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Zebra na Płońskiej

Przejście dla pieszych, tzw. zebra na ul. Płońskiej, należy do jednego z bardziej niebezpiecznych w naszym mieście. Bezpośrednio prowadzi ono na osiedle na Płońskiej, gdzie znajduje się siedziba Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego.
Do tej pory przejście nie było odpowiednio oświetlone.
Nowa inwestycja ma to zmienić. Oczywiście nie brakuje głosów krytykujących nowe lampy wzdłuż ulicy Płońskiej.
Mieszkańcy zauważają, że betonowe słupy, znajdujące się przy samej jezdni, stanowią duże zagrożenie dla kierowców.
Inne ich usytuowanie nie było jednak możliwe. O lampy mieszkańcy osiedla na Płońskiej prosili od dawna.
– Kierowcy wieczorami i nocami zupełnie nie widzą tego przejścia dla pieszych. Wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, gdy kierowcy wyprzedzali się na tych pasach. Przejście przez jezdnię często graniczy naprawdę z cudem. Lepiej
w nocy poczekać, aż wszyscy przejadą, chociaż innego wyjścia w sumie nie ma, bo nikt nas tam nie widzi i nie ustępuje
pierwszeństwa – mówi Monika, mieszkająca na osiedlu Płońska.
Niestety obawy mieszkańców już się potwierdziły.
– We wtorek, 28 listopada br., po godz. 16.00 na ul. Płońskiej doszło do potrącenia 17-letniej pieszej. Według
ustaleń policjantów, 41-letnia kierująca Fiatem Seicento nie ustąpiła 17-latce pierwszeństwa na przejściu dla
pieszych. 17-latka po badaniu przez zespół pogotowia ratunkowego została zwolniona do domu. Kierująca
była trzeźwa i została ukarana mandatem – informuje Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Być może nowe oświetlenie rozwiąże problem w tym „czarnym punkcie”.
E.G.
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Z SAMORZĄDU
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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel. 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
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Czeka nas wymiana
pieców i kominków

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową
dla Mazowsza, mającą na celu poprawę jakości powietrza na terenie województwa, która weszła w życie 11 listopada br.
Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:
• od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki
i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (klasa 5 wg normy PN-EN
303-5:2012);
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej
20 proc. (np. mokrego drewna);
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie
spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą
wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN
303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich
korzystać do końca ich żywotności;
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie,
które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych
urządzeń grzewczych. Kontrolę taką mogą przeprowadzać straże miejskie i
gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Właściciele tych instalacji powinni móc wykazać,
że ich piece spełniają określone w uchwale wymagania.
Naruszający przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną
do 5000 zł.
Gmina Nasielsk w 2018 roku, jak corocznie, zamierza wystąpić do WFOŚiGW
w Warszawie o dofinansowanie na wymianę kotłów. Dofinansowanie dotychczas wynosiło 75% ceny zakupu kotła wraz z zasobnikami oraz czujnikiem tlenku
węgla – nie więcej jednak niż 5 tys. złotych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w styczniu 2018 r.
tel. 23 6933101; osobiście: II piętro, pokój 206 lub mailowo: środowisko@nasielsk.pl
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU
Poniedziałek: 800 – 1700
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00
Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

