnia Góra. Współcześnie, przysiółek ten należy do wsi Popowo
Borowe. Po krótkim odpoczynku, podczas którego pokrzepiliśmy ciała słodkimi batonami, nasz
kolorowy peleton, liczący 38 osób,
zatrzymał się przy kościele p. w. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.
Wtedy właśnie odbywał się tam
drugi Dzień Trzeźwości dla Rodziny. Zostaliśmy serdecznie powitani przez ks. Tadeusza Jabłońskiego,
proboszcza parafii w Nunie, który

pochwalił tę formę spędzania wolnego czasu.
Z tej miejscowości ruszyliśmy do
Lorcina, do stadniny koni „Stangret” na zasłużony piknik. Pani
Małgorzata Jakoniuk, właścicielka

stadniny, umożliwiła nam obejrzenie kolekcji powozów oraz pokazała ujeżdżalnie koni. Atrakcją
dla dzieci była możliwość zabawy
z małymi pieskami. Po pokonaniu
piaszczystej drogi, kiełbaski oraz
kaszanka z grilla smakowały wybornie. W miłej atmosferze i pięknym otoczeniu czas minął szybko
i nadeszła pora, by wracać do domów. Uczestnicy rajdu podziękowali właścicielce stadniny gromkimi
brawami za udostępnienie terenu
i serdeczną gościnę.
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy
na kolejny rajd, który odbędzie się
w niedzielę, 11 czerwca br. Ruszajcie
w trasę z nami, jeśli macie ochotę!
Bibl.
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Z ŻYCIA PARAFII

Z GMINY. Nuna

X Płocki Maraton Biblijny w Nasielsku

II Dzień Trzeźwości
Dla Rodziny

Po raz kolejny parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku uczestniczyła w czytaniu Pisma św. w tzw. przestrzeni
publicznej. Czytanie to odbywało
się w ramach X Płockiego Maratonu
Biblijnego. Miało ono miejsce w naszej parafii we wtorek, 23 maja br., na
skwerze im. świętego Jana Pawła II
tuż obok pomnika naszego Świętego. Warto przy tym pamiętać, że nasz
papież był wielkim orędownikiem
czytania Pisma Świętego. Tegoroczne czytanie wpisywało się w obchodzony przez Kościół jubileusz setnej

rocznicy objawień
w Fatimie.
Tradycyjnie, tę formę prz ybliżania
wiernym prawd zawartych w świętych
księgach, organizował Parafialny
Oddział Akcji Katolickiej, któremu
przewodzi pani Halina Kamińska. Całą
akcję czytania Biblii
na szczeblu diece-

zji organizowała Diecezjalna
Akcja Katolicka. Odbywała się
ona w dniach 1
5 - 31 maja.
W Nasielsku czytana były: Księga
Psalmów i Księga

W niedzielę, 21 maja br., w parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w
Nunie odbył się piknik dla mieszkańców, mający na celu promowanie życia w trzeźwości.
- Jeżeli potrafimy dobrze zorganizować ludziom czas, to alkohol
wcale nie jest potrzebny do zabawy. Takie spotkania to potrzeba
chwili, ponieważ nasze społeczeństwo mocno nadużywa alkoholu.
– tłumaczy ks. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii w Nunie. - Przy
naszej parafii odbywają się spotkania grupy Al-Anon skupiającej
osoby, które zetknęły się z problemem alkoholizmu. Rok temu pojawiła się inicjatywa, żeby pokazać innym możliwość wspólnej zabawy bez alkoholu – dodaje.

Przysłów. Przez osiem godzin krótkie
fragmenty tych Ksiąg czytało około 100 osób. Czytali kapłani z parafii
pw. św. Wojciecha z księdzem proboszczem kanonikiem Tadeuszem
Pepłońskim i patronującym w parafii
tej akcji księdzem prefektem Grzegorzem Ostrowskim na czele. Czytali
członkowie miejscowej Akcji Katolickiej, przedstawiciele pozostałych
wspólnot parafialnych, przedstawiciele urzędów, szkół. Czytali dorośli,
czytały też dzieci. Nasz ksiądz proboszcz uważa, że publiczne czytanie
Pisma Świętego jest dla każdej parafii
świętem Biblii.
Czytanie odbywało się we wtorek,
w dzień targowy. W takim dniu panuje
w tym miejscu wzmożony ruch, jest
znacznie głośniej niż w innych dniach.
W żaden sposób nie przeszkadzało to
modlitwie tych, którzy byli albo tylko
słuchaczami, albo czytali wskazane
fragmenty. Wielu przechodniów zatrzymywało się i wsłuchiwało w czytane teksty.
andrzej zawadzki

Oprócz zabawy, takie spotkanie jest dobrą okazją do refleksji nad
tym, jak alkohol potrafi niszczyć, nie tylko osobę nadużywającą
trunków, ale również jego rodzinę i otoczenie. Tego dowodem były
wspomnienia ludzi z Al-Anon.
II Dzień Trzeźwości Dla Rodziny rozpoczął się mszą świętą o godzinie 11.30. Podczas niej można było wysłuchać świadectw osób,
które zetknęły się z problemem alkoholowym. Dalsza część spotkania odbyła się na terenie parafii. Można było skorzystać ze stoisk z
jedzeniem albo wziąć udział w konkursach z nagrodami. Ustawione
zostało również stoisko z literaturą, zachęcającą do walki z nałogiem
alkoholowym. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna.
Na spotkaniu w Nunie obecny był Jacek Stamirowski, terapeuta uza-

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

Drużyna z Dębinek najlepsza
w powiecie
W czwartek, 18 maja br., w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się rejonowy etap
konkursu „Policjanci są wśród
nas”. Konkurs organizowany jest
przez Komendę Stołeczną Policji,
Kuratorium Oświaty w Warszawie
oraz Biuro Edukacji Urzędu m. st.
Warszawy.
W eliminacjach uczestniczył y
3 - osobowe drużyny, wyłonione
spośród uczniów szkół podstawowych powiatu nowodworskiego.
W skład drużyny wchodzili przedstawiciele uczniów klas IV, V, VI.
W imprezie udział wzięło osiem
drużyn, gminę Nasielsk reprezentowali uczniowie z czterech szkół podstawowych: SP Popowo Borowe, SP Nasielsk, SP Stare Pieścirogi, SP Dębinki.
W pierwszej części konkursu uczniowie sprawdzali swoją wiedzę rozwiązując test składający się z 20 pytań.
W części drugiej zawodnicy mogli wykazać się sprawnością fizyczną, w dwóch różnych konkurencjach. Po pasjonującej walce zwycięstwo odniósł zespół ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach.
Skład zwycięskiej drużyny: Daria Ciosek, Joanna Rakowiecka, Jakub Kobuszewski. Opiekunem zespołu był Rafał
Markiewicz.
Kolejne miejsca zajęły drużyny z Nasielska, Starych Pieścirogów i Popowa Borowego.
Drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach będzie reprezentować nasz powiat 8 czerwca
2017 r. w finale konkursu, który odbędzie się w Warszawie.

leżnień, który tak tłumaczy problem alkoholowy: - Alkoholizm to
plaga i wynika to z tego, że społeczeństwo korzysta na co dzień
z alkoholu, nie widząc jego zgubnych skutków. Jako dowód, pan Jacek podaje wyniki badań, w których zapytano grupę respondentów,
co jest najgorszym narkotykiem. Najczęstszą odpowiedzią była heroina. Tymczasem w rzeczywistości, to właśnie alkohol sieje największe
spustoszenie ze względu na swoją popularność i dostępność. - Nie
ma nic cenniejszego niż trzeźwe społeczeństwo – podsumowuje Jacek Stamirowski.
II Dzień Trzeźwości dla rodziny to wydarzenie towarzyszące tegorocznemu Narodowemu Kongresowi Trzeźwości organizowanemu
przez Zespół Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, któremu
przewodniczy bp Tadeusz Bronakowski.
Paweł Kozłowski
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UROCZYSTOŚCI

Z SAMORZĄDU
ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn
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Jubileusz małżeństwa Zielona klasa służy uczniom
W środę, 24 maja 2017 r., o godz.
14.00 w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku, odbyła się
uroczystość wręczenia przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
Medale te symbolicznie wyrażają
uznanie władz polskich dla trwałości i zgodności małżeństwa. Są
nagrodą dla osób, które przeżyły
razem co najmniej 50 lat.

cunku i poszanowaniu wartości
rodziny. Aktu dekoracji medalami
dokonał Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska.
Składając gratulacje Szanownym
Jubilatom, podziękował za ich trud
włożony w budowę trwałości małżeństwa i rodziny, jak również za
dawanie pięknego przykładu młodszym pokoleniom. Oprócz gratulacji i życzeń, Jubilaci otrzymali listy
gratulacyjne i piękne bukiety kwia-

Diamentowe Gody obchodzili:
Ewa i Stanisław Antoniewicz z Siennicy.
Złote Gody obchodzili: Krystyna
i Stanisław Chróścińscy z Nasielska;
Aniela i Mieczysław Fabisiak z Torunia Dworskiego; Krystyna i Jan Nowaccy z Nasielska; Ewa i Czesław
Włodarczyk ze Studzianek.

tów. Z tej szczególnej okazji wzniesiono również toast symboliczną
lampką szampana za zdrowie dostojnych Jubilatów oraz skosztowano pysznego tortu.
Uroczystość przebiegała
w szczególnej, niemal rodzinnej atmosferze, przy nastrojowej muzyce i słodkim poczęstunku. Ten

Uroczystość poprowadziła Ewa
Mikulska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która po przywitaniu Jubilatów i gości złożyła wyrazy

wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno Jubilatów,
jak i przybyłych na tę uroczystość
gości. Szanownym Jubilatom jesz-

uszanowania małżonkom za dotrzymanie złożonego przed wielu laty przyrzeczenia dochowania
obietnicy życia w zgodzie, sza-

cze raz życzymy wszystkiego,
co najlepsze oraz kolejnych wspólnie
spędzonych lat w zdrowiu i radości.
Za: www.nasielsk.pl

Wszyscy uwielbiamy niestandardowe rozwiązania. To, co sztampowe i znane, szybko nas nuży. Czy można połączyć przyjemne z pożytecznym? Tak! Od niedawna uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie mogą uczestniczyć
w lekcjach, które prowadzone są w nietypowych warunkach – w zielonej klasie. Forma zajęć ma na celu przybliżyć
uczniom zagadnienia związane z otaczającym nas środowiskiem i uświadomić, ile można czerpać przyjemności
z bezpośredniego obcowania z naturą. To pierwsza taka inicjatywa w gminie.
Altanka, została zbudowana na terenie
szkoły i tonie w zieleni krzewów, trawy
i kwiatów. Dookoła otaczają ją drzewa,
słychać śpiew ptaków i odgłosy owadów...
Jest wynikiem współpracy i poświęcenia.
Prace nad zieloną klasą trwały dwa lata.
Środki finansowe pozyskiwaliśmy w trakcie Pikniku Rodzinnego, kiermaszu oraz
ze sprzedaży ciast.
Obiekt ten powstał dzięki zaangażowaniu
uczniów, rodziców, nauczycieli i przyjaciół szkoły. Ławki wykonali uczniowie
z panem konserwatorem. Płyty betonowe ułożył pan Robert Olczak, dzięki czemu nawierzchnia jest utwardzona, równa
i bezpieczna. Pan Edward Bieżuński wykonał zaś całą drewnianą konstrukcję – zadaszenie zielonej klasy wraz z barierkami.
Natomiast pan Jan Sochocki wraz z synem Marcinem zamontowali rynny na altanie.
Całość tworzy spójny, uporządkowany i przyjemny element szkolnej architektury. Poprzez takie z pozoru proste działania
zaszczepia się tutejszym dzieciom miłość do przyrody i tym samym ukazuje jej piękno. Ponadto świeże powietrze ma
dodatni wpływ na rozwój fizyczny. Bardziej swobodna forma zajęć wpływa na uczniów dopingująco i pozwala im w łatwiejszy sposób przyswoić przekazywane wiadomości. Pobudza też ich zainteresowanie i kreatywność, co powoduje,
że zwiększa się ich aktywność.
Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększyć świadomość i budować prawidłowe postawy ekologiczne naszej społeczności szkolnej. Ponadto mamy nadzieję, że będzie istotnym czynnikiem w zwiększeniu integracji.
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania altanki przy szkole, a szczególnie do Pana Edwarda Bieżuńskiego, Pana Roberta Olczaka oraz Pana Jana Sochockiego i jego syna Marcina.
Ewelina Niesłuchowska

Z GMINY

Młodzi modelarze w Chrcynnie
W niedzielę, 28 maja, blisko sześćdziesięciu młodych modelarzy
wzięło udział w zawodach ,,Młodzi
Modelarze-Lotnicy na Start” zorganizowanych przez Aeroklub Warszawski.
Współorganizatorami konkursu byli:
Aeroklub Bemowskiego Centrum
Kultury, Sekcja Modelarstwa Lotniczego ,,WAŻKA” Ośrodka Kultury
w Wieliszewie oraz Modelarnia Lotnicza Ośrodka Kultury w Zielonce.
– Zawodnicy zmierzyli się dzisiaj
w podstawowych konkurencjach
modelarstwa. To absolutne podstawy, ale stanowią dla nich wstęp do
sportu modelarskiego – mówi o zawodach Bogdan Wierzba z Aeroklubu Bemowskiego Centrum Kultury.
Konkurencje odbyły się w kilku
kategoriach. F1A/2 to klasa najmniejszych modeli szybowców swobodnie latających typu ,,Jaskółka”.
Była ona najpopularniejsza, wystąpiła

w niej bowiem ponad
połowa zawodników.
Dalej można było
się zmierzyć w klasie F1H, modeli nieco
większych od Jaskółek. F1G to z kolei samoloty o napędzie
gumowym, czyli za
napęd służy śmigło
podczepione do nakręconej w środku pojazdu gumy. Zawody zamykały S6A
– modele rakiet czasowych z taśmą
hamującą. Przygotowanie modelu
do zawodów stanowiło wyzwanie
samo w sobie.
Jak mówi z uśmiechem Mateusz,
jeden z zawodników z Warszawy:
– Przy moim pierwszym modelu
musieli mi pomagać dorośli, drugi
jednak już zrobiłem całkowicie sam.
Co prawda skończyłem go raptem
na dwa dni przed zawodami, ale dałem radę.

Każdemu z zawodników przysługiwały trzy próby, a ogólna ocena składała się z sumy czasów ze wszystkich
prób. Najpierw modelarz za pomocą
linki holującej o długości 50 metrów
wznosił swój model w powietrze,
a od momentu odczepienie linki aż
do jego upadku na ziemię, sędziowie
liczyli czas przebywania w powietrzu.
Do dobrego wyniku ważna była nie
tylko jakość samego modelu, ale też
jego sposób wznoszenia, nic więc
dziwnego, że jeszcze na kilka minut
przed rozpoczęciem zmagań młodzi ludzie z uwagą słuchali ostatnich
porad instruktorów. Na szczęście pogoda tego dnia była dosyć sprzyjająca i można było osiągnąć wysokie
czasy.
Bogdan Wierzba chwali znaczenie modelarstwa dla dalszego
rozwoju młodego pasjonata lotnictwa. Dzięki takim zawodom
szykujemy przyszł ych pilotów.
– Poza nielicznymi wyjątkami nie
ma pilotów, którzy w przeszłości
nie zaczynaliby od modelarstwa.
To był dla wielu ich wstęp do przygody z lotnictwem – stwierdza.
Paweł Kozłowski
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ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża
Miesiąc maj jest wyjątkowy nie tylko ze względu na rozkwitającą przyrodę. Co roku w maju obchodzony
jest w Polsce Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża. Tegoroczne święto
obchodziliśmy w dniach od 8 do 15
maja. Tradycyjnie, 8 maja, w rocznicę urodzin Henry’ego Dunanta, ojca
idei Czerwonego Krzyża, obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
To dzień, w którym wszyscy ludzie
związani z tą największą organizacją humanitarną na świecie pragną
szczególnie przybliżyć społeczeństwom istotę, historię i dokonania
Ruchu Czerwonego Krzyża.
W Szkole Podstawowej w Popowie
Borowym idee czerwonokrzyskie
są obecne nie tylko w czasie Tygodnia PCK, lecz także przez cały rok
szkolny. Od wielu lat, we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK
w Nowym Dworze Mazowieckim,
w naszej placówce działa Szkolne
Koło PCK, które zajmuje się głównie propagowaniem zdrowego stylu życia, edukowaniem w zakresie
pierwszej pomocy oraz uwrażliwianiem dzieci i młodzieży na potrzeby
drugiego człowieka. Oprócz angażowania się w przygotowywanie
cyklicznych gazetek tematycznych
i apeli, uczniowie chętnie i z sukce-

PORADY

Topinambur

– słonecznik bulwiasty

sami biorą udział w licznych konkursach organizowanych przez Zarząd
Rejonowy PCK w Nowym Dworze Mazowieckim. Ostatnim takim
wydarzeniem był kwietniowy konkurs plastyczny pod hasłem „Palenie szkodzi – wygraj zdrowie”. Naszą
szkołę reprezentowali w kategorii klas
I-III: Maciej Pelkowski (kl. III), Dominik Biedrzycki (kl. I) i Jakub Ratkowski
(kl. II), a w kategorii klas IV-VI: Natalia
Mikulska (kl. VI), Wiktoria Zawadzka
(kl. IV) i Milena Leleń (kl. V). Praca Natalii Mikulskiej została wyróżniona III
miejscem w etapie rejonowym konkursu.
W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia PCK, 12 maja uczniowie
klas IV-VI naszej szkoły pod kierunkiem opiekuna Szkolnego Koła

PCK, Anity Smolińskiej, przygotowali tematyczny apel dla całej społeczności szkolnej. Po uroczystym
odśpiewaniu hymnu PCK, uczniowie
przedstawili historię, zasady działania
i idee przyświecające tej organizacji.
Po części informacyjnej, uczniowie
zaprezentowali wiersze wyrażające
zrozumienie dla nieszczęść i skomplikowanych losów ludzi, spowodowanych różnorodnymi konfliktami
i problemami współczesnego świata.
Na miarę swoich dziecięcych możliwości, uczniowie zadeklarowali
chęć niesienia pomocy tym, którzy
jej potrzebują. Ponieważ pomagając
sobie nawzajem, czyniąc dobro wokół siebie – sprawiamy, że świat staje
się lepszy.
Anita Smolińska

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Finał II Powiatowego Turnieju Literackiego
W środę, 26 kwietnia br., w Liceum
Ogólnokształcącym im. Wojska
Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się II Powiatowy
Międzyszkolny Turniej Literacki „Fantastyczne opowieści”.
Urocz ystość została zorganizowana przez Sieć Współpracy
i Samokształcenia Nauczycieli - Bibliotekarzy Szkolnych. Patronat nad
konkursem objęło Starostwo Powiatu
Nowodworskiego. W turnieju wzięło udział siedem grup ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W
konkursie wzięły udział trzy uczennice Zespołu Szkół Zawodowych:
Julia Górska, Ewelina Królak, Klaudia
Milewska. Opiekę merytoryczną nad
uczennicami sprawowała Iwona Kędel, nauczyciel bibliotekarz ZSZ.
Zadaniem uczennic było przeczytanie pięciu książek z gatunku fantasy: Igrzyska śmierci, Suzanne Collins,
Córka czarownic Dorota Terakowska,
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Wybrana Naomi Novik, Sezon Burz Andrzej Sapkowski,
Trylogia Niezgodna Veronica
Roth.
Ko n ku r s p o p rowa d z i ł a
Agnieszka Sokołowska kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Uczennice zmagał y się z trudnymi
i szczegółowymi pytaniami,
zadawanymi przez jurorów,
ich zadaniem było również
rozwiązanie quizu, a także dopasowanie cytatów do tytułów książek.
Drużyna dziewcząt z ZSZ z Nasielska
już po raz drugi z rzędu zajęła I miejsce. Zwycięzcom nagrody wręczyli:
Paweł Calak wicestarosta powiatu nowodworskiego oraz Agnieszka Sokołowska.