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

Kolejna pomoc
klęskowa dla rolników
Informujemy, że od 7 do 29 grudnia Mazowiecki Oddział Regionalny
ARiMR już po raz kolejny będzie przyjmować wnioski od rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej. Jest to wsparcie
finansowane z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można
składać również za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je pocztą.
O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne
skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania
w gospodarstwie szkód, spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany
wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy
rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej
w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok,
w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej
produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących
się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały
w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.
Pomoc może być przyznana np. na odtworzenie plantacji wieloletnich czy
sadów. Dofinansowanie można również otrzymać na zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych w miejsce tych, które zostały zniszczone
w wyniku klęsk żywiołowych, zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, w przypadku utraty zwierząt oraz odbudowę zniszczonych
budynków (z wyłączeniem budynków, do których rolnik jest obowiązany
zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego) lub budowli w miejsce
tych, które zostały zniszczone.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w całym okresie realizacji PROW
2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym, że nie może przekroczyć ona
poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.
Na podstawie oszacowanej wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek o przyznanie pomocy określana jest
wysokość wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z uwzględnieniem wcześniej wskazanego limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta. Jeżeli
zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wówczas wysokość
pomocy w odniesieniu do odtwarzanego składnika pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli
rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich, ważnej na dzień wystąpienia szkody
w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji
chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących
efektywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego
składnika, pomniejsza się o połowę.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Pod
uwagę będzie brana wysokość szkód w odniesieniu do zniszczonych lub
uszkodzonych składników gospodarstwa wykorzystywanych do produkcji rolnej, procentowa wysokość szkód w produkcji rolnej oraz to, czy
plantacja chmielu, sad lub plantacja krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat objęta była dobrowolnym ubezpieczeniem. Na podstawie przyznanej liczby punktów sporządzone zostaną
dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy – jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw.
Za:www.arimr.gov.pl

Szkolenie
dla rolników
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Po-

świętne w Płońsku, Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku zapraszają rolników i innych mieszkańców naszego terenu na otwarte
szkolenie pod nazwą Energetyka prosumencka. Szkolenie odbędzie się
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (pokój 112 – I piętro) 4 grudnia br. o godzinie 10:00. Wykładowcy:
Pracownicy MODR Warszawa, Oddział Poświętne.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
Ewelina Niesłuchowska – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc – ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

1.12.–14.12.2017; Życie Nasielska nr 25 (489)

Z SAMORZĄDU

Z MIASTA

Z MIASTA

Klub Senior+ otwarty
Ta wiadomość ucieszy nasielskich seniorów – 15 listopada
br. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior+. Mieści się on
przy ulicy Warszawskiej 52, czyli
w miejscu, w którym do tej pory
funkcjonował Dom Dziennego
Pobytu. Wchodził on w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Pomieszczenia, w
których przebywali nasielscy seniorzy, były w opłakanym stanie.
Na początku 2017 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020 dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.
P rogram ten jest elementem
wsparcia finansowego jednostek
samorządowych w realizacji ich
zadań własnych, poprawy życia seniorów w ich środowisku lokalnym,
integracji społecznej i zwiększenia
ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych i promowania
aktywnego starzenia się.
Pracownicy nasielskiego MOPS-u,
na czele z Moniką Nojbert, dyrektor tej placówki, postanowili złożyć
wniosek o przyznanie dotacji na
jednorazowe wsparcie finansowe
na utworzenie i wyposażenie Klub
Senior+. Oferta uwzględniała dwa
etapy prac związanych z przygotowaniem Klubu: remont i wyposażenie placówki.
Prace remontowe zostały wykonywane przez trzy firmy wyłonione w przetargu ogłoszonym przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Realizowano je od lipca do

końca października br. Objęły one:
wymianę podłóg, okien, drzwi,
wymianę elektryki i oświetlenia
w ogólnodostępnej sali, kuchni, łazience, toalecie, pralni oraz w sali
do ćwiczeń. W listopadzie wyposażono placówkę w potrzebne
meble. Zakupiono również telewizor i komputer z dostępem do Internetu.
– Chcę, aby seniorom w naszej
gminie żyło się lepiej. Od teraz
osoby 60+ będą miały możliwość wspólnego spędzania czasu,
zabawy, nauki, a także gimnastyki
w pięknych i przytulnie urządzonych pomieszczeniach – podkreślała z dumą Monika Nojbert,
dyrektor MOPS w Nasielsku podczas uroczystości otwarcia Klubu.
Wśród zaproszonych gości byli:
Halina Stachura-Olejniczak radca wojewody w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, ks. kan. Tadeusz Pepłoński
proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nasielsku, Antoni Kalinowski
Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz radni Mirosław Świderski i Dariusz Kordowski,
członkowie tejże komisji.
Byli również przedstawiciele seniorów, którzy mieli okazję sprawdzić
funkcjonalność nowego sprzętu rehabilitacyjnego.
Dofinansowanie „Klubu Senior+”
wyniosło ok 90 tys. zł, zaś całkowity koszt inwestycji to ok. 120 tys.
zł. – Warto podkreślić, że gmina
Nasielsk znalazła się wśród dwudziestu sześciu beneficjentów dotacji, spośród ponad pięćdziesięciu
wniosków – informowała Halina
Stachura-Olejniczak.
– Dotychczas w Domu Dziennego
Pobytu każdego dnia przebywało
około 20-25 osób. Przy większych
okazjach pojawiało się nawet około 60. osób – mówiła dyrektor
MOPS. – Zachęcamy osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia do
udziału w zajęciach Klubu Senior+.
Michał B.

Z PRAC RADY

Coraz więcej bezdomnych
Podczas ostatnich obrad Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które miały miejsce 27 listopada
br., Monika Nojbert dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła uchwałę
dotyczącą odpłatności w ośrodkach wsparcia, w tym schroniskach dla bezdomnych. Jak się
okazuje, obecnie gmina p łaci
ok. 1 tys. zł miesięcznie za jedną
osobę z gminy Nasielsk, przebywającą w schronisku dla bezdomnych.
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Z informacji, jakie przedstawiła dyrektor MOPS-u okazuje się, że jest
10 osób, które korzystają w ten
sposób z pomocy gminy. Kierowane są one przede wszystkim
do schroniska w Pokrzywnicy, Stowarzyszenia „Serdeczna Dłoń”. Gdy
jest tam pełne obłożenie, osoby
bezdomne kierowane są do schroniska w Janowie, do Stowarzyszenia
„Antidotum”.
– Coraz więcej naszych mieszkańców przebywa w schroniskach dla

bezdomnych. Coraz więcej z tych
osób posiada też jakiś swój dochód. Zazwyczaj pobierają zasiłek
ok. 600 zł z powodu niepełnosprawności – mówiła Monika Nojbert.
Nowa uchwała, jaką mają podjąć
radni podczas najbliższej sesji Rady
Miejskiej, ma spowodować choćby
częściowy zwrot kosztów poniesionych przez gminę od osób bezdomnych, które pobierają zasiłki.
E.G.

Kontrowersje wokół latarni
Ogromne kontrowersje wywołał wśród nasielskich internautów sposób zainstalowania słupów oświetleniowych na ulicy Płońskiej. Postawiono je na odcinku
wzdłuż chodnika od ulicy Dębowej do bloków.
Wiele osób uważa, że słupy oświetleniowe powinny znaleźć się za chodnikiem,
a nie w pasie między ulicą a chodnikiem, gdyż może dochodzić do niebez-

piecznych zdarzeń. – To była jedyna możliwa lokalizacja. Umieszczenie słupów za chodnikiem nie było możliwe m.in. ze względu na nieuregulowane
sprawy spadkowe z właścicielami gruntów lub też z uwagi na brak kontaktu
z nimi. Oczywiście można było odłożyć inwestycję i uregulować prawa własności, jednak potrwałoby to co najmniej kilka lat – informuje Radosław Kasiak
z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych. –
Dlatego też w porozumieniu i za zgodą Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, odpowiednią lokalizację wskazano między poboczem z kruszywa
łamanego, a korytem odpływowym. Dodatkowo na słupach zainstalowano
tablice oznaczające skraj drogi – dodaje kierownik.
Prace zostały wykonane błyskawicznie przez firmę MARCO GROUP Marek
Czachorowski.
– Dostawcą energii elektrycznej jest firma Tauron, natomiast dystrybutorem
firma Energa, dlatego mamy nadzieję, że po zakończeniu wszelkich procedur
między nimi, około 15 grudnia uda się zamontować licznik i będzie można
uruchomić oświetlenie – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Czy narzekania internautów są słuszne? Warto zauważyć, że zarówno
w Nasielsku (przy ulicy Warszawskiej), jak i w wielu innych miejscowościach
latarnie zlokalizowane są często w pasie granicznym między jezdnią a chodnikiem. Tym samym światło latarni, choć skierowane jest bezpośrednio na ulicę,
jednocześnie oświetla również chodniki. Warto zaznaczyć również, że jest to
teren zabudowany i obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 50 km/h.
Michał B.