Coraz częściej w sklepach ze zdrową żywnością, ale także w zwykłych
supermarketach można spotkać topinambur. Cóż to takiego? Co kryje
się pod tą ciekawą, niespotykaną nazwą produktu?
Roślina ta jest spokrewniona ze słonecznikiem zwyczajnym. Pochodzi
ona z Ameryki Północnej. Do Europy dotarła za pośrednictwem Krzysztofa Kolumba. Ciekawostką jest to, że w Polsce była uprawiana już w XVIII
wieku. Inne nazwy tej rośliny to słonecznik bulwiasty i karczoch jerozolimski.
Jedną z cennych substancji, jakie zawiera topinambur, jest inulina. Jest
to węglowodan posiadający właściwości prebiotyczne. Nie jest trawiony przez enzymy człowieka i stanowi pożywkę dla bakterii, powodując
tworzenie się korzystnych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.
Sprzyja namnażaniu się pozytywnych bakterii, np. Laktobacillus czy
Bifidobacterium, natomiast hamuje powstawanie patogennych, takich
jak Clostridium.
Właściwości te pomagają w regulowaniu pracy układu pokarmowego,
a także eliminują bakterie chorobotwórcze, powodujące np. zapalenia
jelita grubego. Dzięki inulinie topinambur ma właściwości normalizujące glikemię, obniża poziom cholesterolu LDL, zapobiegając powstaniu
miażdżycy. Regularne spożycie może także wspomóc regulowanie ciśnienia tętniczego ze względu na zawartość potasu. Topinambur, dzięki zawartości inuliny, błonnika pokarmowego ma także właściwości
oczyszczania organizmu. Wiąże i przyspiesza wydalanie toksycznych
substancji czy metali ciężkich z organizmu. Błonnik zawarty w topinamburze powoduje, że odczuwamy na dłużej uczucie sytości po jego spożyciu, dlatego jest polecany osobom na diecie odchudzającej.
Roślina ta także zwiększa przyswajanie wapnia, żelaza i magnezu,
co może mieć znaczenie przy dietach niedoborowych. Bulwy mają delikatny, słodko-orzechowy smak.
Topinambur ma bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Jego bulwy
można zarówno piec, gotować, blanszować, jak i smażyć. Nie zaszkodzi
nam też zjedzony na surowo, np. jako dodatek w sałatce. Można z tej rośliny robić frytki lub dodawać ją do zup.
Iwona Łątka
Dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl

Z DDK

Wieczór z farsą
w angielskim stylu
Turniej literack i to doskonała okazja do promocji czytelnictwa
i nowości czytelniczych, rozwoju zainteresowań wśród młodzieży, a także
podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Gratulujemy serdecznie
zdolnym i pracowitym uczennicom
oraz dziękujemy za wkład pracy i zaangażowanie.
Anna Łączyńska

U NAS

Nasielski samorząd nominowany
W tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Super Samorząd” wśród nominowanych znalazło się Stowarzyszenie Europa
i My oraz nasielski samorząd. Maszgłosowe działania nasielskie
zostały nominowane jako 1 z 14 działań w ogólnopolskim konkursie „SUPER SAMORZAD”, a jako jedyne z województwa mazowieckiego.
Z tej okazji reprezentanci szkoły i nasielskiego samorządu zostali zaproszeni na uroczystą Galę, która odbędzie się 5 czerwca
w Zamku Królewskim w Warszawie. To wyróżnienie dla Nasielszczanek i Nasielszczan jest wielkim zaszczytem.
Osiągnięte zostało dzięki współpracy dzieci, rodziców, całego środowiska szkolnego i lokalnych liderów, w tym:
Stowarzyszenia Europa i My, Fundacji aiDDia oraz Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji.
EW

C z y t an i e k sią że k ,
to pasja łącząca
c z ł o n ków n a s i e l skiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Ale
poza literaturą, interesują ich również
inne dziedziny sztuki,
w tym teatr. Dlatego
regularnie uczestniczą w wyprawach na
różnego rodzaju wydarzenia teatralne. Tym razem, w piątek, 20 maja br., w płockim teatrze
im. Jerzego Szaniawskiego, oglądaliśmy spektakl pt. „Mayday 2”.
Jej autorem jest Ray Conney, znany brytyjski komediopisarz, mający
w swoim dorobku m.in.: „Mayday”, „Kochane pieniążki”. Niektórzy członkowie DKK mieli już okazję wcześniej podziwiać adaptacje sceniczne jego
sztuk (np. „Mayday”), która podobnie, jak „Mayday 2” reżyserowana była,
przez popularnego aktora Stefana Friedmanna. Tym razem reżyser również obsadził siebie, w niewielkiej, ale za to charakterystycznej roli – Taty.
Głównym bohaterem sztuki, jest londyński taksówkarz, a przy okazji bigamista - Gavin Smith, którego brawurowo odegrał Szymon Kołodziejczyk.
To właśnie on, dosłownie stawał na głowie, udawał nieboszczyka, skakał, tańczył i paradował z koszem na głowie, by nie dopuścić do spotkania dzieci z obu swoich rodzin. Z pomocą w tej sytuacji przychodził
mu, znający jego tajemnicę przyjaciel, Stanley Gardner (w tej roli Piotr
Bała). Jak to w farsie bywa, przez 120 minut, mogliśmy podziwiać szereg zabawnych gagów i szybkich zwrotów akcji, mnóstwo żartobliwych
potyczek słownych, a wszystko to z pobrzmiewającą w tle muzyką. Widownia raz po raz wybuchała śmiechem, a po zakończeniu spektaklu
nagrodziła aktorów gromkimi brawami. Wszyscy bawiliśmy się tego wieczoru świetnie.
(i.)
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Wycieczka zagraniczna
W d n i a c h o d 22 d o 27
kwietnia br. uczniowie naszej szkoły – Publicznego
Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku udali
się w sześciodniową podróż
za granicę. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy w godzinach nocnych, pod opieką
nauczycieli: Mai Grubeckiej,
Małgorzaty Zień, Ewy Wilczyńskiej i Bożenny Zawadzkiej-Roszczenko.
Pierwszym punktem
z w i e d z a n i a był a s to l i c a
i największe miasto w Austrii, przepiękny Wiedeń. Zobaczyliśmy najważniejsze
style architektoniczne, począwszy od romańskiego kościoła
św. Ruprecta przez gotycką katedrę
św. Szczepana, barokowy kościół
św. Karola, klasycystyczny parlament do budynków współczesnych.
Centrum historycznego Wiednia
było otoczone murami obronnymi, które zostały zburzone w 1857
roku, by umożliwić miastu dalszy
rozwój. Na ich miejscu powstała
szeroka aleja Ringstraße, wzdłuż
której pojawiły się reprezentacyjne
budowle użyteczności publicznej,
w tym ratusz, Burgtheater, uniwersytet, parlament, Muzeum Historii Sztuki i opera. Pojechaliśmy na
Górę Kahlenberg, czyli Łysą Górę,
skąd w 1683 roku król Jan III Sobieski dowodził w zwycięskiej bitwie
o Wiedeń. Polski ksiądz, którego
spotkaliśmy, opowiedział nam całą
historię Odsieczy Wiedeńskiej.
Na miejscu pamięci złożyliśmy
symboliczne kwiaty od całej społeczności nasielskiej i zrobiliśmy

pamiątkowe zdjęcia. Z Kahlenbergu roztacza się wspaniała panorama
Wiednia. Pod wieczór dotarliśmy
do Bratysławy, gdzie mieliśmy zamówiony nocleg.
Po porannej pobudce i śniadaniu
wyruszyliśmy do stolicy Słowenii
– Lubljany. Weszliśmy na Wzgórze Zamkowe, a następnie z zaciekawieniem przeszliśmy przez Most
Smoka. W okolicach Ljubliany aż
roi się od ciekawych miejsc świadczących o dynamicznej przeszłości
kulturowej. Jest też wiele atrakcyjnych szlaków rowerowych oraz
pieszych. Drugiego dnia, naszą
ostatnią atrakcją była wizyta w niesamowitym Parku Tivoli, w którym
podziwialiśmy florę i faunę tamtego