Z MIASTA

Pasów przy Mrówce
nie będzie?
Kwestia przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej przy markecie Mrówka była już rozstrzygnięta i lada dzień miały rozpocząć się prace. A jednak
jak dotąd nic się tam nie dzieje. O realizację tej inwestycji dopytywała, 28
listopada br., na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Danuta Białorucka wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

Przetarg na budowę przepustu i przejścia dla pieszych był rozstrzygnięty
przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
– To miało być zrobione już w lipcu, potem w sierpniu br. Jestem po rozmowach (z dyrekcją MZDW – przyp. red.) i powiedzieli mi, że firma, z którą
podpisali umowę wycofała się z niej, bo nie mają ludzi do pracy. Szukaliśmy już tutaj jakiegoś podmiotu, który mógłby to zrealizować. Zgłosiła
się jedna firma, ale nie potrafili określić, kiedy to wykonają ze względu na
warunki pogodowe – tłumaczył na posiedzeniu komisji Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, dodając, że gdyby to była inwestycja gminna, to
na pewno dopilnowałby, aby została zrealizowana. W takiej sytuacji można
rozmawiać tylko z właścicielem drogi.
Michał B.
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NA SYGNALE

Palił się magazyn

dostosował prędkości do warunków na drodze, zjechał na przeciwległy
pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym w przeciwnym kierunku BMW,
którym kierował 21-letni mężczyzna (gm. Winnica). Kierowcy byli trzeźwi.
21-latek po badaniach lekarskich został zwolniony do domu – informuje
Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Kierowca Mitshubishi został ukarany mandatem karnym. Na miejsce zadysponowano: OSP Nasielsk, OSP Nuna, 2 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Nowy Dwór Mazowiecki, ZRM Nasielsk, KP Nasielsk oraz WRD Nowy
Dwór Mazowiecki.

Do pożaru budynku magazynowego doszło w piątek, 24 listopada br. około godz. 14.00. Na ul. Lipową zadysponowane zostały 2 jednostki OSP
Nasielsk, OSP Psucin, OSP Jackowo oraz 2 jednostki JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
Jak informuje Tomasz Wołoszyn, oficer prasowy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej, przyczyną pożaru była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Akcja działań gaśniczych
trwała ok. 1,5 godziny.
– Straty wstępnie oszacowano na ok. 8 tys. zł. Wynikają one ze zniszczenia/spalenia urządzeń i maszyn typu kosiarka, wkrętarki, frezarki itp.
Straty szacunkowe zostały podane przez właściciela – informuje oficer
prasowy KP PSP.

Śmigłowcem do szpitala

D o n i e s z c z ę ś l i we g o
w skutkach w ypadku doszło w niedziel ę, 26 l i s t o p a d a b r. ,
po godz.17. w Pniewie,
gm. Nasielsk. W zderzeniu drogowym udział
brał pieszy.
– Według wstęp nych ustaleń policjantów, 41-letni kierujący
Oplem Meriva, jadąc
w kierunku Nasielska, potrącił 18-letniego pieszego, który prawdopodobnie szedł środkiem jezdni. 18-latek z obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Kierujący samochodem
został przebadany alkomatem i stwierdzono, że był trzeźwy. Aktualnie w tej sprawie prowadzone jest postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Jednocześnie policjanci poszukują
osób, które mogły być jego świadkami – mówi Szymon Koźniewski,
oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.
Na miejsce wezwane były następujące siły: Zaplecze Pogotowie Ratunkowe Mazowieckie Nasielsk, Komisariat Policji Nasielsk, Wydział
Ruchu Drogowego Nowy Dwór Mazowiecki, technik kryminalistyki
i dwie jednostki Ochotnicza Straż Pożarna Nasielsk. Strażacy zabezpieczyli lądowisko dla LPR. Na czas działań droga wojewódzka nr 571
została całkowicie zablokowana. Pojazdy kierowane były objazdami.
We wtorek, 28 listopada br., 18 latek zmarł w szpitalu.
E.G.

Zatrzymało go drzewo

Do niebezpiecznie wyglądającego wypadku doszło w sobotę, 25 listopada br. przed południem na ul. POW, na wysokości sklepu Tesco. Z relacji
świadków zdarzenia wynika, iż obydwa pojazdy od świateł kierowały się
na Pomiechówek. Jeden z nich wyprzedzał wszystkie pojazdy, zagrażając życiu i zdrowiu pozostałych uczestników ruchu drogowego. Niewiele
brakowało, a potrąciłby m.in. właściwie jadącego rowerzystę. Kierowca
jednak nie przewidział, że jeden z pojazdów w wyprzedzanej przez niego
kolumny może zdecydować się na manewr skrętu w lewo, tj. w ul. Polną.
W wyniku tego doszło do poważnego zderzenia pojazdów osobowych.
Kierowca, powodujący wypadek, wylądował na drzewie. Obydwa pojazdy
w znacznym stopniu uległy zniszczeniu. Do kolizji wezwane zostały OSP
Nasielsk i OSP Jackowo.
– Policja nie obsługiwała tego zdarzenia. Kierowcy doszli do porozumienia się we własnym zakresie – mówi Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na czołowe

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło
w niedzielę, 26 listopada br.,
w Chrcynnie przed godziną
6.00.
– Według ustaleń policjantów,
55-letni kierujący (m. Sokołów Podlaski) Mitshubishi, nie
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KRONIKA
POLICYJNA
25.10.2017 roku doszło do oszustwa
internetowego na szkodę mieszkanki gminy Nasielsk. Pokrzywdzona nie
otrzymała zamówionych wcześniej
przez internet artykułów gospodarstwa domowego za kwotę ponad
300 zł. W spawie trwają dalsze czynności. Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas dokonywania zakupów
przez internet, zwłaszcza w okresie
przedświątecznym.
11 listopada na terenie Nasielska doszło
do pobicia 33-letniego mieszkańca
Nasielska przez dwóch nieznanych
mężczyzn. W toku czynności operacyjnych ustalono i zatrzymano jednego ze sprawców pobicia. Podczas
przesłuchania, 32-letni mieszkaniec
Nasielska przyznał się do zarzucanego mu czynu, a prokurator zastosował
wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
W sprawie trwają dalsze czynności.
21 listopada w miejscowości Stare
Pieścirogi ujawniono kradzież 4 szt.
żeliwnych wpustów ulicznych, usytuowanych na drodze o wartości
ok. 1500 zł na szkodę Urzędu Miejskiego w Nasielsku. W sprawie trwają dalsze czynności. Zwracamy się
z prośbą o pomoc w ustaleniu potencjalnych sprawców kradzieży.
24 listopada na terenie Nasielska
funkcjonariusze Referatu Kryminalnego KP Nasielsk, podczas kontroli
samochodu osobowego marki Volvo,
u 60-letniego mieszkańca Nasielska
ujawnili 120 paczek papierosów bez
polskich znaków akcyzy. W sprawie
trwają dalsze czynności.
Sporz. RW

KRONIKA OSP

16 listopada zastępy z OSP Nasielsk,
OSP Krzyczki i JRG Nowy Dwór Mazowiecki zostały zadysponowane
do miejscowości Krzyczki Pieniążki,
gdzie doszło do kolizji samochodu
z dzikiem. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
18 listopada doszło do potrącania
kobiety na ulicy Cmentarnej. Zadysponowano OSP Nasielsk. Działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia.
22 listopada OSP Cieksyn, OSP
Nasielsk i PSP Nowy Dwór Mazowiecki zostały zadysponowane do
Cieksyna do próby samobójczej.
Działania strażaków polegały na
opatrzeniu ran, podaniu tlenu i opieki
nad poszkodowanym do momentu
przyjazdu karetki pogotowia.
24 listopada WSP Pomiechówek
została zadysponowana do pożaru pomieszczenia gospodarczego
w miejscowości Cegielnia Psucka.
24 listopada PSP Nowy Dwór Mazowiecki, OSP Jackowo, OSP Nasielsk
i OSP Psucin zostały zadysponowane
do pożaru budynku gospodarczego
przy ulicy Lipowej.
25 listopada OSP Jackowo i OSP
Nasielsk zostały zadysponowane do
kolizji dwóch samochodów na ulicy
Warszawskiej. Działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
26 listopada PSP Nowy Dwór Mazowiecki, OSP Nasielsk i OSP Nuna
zostały zadysponowane do kolizji
drogowej w miejscowości Chrcynno.
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U NAS