regionu. Pod wieczór dotarliśmy
do Izoli – rybackiego miasteczka,
w którym nocowaliśmy.
W poniedziałek, trzeciego dnia
wycieczki, po kilku godzinach jazdy autokarem, dotarliśmy do Wenecji, uznawanej za najpiękniejsze
miasto świata. Odwiedziliśmy m. in.
Plac Rzymski, Kościół Franciszkański, Ponte Rialto, Pałac Dożów oraz
Most Westchnień. Najważniejszym
punktem w Wenecji jest Plac św.
Marka. Mogliśmy tu podziwiać zachwycające mozaiki i freski na Bazylice św. Marka. Z Placu św. Marka
podziwialiśmy rozpościerający się
przepiękny widok na lagunę wenecką i Canal Grande. Olbrzymi
ruch na wodzie różnego rodzaju statków, jachtów, motorówek
i gondoli robi duże wrażenie. My
również odbyliśmy rejs łodzią po
lagunie. Zmęczeni całym dniem,
udaliśmy się do hotelu na zasłużony odpoczynek, by zregenerować
siły.
Czwartego dnia podróży, dotarliśmy do Chorwacji i miejsca Plitvice,

gdzie znajduje się Park Narodowy
Jezior Plitwickich. Jego atrakcją są
jeziora krasowe połączone ze sobą
wieloma wodospadami. Podziwialiśmy kompleks Jezior Plitwickich,
które tworzą dwa zespoły połączonych kaskadowo jezior, tzw. Górne
Jeziora i Dolne Jeziora. Widzieliśmy
obszary porośnięte bukami, jodłami, świerkami i klonami. Na długości ponad 8 km, znajduje się tam
17-cie turkusowych jezior połączonych ze sobą 72-ma wodospadami.
Obszar parku jest na liście obszarów
chronionych UNESCO.
Piątego dnia wycieczki, odwiedziliśmy śródziemnomorskie miasteczko Piranie, które leży na słoweńskim
wybrzeżu. Następnie zwiedziliśmy
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największą i najczęściej odwiedzaną w Europie Jaskinię Postojna Jama.
Wizyta rozpoczęła się od stacji kolejowej. Przejeżdżaliśmy przez bogato
zdobioną stalaktytami i stalagmitami
„Gotycką Salę”, a następnie przez
„Salę Kongresową”, zwaną Balową,
w której od ponad 180 lat odbywają
się bale i inne wydarzenia. Podczas
gdy my oglądaliśmy rzeźby stworzone przez naturę, pociąg wjeżdżał
w głąb jaskini, do wnętrza Wielkiej
Góry. Po pełnym atrakcji dniu wróciliśmy do hotelu w regionie węgierskiego Balatonu.
Ostatniego dnia podróży, w drodze do domu, odwiedziliśmy stolicę i największe miasto Słowacji
– Bratysławę. Podziwialiśmy najważniejszy kościół w tym mieście
– katedrę św. Marcina. To tu przez
300 lat odbywały się koronacje
królów węgierskich. Najbardziej
charakterystycznym elementem
budowli jest 85-metrowa wieża, która dawniej stanowiła część
muru obronnego miasta. Następnie
zwiedzaliśmy Stary Ratusz i zobaczyliśmy Fontannę Maksymiliana,
znajdującą się na głównym rynku miasta. Miejsce to jest bardzo
atrakcyjne m. in. za sprawą zabytkowych budynków. Kolejnym
miejscem godnym uwagi był
Słowacki Teatr Narodowy, który
uważany jest za jeden z najważniejszych w dorobku kulturalnym
Słowacji. Na koniec wędrówki po
Bratysławie dotarliśmy do Cumil –
rzeźby przedstawiającej kanalarza,
obserwującego przechodniów ze
studzienki. Do domu wróciliśmy
w piątkową noc, pełni niezapomnianych wrażeń i wspomnień.
Wa r s z t a t y j ę z ykowo - p r z yrodnicze pozwolił y nam wypróbować nasze umiejętności
językowe w praktyce. Ćwiczyliśmy
je w trakcie zwiedzania, w naturalnych i codziennych sytuacjach.
Program naszego wyjazdu wzbogaciły treści przyrodnicze. Dzięki
nim poszerzyliśmy naszą wiedzę
na temat klimatu, flory, fauny.
Mieliśmy okazję przeprowadzić
obserwacje w terenie oraz doświadczenia, polegające na oznaczaniu zawartości soli w wodzie,
pobierając próbki wody z Wenecji,
Adriatyku oraz jeziora Balaton.
Laura Skoczylas
i Julia Liberadzka
uczennice klasy I A Publicznego
Gimnazjum nr 1

WETERYNARZ RADZI

Jak zadbać
o osierocone kocięta?

Po publikacji ostatniego artykułu o jeżach, prosiliście Państwo o kilka informacji na temat odchowu osieroconych kociąt. Temu poświęcę dzisiejszy artykuł. Problemy okołoporodowe u kotek zdarzają się znacznie rzadziej niż u suk.
Wielkość kocura zwykle jest zbliżona do wielkości kotki, dlatego rzadko zdarzają się u tych zwierząt dysproporcje w wielkości płodów. Może się jednak
zdarzyć, że drobne kotki mają problem z urodzeniem siłami natury. Problemy okołoporodowe mogą być spowodowane podawaniem kotkom ciężarnym środków antykoncepcyjnych. Jeśli właściciel lub lekarz weterynarii nie
są świadomi ciąży u kotki i podadzą jej tabletki antykoncepcyjne lub zastrzyk
antykoncepcyjny, mogą w ten sposób zablokować u niej wystąpienie akcji
porodowej. Płody rozwijają się prawidłowo, jednak nie dochodzi do porodu. W konsekwencji płody mogą obumrzeć, a stan kotki może się pogorszyć.
Wreszcie, kotki osłabione, chore, wyniszczone, niedożywione, także mogą
mieć problemy z naturalnym porodem. Często po prostu brakuje im sił, by
z sukcesem urodzić wszystkie kocięta. Bywa, że po urodzeniu jednego czy
dwóch maleństw, akcja porodowa ulega zatrzymaniu i bez interwencji lekarza
weterynarii może to zakończyć się śmiercią matki. W takiej sytuacji pozostajemy z maleńkimi, osieroconymi kociętami.
Jak w przypadku wszystkich ssaków, dla zdrowia i prawidłowego rozwoju potomstwa, ogromne znaczenie ma wypicie tuż po urodzeniu tzw. siary od
matki, czyli pierwszej porcji mleczka. Siara bogata jest w przeciwciała, które zapewniają odporność na zakażenia w pierwszym okresie życia. Przewód pokarmowy przyswaja przeciwciała tylko w pierwszych kilkudziesięciu godzinach
życia, dlatego tak ważne jest, by każde maleństwo otrzymało porcję siary tuż
po urodzeniu. Jeśli mamy do odchowania kocie maleństwa i wiemy, że udało
im się po urodzeniu possać troszkę mleka mamy, a tym samym otrzymały
one porcję siary, możemy mieć nadzieję, że uda im się uniknąć najbardziej popularnych zagrożeń wirusowych i bakteryjnych w tym pierwszym, najtrudniejszym etapie opieki. Jeśli jednak maleństwa nie miały dostępu do matczynego
mleczka, ich podatność na zakażenia jest niezwykle wysoka. Musimy wtedy
przykładać szczególną wagę do ochrony ich przez zagrożeniem - myć ręce
przed zabiegami pielęgnacyjnymi, unikać kontaktu z innym kotami itd.
Dla kocich osesków niezwykle ważna jest prawidłowa temperatura otoczenia.
Maluszki nie potrafią same zadbać o temperaturę swego ciała - nie są w stanie same się ogrzać, ale też nie potrafią bronić się przed przegrzaniem. Dlatego utrzymujemy je w pudełku wyłożonym termoforkami, butelkami z ciepłą
wodą, jednak ich temperatura nie powinna przekraczać 39 stopni, by nie przegrzać maluszków. Termoforki przykrywamy dodatkowo kocykiem, by maleństwa nie miały z nimi bezpośredniego kontaktu.
Młode kocięta tuż po urodzeniu karmione powinny być co 2-3 godziny,
w tym także nocą. Karmimy je za pomocą butelki dla kociąt i szczeniąt, za
pomocą pipetki lub strzykawki. Do karmienia można też wykorzystać jednorazową rękawiczkę - na końcu palca przebijamy 2-3 dziurki szpilką, nalewamy
mleka do rękawiczki tak, by imitowała ona gruczoł mlekowy matki. Głodne
kocięta są niespokojne i piszczą. Jeśli jednak nie jadły bardzo długo, mogą
sprawiać wrażenie ospałych, spokojnych, mało aktywnych - niedoświadczony opiekun może niesłusznie uważać, iż kocięta są najedzone i odpoczywają,
a one po prostu mogą nie mieć już siły upominać się o jedzenie.
Do karmienia najlepiej używać preparatów mlekozastępczych dla kociąt dostępnych w sklepach zoologicznych i lecznicach weterynaryjnych. Nie wolno
używać mleka krowiego „sklepowego” ani tego „prosto od krówki”. Rozwiązaniem dopuszczalnym, ale obarczonym pewnym ryzykiem, jest preparat
mlekozastępczy dla niemowląt, który możemy zakupić w aptece. Niektóre
kocięta reagują na niego biegunką, która może stanowić zagrożenie dla ich
życia, jednak jeśli nie mamy możliwości zakupu gotowego mleka dla kociąt,
jest to jakaś alternatywa, by zaspokoić głód maleństw. W pierwszych dniach
życia koty potrzebują zaledwie kilku mililitrów mleka na raz. Początkowo są to
2-3 mililitry, stopniowo zwiększamy ilość, kierując się wskazówkami na opakowaniu preparatów mlekozastępczych.
Po karmieniu należy odczekać 3-5 minut, a następnie zająć się masowaniem
brzuszka i okolic krocza. Możemy użyć do tego celu wacika nasączonego
ciepłą wodą. Brzuszek i krocze masujemy delikatnie okrężnymi ruchami, zastępując tym samym masaż wykonywany przez matkę. Maleństwa nie potrafią
samodzielnie oddawać kału i moczu, stąd brak masażu uniemożliwi im prawidłową pracę przewodu pokarmowego.
Około 10.-14. dnia życia kocie maluszki otwierają oczka. Po ukończeniu 3-4
tygodnia życia można zacząć wprowadzać do menu maluszków inne pokarmy. Początkowo mogą to być paszteciki przeznaczone dla kocich maleństw
do 2. miesiąca życia oraz sucha karma namoczona ciepłą wodą. Po kilku - kilkunastu dniach można próbować podawać kociętom karmę suchą bez namaczania. Często kocięta zachwycone są możliwością chrupania karmy, traktują
to jako zabawę i zaspokajają dokuczający świąd dziąsełek, spowodowany wyrzynaniem się pierwszych ząbków. Mniej więcej do około 8 tygodnia życia
kocięta powinny stać się samodzielne. W tym okresie mogą opuścić rodzinne
gniazdo. Powinny wtedy być już dwukrotnie odrobaczone, powinny samodzielnie jeść suchą karmę, a do picia mogą w tym wieku dostawać już tylko
wodę bez mleka. Około 8 tygodnia życia można u kota wykonać pierwsze
szczepienie przeciwko kocim chorobom zakaźnym.
Małgorzata Rosłońska
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PIŁKA NOŻNA

Trzeba walczyć do końca
Już tylko trzy kolejki pozostały do
zakończenia rozgrywek w sezonie
2016/2017 w naszej grupie ligi okręgowej W zasadzie wszystko zostało już
rozstrzygnięte. Od dawna wiadomo,
że awansuje drużyna z Ostrołęki. Znani
są również spadkowicze. Wśród nich
nie ma naszej drużyny. Ta, przez prawie cały sezon, plasowała się w środku
tabeli. Były też okresy, że znajdowała
się w dole tabeli, ale częściej plasowała
się w jej górnej części, a nawet na samym jej początku. Awansu jednak od
początku nie zakładano. Dolną granicą, jaką jej wyznaczono była siódma pozycja. Można już powiedzieć,
że plan ten został wykonany, a wszystko wskazuje, że będzie wykonany z pewną nadwyżką. Zajmowane
obecnie piąte miejsce może zostać
jeszcze poprawione.
Warto odnotować, że ostatnio na
nowo nasi napastnicy strzelają bramki z rzutów wolnych wykonywanych
tuż spoza pola karnego. Wtedy, gdy
Żbik grał dużo wyżej, takich bramek
strzelano dużo więcej. Teraz o tej
ważnej umiejętności przypomniał sobie Rafał Załoga w meczu z drużyną
z Szydłowa i Marcin Świderski. A gole
z większej odległości potrafi strzelać
też Marek Osiński.
W ostatnim okresie, który możemy nazwać sprawozdawczym, nasza
drużyna rozegrała cztery spotkania.
Dwa z nich Żbik wygrał, ale, niestety,

dwa też przegrał. Straciliśmy 7 bramek,
strzeliliśmy zaś 9.
Naszymi przeciwnikami w tym okresie byli: Korona Ostrołęka, Iskra Krasne KSCK Troszyn i Korona Szydłowo.
Mecze z Ostrołęką i Troszynem Żbik
rozegrał na boiskach przeciwników,
natomiast z Krasnem i Szydłowem
na własnym boisku. Mecze wyjazdowe zostały przegrane: z Ostrołęką 1:0,
z Troszynem 4:2. Mecze na własnym
boisku zostały wygrane: z Krasnem
3:2, z Szydłowem 4:0.
Korona Ostrołęka to aktualny lider
i pewny kandydat do awansu. Meczu
z tą drużyną bardzo się obawiano. Niektórzy z kibiców Żbika przypominali
jednak, że z drużynami ostrołęckimi
Żbikowi zawsze dobrze się grało. Tak
było i tym razem i mało brakowało,
aby Żbik wrócił z Ostrołęki chociażby
z jednym punktem. Szansę na punkt
Żbik stracił na dziesięć minut przed
końcem spotkania. Piłkę wrzuconą
z rogu w środku naszego pola karnego przejął zawodnik gospodarzy
Maciej Staszczak. Lekko skierował ją
w stronę bramki. Po drodze piłka odbiła się od któregoś z naszych obrońców i wpadła do bramki. Wydaje się,
że w tym meczu naszej drużynie zabrakło trochę szczęścia.
O braku szczęścia nie można mówić
po meczu w Troszynie, chociaż ten
mecz był również bardzo wyrównany, a wynik 4:2 nie oddaje tego,
co działo się na boisku. Przeważy-

ła większa wola walki miejscowych.
Bardzo dobre spotkanie rozegrali dwaj
bracia Kamionkowscy, którzy jeszcze
w rundzie jesiennej grali z Tęczą Łyse
w IV lidze. Zdobyli trzy z czterech
strzelonych przez gospodarzy bramek. Bramki dla naszej drużyny strzelili dwaj nasi wyborowi strzelcy Marek
Osiński i Rafał Załoga. Tu warto dodać,
że mieli oni okazje na zdobycie kolejnych bramek. I nie tylko była szansa na
remis, ale i na zwycięstwo.
Spotkanie z Iskrą Krasne nie należało do najłatwiejszych. Być może stało się tak dlatego, że nasi zawodnicy
nie spodziewali się takiej determinacji drużyny z Krasnego i rozpoczęli mecz zdecydowanie rozluźnieni.
Goście od początku zagrali bardzo
uważnie w obronie i zdecydowanie kontratakowali. Już w pierwszych
minutach spotkania stworzyli kilka dogodnych sytuacji na strzelenie
bramki. Bardzo dobrze spisywał się
bramkarz Dawid Kręt. Jednak jedna
z takich akcji już w 5. minucie meczu
przyniosła gościom prowadzenie.
W dziesięć minut później stan meczu wyrównał się po ładnej akcji Rafała Załogi (1:1).
Od tego momentu aż do końca
pierwszej połowy zarysowała się
wyraźna przewaga naszej drużyny.
Niestety, nasi piłkarze nie ustrzegli się
błędu i tuż przed przerwą ostro musiał interweniować nasz bramkarz.
Sędzia podyktował rzut karny. Wy-

NASIELSK BASZTA TEAM

Lokalny maraton biegowy
Początek maja dla nasielskich biegaczy był bardzo pracowity. 5 maja rozpoczął się II Pułtuski Festiwal Biegowy 2017,
w skład którego wchodziło 6 biegów, z czego 4 składające się na klasyfikację festiwalową (piątek (5.05): Bieg wokół najdłuższego rynku w Europie - 1,6 km (nocny), Bieg Nocny śladami historii Pułtuska - 3,4 km, sobota (6.05) Bieg Dwóch
Wysp - 5 km, Pułtuski Półmaraton Leśnika - 21,1 km, Sztafeta Zamkowa - 4 x 1 km, a w niedzielę (7.05) Bursztynowy Bieg
po Puszczy Białej - 10 km).
Do klasyfikacji generalnej zostali zaliczeni tylko ci, którzy wzięli udział we wszystkich czterech biegach wchodzących
w skład tej klasyfikacji.
Wyniki naszych reprezentantów:
Skrzypczyński Krzysztof, czas netto 1:23:48, miejsce open 18, miejsce w kat. M30-49 – 7;
Jankowski Radek, czas netto 1:30:13, miejsce open 30, miejsce w kat. M30-49 – 14;
Maluchnik Marek, czas netto 1:37:23, miejsce open 40, miejsce w kat. M30-49 – 17;
Jankowska Agnieszka, czas netto 1:51:23, miejsce open 57, miejsce w kat. K30-49 – 11;
Kołodziejczyk Krzysztof, czas netto 1:51:56, miejsce open 59, miejsce w kat. M30-49 – 25;
Ruciński Jarosław, czas netto 1:58:31, miejsce open 68, miejsce w kat. M30-49 – 28.
Rywalizacja sztafetowa wiodła terenami Zamku Biskupów Płockich w Pułtusku. Wystawiliśmy do rywalizacji dwie drużyny
w składzie: 1 grupa (Jarosław Ruciński, Agnieszka Jankowska, Krzysztof Kołodziejczyk, Krzysztof Skrzypczyński), 2 grupa
(Łukasz Witkowski, Łukasz Malinowski, Radek Jankowski, Adam Zalewski).
Druga drużyna NBT2 zajęła trzecie miejsce z czasem 11:54.
Pierwsza drużyna NBT zajęła w tej rywalizacji również bardzo
dobre 6 miejsce. Za zajęcie 3 miejsca otrzymaliśmy puchar. Pułtuski Festiwal Biegów dał się mocno odczuć w nogach biegaczy,
ale nie zniechęciło to nas do wystartowania w innych zawodach. W ten sam weekend odbyły się Dni Nasielska, gdzie jedną
z atrakcji był IV Bieg Biegniemy ze Świętym po ulicach Nasielska,
którego nie można było opuścić. Z Nasielsk Baszta Team wystartowała spora grupa biegaczy - 11 osób, wsparta przez 23 inne
osoby z gminy. Na podium stanęło aż 5 biegaczy z NBT (Adam
Zalewski, Krzysztof Skrzypczyński, Marek Maluchnik, Radosław Jankowski, Agnieszka Ogórek), z czego najlepszym biegaczem w gminie Nasielsk okazał się oczywiście Adam Zalewski, który dystans 10 km pokonał z czasem 38:39.
Jakby tego było mało, w niedzielę w Serocku miał miejsce V Bieg Wojciechowy na dystansie 10 km. W tym biegu startował
Jarek Ruciński, Krzysiek Skrzypczyński i Krzysiek Kołodziejczyk. Idealnie atmosferę tego biegu opisują słowa Jarka: - Do
tego biegu podszedłem z respektem. Moje nogi pamiętały dwa biegi z piątku, 3 sobotnie biegi i jeszcze lekko drżały po
10 km, które zrobiłem pół godziny wcześniej w Pułtusku. Początek biegu był trudny, dopiero na 3 km udało mi się wpaść
w fajny rytm, tak było do 7 km. Potem zaczęły się schody. Niemal 40 km w nogach dawało o sobie znać, stwierdziłem,
że czas na marsz i szybką regenerację. Złapałem łyk wody, kolejny kryzys przyszedł na 9 km, ale na tym etapie nie ma
sensu się zatrzymywać, pozostało mi tylko spokojnie dociągnąć do upragnionej mety.
Gratulujemy wszystkim biegaczom, a zwłaszcza tym, którzy wzięli udział we wszystkich trzech imprezach biegowych.
(IW)