W spirali strachu
Rodzina Wodyńskich mieszka pod
Nasielskiem i jest szczęśliwa, ale…
chorują dzieci. Składają się na nią:
mama Jadwiga, tata Artur i dwie córki:
Karolina (16 lat) i Magdalena (11 lat).
Są dwa psy i cała kocia ferajna. Jest
niewielki domek, a w środku skromnie i czyściutko. Jest też podwórko
z zielonym trawnikiem. A wokół roztacza się dość sielski widok na pola,
łąki i oddalony nieco zagajnik. Działka
znajduje się tuż za miastem. Sąsiadów
nie ma wielu. Jest spokój. Dziewczynki są uśmiechnięte i radosne. Chodzą
do szkoły, nawet jeżdżą na wycieczki szkolne. Tata pracuje całymi dniami w firmie montującej wentylacje,
a mama dba o całą rodzinę i pracuje
dorywczo. Kiedy jest w domu, gotuje obiady, pilnuje godzin przyjmowania lekarstw, jeździ z dziewczynkami
do szpitala.
Wielu z mieszkańców naszej gminy pamięta zapewne panią Jadwigę,
która jeszcze dwa lata temu pracowała w jednym z nasielskich marketów. Wtedy godziła pracę ze studiami
i prowadzeniem domu. Kiedy dzieci zaczęły chorować zrezygnowała
z pracy, bo nie mogła ciągle przebywać na zwolnieniach lekarskich.
Uznała, że zdrowie dzieci jest najważniejsze. Z miesiąca na miesiąc sytuacja
rodziny stawała się coraz trudniejsza.
Nie obnosili się ze swoimi kłopotami.
Pomocy udzieliła im rodzina i MOPS,
ale ciągle brakuje pieniędzy.

Od szpitala do szpitala

Pani Jadwiga szeptem opowiada
o tym jak jej rodzinę powoli dopadają kolejne problemy. Pewnego dnia,
w czerwcu, 2014 r., Karolinę zaczęła
boleć ręka. Lubiła grać w siatkówkę,
więc wszyscy uznali, że po prostu ją
sobie stłukła na zajęciach WF. W lipcu bolało już tak, że domowe sposoby nie pomagały i poszli do lekarza.

Przepisał maść do smarowania i przeszło. Ból pojawił się znowu we wrześniu. Znowu była maść i przeszło, aż
do listopada. Wtedy ręka spuchła i Karolina trafiła do szpitala w Dziekanowie
Leśnym. Tam zrobiono jej prześwietlenie i wraz ze zdjęciem rentgenowskim wręczono skierowanie do
onkologa do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
– Po prostu zemdlałam, jak zoba-

Operacja się udała i Karolina może ruszać ręką, ku zaskoczeniu lekarzy. Ale
musi na siebie uważać, bo kość może
zrastać się aż 5 lat. Dlatego Karolina
cały czas powinna chronić rękę.
Miesiąc po operacji starszej córki
młodszą, Magdalenę zaczęła boleć
noga. Diagnoza na podstawie zdjęcia
rtg była niemal błyskawiczna – nowotwór kości, włókniak niekostniejący.
Lekarze zdecydowali, żeby obser-

czyłam to skierowanie. Jeszcze tego
samego dnia przyjął nas onkolog.
Potem była biopsja i jej wynik nie
pozostawił wątpliwości – nowotwór
kości łokciowej lewej desmoplastic
fibroma – wspomina pani Jadwiga. –
To taki rodzaj nowotworu, który niszczy kość sprawiając, że robi się ona
jak sito. Nie reaguje na leczenia chemią czy radioterapią. Zaatakowaną
kość trzeba wyciąć, dlatego potrzebna była operacja. Lekarze nie ukrywali, że grozi córce amputacja ręki
– dodaje.
Po serii badań i zmianach terminów,
operacja Karoliny odbyła się w marcu 2015 roku. Wycięto ponad 11 cm
kości i zastąpiono ją kością alogenową
spajając z blachą.