korzystał go strzelec pierwszej bramki Daniel Malinowski. Chociaż nasi
piłkarze schodzili na przerwę z ujemnym wynikiem, to nie wyglądało, aby
byli tym zdenerwowani. Po przerwie
przystąpili do zdecydowanych ataków, ale na wyrównującego gola widzowie musieli czekać dwadzieścia
minut. To był bardzo ładny gol po
rozegraniu rzutu wolnego przez naszych dwóch asów Marka Osińskiego
i Rafała Załogi. Strzelał Rafał Załoga.
W kilka minut później ładną solową
akcją zakończoną bramką popisał się
Marek Osiński. Zwycięstwo w tym
meczu było w pełni zasłużone.
Ostatnie z rozegranych w tym czasie spotkań zakończyło się wy-

sokim i pewnym zwycięstwem
naszej drużyny. Po pierwszej połowie nasza drużyna prowadziła
1:0. Bramkę po indywidualnej akcji strzelił Marek Osiński. Kolejne
dwie bramki, strzelane z rzutów
wolnych: Załoga, Świderski. Ostatnią bramkę w tym meczu zdobył
Rafał Załoga.
Do rozegrania pozostały jeszcze
trzy ligowe kolejki. Spotkamy się
w nich z drużynami ze Strzegowa
i Bieżunia na wyjeździe oraz z drużyną z Chorzel na własnym boisku
17 czerwca. Kibice są mile widziani zarówno na meczach wyjazdowych, jak i na naszym stadionie.
andrzej zawadzki

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA. Konkurs plastyczny

Coś z niczego
– coś śmiesznego
W środę, 17 maja
2017 r., został rozstrzygnięty Międzyprzedszkolny
Konkurs Plastyczny
pt.: Coś z niczego
– coś śmiesznego organizowany
przez Samorządowe Przedszkole w
Nasielsku. Celem
konkursu było propagowanie wiedzy na temat recyklingu. Aby wziąć udział w konkursie,
należało wykonać pracę przestrzenną z surowców wtórnych.
Nadesłano 51 prac plastycznych, za które serdecznie dziękujemy. Komisja
konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy wykonali najciekawsze prace.
W skład komisji wchodzili: Przewodnicząca – Jadwiga Szymańska (Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich nasielskiego
UM), Katarzyna Świderska – wiceburmistrz Nasielska; Eugeniusz Winnicki
– sponsor; Krzysztof Frąckiewicz – sponsor; Hanna Szumska – dyrektor
Samorządowego Przedszkola w Nasielsku.
Nagrody i dyplomy zostały przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 laki, 5-6 latki. Nagrody ufundowane przez sponsorów wręczyła uczestnikom konkursu Hanna Szumska, dyrektor Samorządowego
Przedszkola w Nasielsku.
SP

PODZIĘKOWANIA
Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkości ducha, aby
pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.
Organizatorzy konkursu plastycznego Coś z niczego – coś śmiesznego,
składają serdeczne podziękowania Sponsorom za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszej placówce. Nasze podziękowania kierujemy do:
• Bogdana Ruszkowskiego Burmistrza Nasielska;
• Witolda Estkowskiego i Andrzeja Sawickiego – właścicieli sklepu
„Guliwer”;
• Eugeniusza Winnickiego – właściciela sklepu „Mrówka”
w Nasielsku;
• Krzysztofa Frąckiewicza – właściciela sklepu „Artbiur”;
• Moniki Chełchowskiej i Mariusza Szostaka – właścicieli hurtowni
spożywczej.
Dziękujemy również sponsorom, którzy pragną pozostać anonimowi.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rodzice
Samorządowego Przedszkola w Nasielsku
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Kino NIWA ZAPRASZA
31 maja–4 czerwca godz. 15.00

DUDI: Cała naprzód 2D
Animacja; Hiszpania, USA; Czas trwania: 1 godz. 32 min.

Jest rok 2100. Poziom oceanów podniósł się na
tyle, że ludzkość opuściła ziemię. Teraz gospodarzami naszej planety są wszelkie wodne istoty. Mała ośmiorniczka Macunia i jej przyjaciółki:
Ewka – zwariowana ryba żabnica oraz Ala –
neurotyczna krewetka, w podwodnej katastrofie tracą dom...
26 maja–11 czerwca
godz. 17.00 3D dubbing,
19.00 2D napisy

Piraci z Karaibów:
Zemsta Salazara
Fantasy, przygodowy; Australia, USA; Czas trwania:
2 godz. 9 min.

Złowrogi korsarz ucieka z mitycznego więzienia i planuje zgładzić wszystkich piratów na morzach. Aby mu przeszkodzić, Jack Sparrow musi
zdobyć Trójząb Posejdona.
7–11 czerwca godz. 15.00

Nazywam się Cukinia
2D (dubbing)
Animacja;Francja,Szwajcaria;Czas trwania:1 godz.6 min.

Po niespodziewanej śmierci swojej mamy dziewięcioletni chłopiec zwany Cukinią zaprzyjaźnia
się z sympatycznym policjantem Rajmundem
i trafia do domu dziecka, w którym mieszkają
inne dzieci w jego wieku. Początkowo Cukinia
ma problemy z przystosowaniem się do nowego miejsca, nie zawsze dogaduje się ze wszystkimi. Stopniowo jednak znajduje sobie przyjaciół
i kiedy zajdzie taka potrzeba, będzie mógł liczyć
na ich wsparcie.
14–18 czerwca
godz. 15.00 2D, 17.00 3D

Smerfy: Poszukiwacze
zaginionej wioski

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Przed Tobą świetna passa do robienia interesów. Działaj szybko i zdecydowanie,
bo szanse na poprawę Twojej sytuacji pojawią się niespodziewanie. Zaplanuj kilka
dni urlopu. Uważaj na swoje zdrowie.
Byk 21.04-20.05
Masz wyjątkowy czas na wprowadzenie
swojej kariery zawodowej na wyższy poziom. Nie zaprzepaść tego, bo los sprzyja
odważnym. Przypływ sił witalnych sprawi,
że postanowisz bardziej o siebie zadbać.
Bliźnięta 21.05-21.06
Czeka Cię teraz istna huśtawka nastrojów.
Uważaj, bo możesz mieć skłonność do
podejmowania pochopnych decyzji. Nie
daj się też sprowokować do kłótni. Spędzaj
dużo czasu na świeżym powietrzu.
Rak 22.06-22.07
W sferze zawodowej czeka Cię dobra passa. Możesz liczyć na owocny czas, jeśli
zaangażujesz się w pracę. Twój urok osobisty sprawi, że nawet wrogowie będą Cię
darzyć sympatią.
Lew 23.07-23.08
Masz szansę na awans i zarobienie dodatkowych pieniędzy. Uważaj jednak na to, w jaki
sposób rozmawiasz z innymi, bo możesz
zrazić do siebie kogoś, na kim Ci zależy. Będziesz podatny na infekcje.
Panna 24.08-22.09
Pamiętaj, że szczęście sprzyja odważnym
i pracowitym, dlatego przygotuj się na intensywny czas i działaj. Spędź weekend w towarzystwie przyjaciół. Zadbaj o swoją kondycję
fizyczną i zmień dietę.

Waga 23.09-23.10
Nadszedł dobry moment, by podjąć decyzję o zmianie zajęcia na bardziej korzystne
finansowo. Musisz też zdecydować o tym,
co dalej z Twoim związkiem. Wasz konflikt
nie może trwać w nieskończoność.
Skorpion 24.10-22.11
Będziesz miał skłonności do lekkomyślnego
wydawania pieniędzy. Próby mediacji podczas rodzinnej kłótni tym razem mogą nie
zadziałać, więc się w nią nie angażuj. Odpoczywaj i korzystaj z pięknej pogody.
Strzelec 23.11-21.12
W życiu zawodowym czeka Cię czas
spokoju i stabilizacji. A w sprawach uczuciowych możesz liczyć na ożywienie.
W weekend wybierz się do lasu lub nad
wodę, tylko nie przesadzaj z opalaniem.
Koziorożec 22.12-20.01
Osiągniesz mistrzostwo świata w oszczędzaniu pieniędzy i czasu. Nie odmawiaj
bliskim odruchów serdeczności i ciepła.
Spadek odporności organizmu może sprawić, że złapiesz przeziębienie.
Wodnik 21.01-19.02
W Twoich sprawach finansowych zapowiadają się kłopoty. Przekonasz się teraz
o tym, na kogo naprawdę możesz liczyć,
i usuniesz z listy tych przyjaciół, którzy się
nie sprawdzili. Zadbaj o sprawy urzędowe.
Ryby 20.02-20.03
Wszystko potoczy się jak trzeba, jednak pod
warunkiem, że nie będziesz przeszkadzać
swojemu szczęściu. Twoje życie towarzyskie nie będzie teraz szczególnie intensywne. Pojawią się objawy alergii.

Animacja, familijny, fantasy; USA; Czas trwania: 1 godz.
29 min.

W całej wiosce Łasuch, Ważniak, Papa Smerf,
Laluś mają jakieś zadania. Co jednak ma robić
Smerfetka? Jedyna dziewczyna w całej grupie niebieskich smerfów? W poszukiwaniu odpowiedzi towarzyszyć jej będą inne Smerfy.
Wspólnie wyruszą w wielką podróż, która odkryje przed nami niezwykłą tajemnicę…
14–18 czerwca godz. 19.00

The Circle. Krąg (napisy)
Thriller, sci-fi; USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Czas trwania: 1 godz. 50 min.

Mae Holland (Emma Watson) zostaje zatrudniona w Kręgu - najpotężniejszej na świecie firmie
internetowej. Jest zafascynowana jej nowoczesnością, rozmachem oraz osobą wizjonerskiego założyciela - genialnego Eamona Baileya
(Tom Hanks). Z czasem praca w Kręgu pochłania dziewczynę bez reszty, a jej rola w korporacji ewoluuje w niepokojący sposób. Stając się
pionkiem w przewrotnej grze Baileya, Mae nie
dostrzega zagrożeń, jakie rodzi miejsce zatrudnienia...
21–25 czerwca godz. 17.00

Strażnicy Galaktyki vol. 2
3D (dubbing)
Akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 16 min.

Grupa najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce penetruje odległe zakątki
kosmosu, próbując rozwikłać zagadkę pochodzenia jednego z jej członków – Petera Quilla
aka Star Lorda.
21–25 czerwca godz. 19.30

Jutro będziemy szczęśliwi (z napisami)
Dramat, komedia, Francja, Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz. 58 min.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

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
29.05. – 4.06.2017 r. – Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek;
5.06. – 11.06.2017 r. – Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.,
12.06. – 18.06.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.,
19.06. – 25.06.2017 r. – Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.
		

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

(red.)

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. 573 237 400.

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.

Korepetycje z matematyki. Tanio.
Tel.798-714-084
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529
925.
Atrakcyjne działki budowlane i inwestycyjne (uzbrojone) przy ul. Piłsudskiego
w Nasielsku. Tel. 696 468 255.
Sprzedam działkę budowlaną przy
ul. Przemysłowej, częściowo zabudowaną. Tel. 880 262 323.
Sprzedam dom w Mogowie. Tel. 692
373 853.
Firma Kam-Pol w Nasielsku zatrudni
pracowników produkcji, operatorów
wózków widłowych. Tel. 784 902 549;
e-mail: rekrutacja@kam-pol.biz
Firma BUD-MAR NASIELSK MARCIN
MYŚLIŃSKI zatrudni monterów stolarki
okiennej i drzwiowej. Zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny: 509 175
901 lub kontakt mailowy: handlowcy.
budmar@vp.pl.
Firma BUD-MAR NASIELSK przyjmie
osobę na stanowisko Pracownika
Biurowego. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 509 175 901
lub kontakt mailowy: budmar3@vp.pl.
Sprzedam działki w centrum Nasielska.
Tel. 669 205 995.
Sprzedam rury na słupki ogrodzeniowe
2 cale. Tel. 669 205 995.
Pielęgnacja ogrodów, koszenie. Tel. 667
569 562.
Ocieplenia budynków, remonty.Tel. 667
569 562.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667
569 562.
Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.
Zatrudnię pracownika do zakładu kamieniarskiego. Tel. 605 963 272.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni
Panią do opieki nad osobami starszymi. Prosimy o kontakt od pon. do pt.
godz. 8-16 pod nr tel. 603 555 624 lub
23 69 12 284.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni Panią
do sprzątania. Prosimy o kontakt od
pon. do pt. godz. 8-16 pod nr tel. 603
555 624 lub 23 69 12 284.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni kucharkę. Prosimy o kontakt od pon. do
pt. godz. 8-16 pod nr tel. 603 555 624
lub 23 69 12 284.
Dom do wynajęcia przy ul. Leśnej 27a,
pow. 70 m2. Działka pow. 520 m2 (gaz,
woda). 1000 zł. Tel. 607 101 181.
Sprzedam trawę z pnia w gminie
Świercze - ok.7 ha. Cena - 2700 pierwszy
pokos. TEL - 664 423 065.

2.06.–15.06.2017; Życie Nasielska nr 12 (476)

OGŁOSZENIA
DROBNE
Wynajmę lokal na działalność w centrum
Nasielska. Tel. 509 313 218.
Sprzedam działkę budowlaną 1.935m2
w Nasielsku.Tel. 785-330-315, dzwonić
po 13.
Przyjmę kasjerkę i kierowcę do pracy
w barze. Tel. 729 299 779.
Mycie, bielenie – obory, chlewnie itp.
Tel. 608 618 321.
Sprzedam Ursus C360. Tel. 608 618 321
Animator dla dzieci. Tel. 664 433 586.
Sprzedam nową srebrną mikrofalówkę.
Tel. 507 007 050.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Mieszkanie do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Sprzedam tanio meble i odzież. Tel. 516
726 385.
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 784
528 758.
Kupię używane deski i kotwy na sklepienie. Tel. 507 720 444.
Przyjmę do pracy opiekunkę do osoby
leżącej. Tel. 664 387 766.
Wynajmę mieszkanie 38m2 po remoncie.
Tel. 605 045 285.
Cyklinowanie podłóg. Tel. 797 272 253
Szukam osoby do opieki przy starszych
osobach. Zainteresowanych proszę
o kontakt. Tel. 603 555 624.
Zatrudnimy pracownika - na stanowisko:
pomocnik mechanika - do przyuczenia.
STIHL PNIEWO. Tel. 513 143 956.
Zatrudnimy pracownika - na stanowisko: mechanik. STIHL PNIEWO.
Tel. 513 143 956.
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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).

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)

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

UWAGA - nowy termin zgłoszeń
Najpiękniejsze
sołectwo, działka i balkon
Zgłoszenia do konkursów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2017 r. do godz. 15:00
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich II piętro, pok. 201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń w terminie od 26 czerwca 2017 r.
do 31 lipca 2017 r.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 sierpnia 2017 r. Przedmiotowa lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl.

Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk
Kryteria konkursu:

1. Wygląd, ogólne wrażenie. (0-10pkt.)
2. Stan techniczny i estetyczny otoczenia (konstrukcja balkonu, estetyka balustrad, ścian otaczających balkon). (0-10pkt.)
3. Ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności, utrzymanie). (0-10pkt.)
4. Elementy dekoracyjne (pergole, skrzynki balkonowe, donice itp.). 0-10pkt.)
5. Pomysłowość i oryginalność rozwiązań. (0-10pkt.)

Najładniejsza posesja w Gminie Nasielsk
Kryteria konkursu:

1. Utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie posesji (w tym miejsca gromadzenia odpadów – pojemniki, kontenery, altana
śmietnikowa, utwardzony teren pod pojemniki itp.). (0-10pkt.)
2. Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym różnorodność kwiatów, krzewów i drzew. (0-10pkt.)
3. Estetyka i stan techniczny zabudowań. (0-10pkt.)
4. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altana ogrodowa, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby
ogrodowe itp.). (0-10pkt.)
5. Oryginalność i pomysłowość w zagospodarowaniu terenu posesji (oczko wodne, skalniak, chodniki, itp.). (0-10pkt.)
6. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, rachunki za regularny wywóz nieczystości ciekłych.(0-10pkt.)
7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości – segregacja odpadów, kompostownik.
(0-10pkt.)
8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. (0-10pkt.)

Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk
Kryteria konkursu:

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach i obiektach powszechnie dostępnych (place, przystanki, skwery, drogi, tereny wokół
sklepów, tablice informacyjne). (0-10pkt.)
2. Utrzymanie czystości i porządku posesji prywatnych. (0-10pkt.)
3. Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców na odbiór i zagospodarowanie odpadów, liczba deklaracji na segregowane odpady.
Procent mieszkańców segregujących odpady w sołectwie. (0-10pkt.)
4. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altany ogrodowe, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby
ogrodowe, itp.) (0-10pkt.)
5. Kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie własne mieszkańców na rzecz rozwoju i pielęgnowania tożsamości lokalnej. (0-10pkt.)
6. Właściwa numeracja posesji, oznaczenie ulic i miejsc publicznych. (0-10pkt.)

Z MOPS. Ogłoszenie o pracę
Asystent rodziny
Osoby zainteresowane ewentualną pracą na stanowisku asystenta rodziny,
proszone są o kontakt w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku
od poniedziałku do piątku godz. 8:00 – 16:00, tel. (23) 69 33 006
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1.posiada:
– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
– wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny
staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
– wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2.nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest jej zawiesza ani ograniczona;
3.wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „jedenastego”, 26.05.2017 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
4. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek			
5. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
8. Krzysztof Michnowski – Marek Olbryś		

77 pkt (61,11%)
74 pkt (58,73%)
69 pkt (54,76%)
67 pkt (53,17%)
62 pkt (49,21%)
55 pkt (43,65%)
53 pkt (42,06%)
50 pkt (39,68%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Mariusz Figurski					
Robert Truszkowski				
3-4. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
5-6. Janusz Muzal					
Janusz Wydra					
7.
Waldemar Gnatkowski				
8. Krzysztof Michnowski				
9.
Stanisław Sotowicz				
10. Paweł Wróblewski					

76 pkt
76 pkt
74 pkt
74 pkt
62 pkt
62 pkt
45 pkt
43 pkt
40 pkt
37 pkt

Duży sukces odnieśli nasielscy brydżyści w Mistrzostwach Polski Amatorów. Paweł
Wróblewski w parze z Grzegorzem Nowińskim zajęli 5 miejsce w turnieju na zapis
maksymalny, a w klasyfikacji ogólnej zajęli 32 miejsce na 189 startujących.
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Dobry dzień Żbika
To był naprawdę dobry dzień dla
Żbika Nasielsk – sobota 27 maja
2017 roku. Nie tylko z powodu
udanego Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Zarząd Klubu,
ale przede wszystkim ze względów
sportowych. Można je podsumować jednym zdaniem – TRZY MECZE, TRZY WYGRANE!
Bardzo dobrze rozpoczęli zawodnicy drugiego zespołu grający w B-klasie. W swoim ostatnim meczu
na własnym boisku w tym sezonie
pokonali Wkrę Radzanów 6:3. Tym
samym zrewanżowali się przeciwnikowi za porażkę na jesieni ubiegłego roku w Radzanowie w takim
samym stosunku. Warto podkreślić
dobrą formę Łukasza Ostrowskiego, który „rozstrzelał” nam się na
dobre i zaliczył swój drugi hat-trik.
Trzeba przy tym oddać szacunek
zawodnikom obu drużyn, którzy
rozegrali 90 minut w niezmienionych składach przy słonecznej
i bardzo ciepłej pogodzie. Nasza
drużyna przed ostatnią kolejką
spotkań zajmuje w tabeli 3. miejsce
z 30 punktami.
W drugim meczu tego dnia na
Stadionie Miejskim w Nasielsku
grająca w lidze okręgowej pierwsza drużyna seniorska Żbika wygrała 4:0 z Koroną Szydłowo.
To był dobry, szybki mecz w wykonaniu naszej drużyny. Żbik kontrolował wydarzenia na boisku,
nie dopuszczając przyjezdnych
do wielu sytuacji podbramkowych. Tym razem nie zawiodła
nas skuteczność, choć mieliśmy
jeszcze kilka okazji na podwyższenie rezultatu. Ozdobą meczu
była na pewno bramka strzelona
z rzutu wolnego lewą nogą przez
Marcina Świderskiego. Seniorzy
zajmują obecnie 5. miejsce z dorobkiem 50 punktów oraz stratą odpowiednio jednego i pięciu
punktów do miejsca czwartego
i trzeciego. A przed naszą drużyną jeszcze trzy spotkania.
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Czwórbój lekkoatletyczny

I wreszcie „creme de la creme”
sobotnich meczów – pojedynek
kobiecych III-ligowych drużyn
Żbika i Zamłynia Radom, który
nasze dziewczęta rozstrzygnęły
na swoją korzyść (1:0) odnosząc
czwarte zwycięstwo w rozgrywkach. Bramka padła w pierwszej
połowie po rzucie rożnym i przytomnym zachowaniu się Dominiki
Daniszewskiej pod bramką rywalek.
Po strzelonej bramce nasze dziewczęta nie „zamurowały” bramki, ale

na, pląsy, tańce i śpiewy), a także
z udziałem starszych (wspólne z dorosłymi przeciąganie liny), prowadził
znany już z ubiegłorocznego Pikniku
animator i wodzirej Piotrek Jezierski.
Dużym powodzeniem wśród dzieci
cieszyły się tradycyjnie „dmuchańce” i malowanie buziek. Było też coś
dla ciała: członkowie Zarządu „Żbika” uwijali się jak w ukropie przy grillu, gorącej grochówce i popcornie,
aby za symboliczną złotówkę każdy mógł smacznie zjeść. I pomimo

grały odważnie i spokojnie utrzymały przewagę do końca meczu.
Na pewno dużą pomocą byli dla
nich kibice, którzy przybyli na piknik i przy tej okazji mocno wspierali dziewczęta. Wielu kibiców było
po raz pierwszy na meczu drużyny
kobiecej i wyrażało swoje zdumienie dla emocji towarzyszących futbolowi w żeńskim wydaniu. Byli też
pod wielkim wrażeniem naszych
dziewcząt. Również ci, którzy widzieli już wcześniej zawodniczki
Żbika w akcji, podkreślali, jak duże
poczyniły one postępy. Trener Robert Bugalski może zatem czuć satysfakcję.
Piękna pogoda sprawiła, iż od rozpoczęcia Pikniku o godz. 15.00
do wieczora na Stadionie Miejskim
w Nasielsku trwała dobra zabawa
– dla wszystkich. Gry i zabawy dla
młodszych (m.in. chusta animacyj-

wysokiej temperatury te ciepłe dania szły jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Warto też podkreślić piękny
gest zawodniczek drużyny kobiecej Żbika, które zbierały fundusze
na pomoc w leczeniu i rehabilitacji
jednej z koleżanek, która odniosła poważną kontuzję. Wystarczyło
wrzucić do skarbonki również symboliczną złotówkę, aby móc skosztować własnoręcznie wypieczonej
pysznej szarlotki lub babeczek. Szlachetny cel tej akcji powodował,
iż rzadko kto wrzucał tylko złotówkę. Takie bezinteresowne inicjatywy
pozwalają uwierzyć, że młode pokolenie jest naprawdę wspaniałe!
Dzięki temu, że Piknik Rodzinny odbywał się razem z Gminnym Dniem
Strażaka, każdy mógł też choć przez
chwilę spełnić swoje dziecięce marzenie o byciu strażakiem. Na placu na Stadionie Miejskim stanęły
bowiem wozy bojowe jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Nasielsk. Nie brakował chętnych, aby wejść do środka
pojazdu, na chwilkę włączyć syrenę,
przymierzyć hełm strażacki.
Zarząd MLKS Żbik Nasielsk na czele
z Prezesem – Markiem Prusinowskim składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji i przebiegu Pikniku Rodzinnego na Stadionie Miejskim w Nasielsku. Ze sportowym
pozdrowieniem – DZIĘKUJEMY!
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W czwartek, 18 maja br., na terenie Stadionu Miejskiego w Nasielsku odbyły się gminne i jednocześnie powiatowe zawody w czwórboju lekkoatletycznym. W zawodach
wzięły udział następujące szkoły podstawowe:
SP Pieścirogi, SP Pomiechówek i SP Nasielsk.
Zawody rozpoczęto
konkursem skoku w dal.
Następnymi konkurencjami były: rzut piłeczką
palantową, bieg na 60
m oraz bieg długi: 600
m dziewczęta i 1000 m
chłopcy.
Po zsumowaniu punktów w kategorii dziewcząt mistrzyniami powiatu nowodworskiego zostały zawodniczki z Pomiechówka. Podobna sytuacja miała miejsce w grupie chłopców, wśród których zwycięzcami również zostali
uczniowie pomiechowskiej podstawówki. Reprezentowali oni nasz powiat
na zawodach rejonowych, które odbędą się w Piasecznie 22 maja.
Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
puchary.
Kategoria chłopców:
Kategoria dziewcząt:
I miejsce SP Pomiechówek - 913 pkt I miejsce SP Pomiechówek - 748 pkt
II miejsce SP Nasielsk - 716 pkt
II miejsce SP Pieścirogi - 818 pkt
III miejsce SP Pieścirogi - 409 pkt
III miejsce SP Nasielsk - 736 pkt
Najlepsze wyniki indywidualnie osiągnęli następujący zawodnicy:
Dziewczęta:
Chłopcy:
Janicka Natalia - 220 punktów
Karolak Sebastian - 164 punkty
Majewska Amelia - 272 punkty
Markiewicz Kuba - 156 punktów
Pałac Julia - 200 punktów.
Nowakowski Adrian - 152 punkty
M.K.
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Powiatowe i rejonowe
zawody lekkoatletyczne
W środę, 17 maja br.,
w Nasielsku odbyły się
powiatowe zawody lekkoatletyczne dla szkół
gimnazjalnych. Do rywalizacji przystąpiło 104
uczniów z trzech szkół
p ow i a t u n owo d wo rskiego: Gimnazjum nr
2 w Starych Pieścirogach, Gimnazjum nr 1
w Nasielsku i Gimnazjum
w Pomiechówku. Rozegrano trzydzieści trzy konkurencje. Po dwie najlepsze osoby z każdej konkurencji indywidualnej oraz najlepsze sztafety zakwalifikowały się
na zawody rejonowe. Reprezentację powiatu nowodworskiego utworzyło
25 uczniów z Pomiechówka (plus cztery sztafety), 23 ze szkoły w Starych
Pieścirogach (plus dwie sztafety) oraz 6 osób z nasielskiego gimnazjum.
Rejonowe zawody odbyły się we wtorek, 23 maja, na nowym stadionie
lekkoatletycznym w Piasecznie. Duży sukces odnieśli uczniowie Gimnazjum nr 2 w Starych Pieścirogach zdobywając pięć medali.
Złoty medal wywalczył Mikołaj Łyczkowski w pchnięciu kulą, a srebrny zdobyła Karolina Kobrzyńska w skoku w dal. Trzy osoby wróciły
z brązowymi medalami: Karolina Wieczorek i Marcel Kiliś za skok w dal
oraz Kajetan Kiliś za bieg na 1500 metrów.
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