wować i sprawdzać, czy się nie powiększa. Badania trzeba wykonywać
co miesiąc. W czerwcu wydawało się,
że zniknął.
– Wtedy Madzia trafiła do szpitala
w Pułtusku z wysoką gorączką. Miała
fatalne wyniki badań, podejrzewano
zakażenie organizmu i podawano jej
mnóstwo leków, antybiotyków, witamin. Dostała skierowania do wielu
lekarzy specjalistów. Nikt nie wiedział,
co się z nią dzieje. Kiedy tylko odstawialiśmy leki, jej stan się pogarszał.
To było przewlekłe zapalenie nerek
– opowiada pani Jadwiga. – W listopadzie 2015 roku podczas kontroli
w Instytucie Matki i Dziecka okazało
się, że nowotwór przeniósł się na kość
piszczelową tej samej nogi pod kolano. I znowu musimy go obserwować
– dodaje.

Grudzień 2015 r. dla Karoliny zaczął
się niefortunnie. Potknęła się i zwichnęła kostkę. Bardzo bolało, więc pojechali na prześwietlenie. Tym razem
włókniak niekostniejący zadomowił
się w kostce Karoliny. Usunięto go
podczas kolejnej operacji. I, tak, jak
u Magdaleny zalecono obserwację.
Choroby, które dotknęły dziewczynki, to nie tylko nowotwory. Magdalena
ma refluks żołądkowo – przełykowy,
a Karolina jest chora na astmę. Rok
temu doszła cukrzyca oraz problemy z tarczycą i kręgosłupem. Bardzo szybko rośnie, jest wysoka, ma
185 cm wzrostu. Ma podwyższone
wskaźniki badań tarczycy, lekarze sugerowali, że może to być guz przysadki mózgowej.
– Mam nadzieję, że ta diagnoza się
nie potwierdzi. Obu dziewczynkom
regularnie musimy robić badania.
Dzieci są pod opieką specjalistów
z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – wszystkie choroby, dolegliwości, dodatkowe leki, wyjazdy,
wszystko musimy konsultować
z onkologami. Pobyt w szpitalach to
zawsze był koszmar dla nas wszystkich. Jak się tam jedzie na badania,
to nie wiadomo czy się wróci, czy
człowiek zostanie w tym szpitalu.
Przez ostatnie lata wszystkie święta
spędzaliśmy w szpitalach – mówi
pani Jadwiga. – Dla mnie to był
straszny czas, miałam dwa światy. Dziewczynki chorowały, skończyłam studia, potem miałam staż
i szukałam pracy, ale nie mogłam jej
znaleźć – dodaje.
Dziewczynki mają status
osób niepełnosprawnych. Podobnie jak ich
mama, bo pani Jadwiga
choruje na cukrzycę insulinozależną.

Od kredytu do
kredytu

Państ wo Wodyńsc y
odziedziczyli dom po
rodzicach pani Jadwigi.
Na remont domu wzięli
kredyt.
– Musieliśmy zrobić
remont, bo wszędzie
była wilgoć i grzyb, na
podłogach i ścianach.
Wzięliśmy kredyt, ale
dużo pomogła nam też
rodzina. Potem zaczęły

się choroby dziewczynek i ogromne koszty związane z ich leczeniem.
Cały czas mamy więc do spłaty
duży kredyt. Przez ostatnie lata tylko
mąż pracował, więc korzystaliśmy
z pomocy MOPS, bo brakowało
nam pieniędzy na jedzenie – mówi
pani Jadwiga. – Od siostry i szwagra
dostałam pieniądze na samochód,
żebym się nie bała jeździć z dziećmi do szkoły, czy do Warszawy do
lekarzy. Oni wiedzą, z czym ja się
borykam, ich syn zmarł na raka –
dodaje.
Miesięczna rata kredytu u Wodyńskich sięga ponad 2 tys. zł, dlatego
pensja pana Artura i środki przekazywane przez MOPS są przeznaczane przed wszystkim jej spłatę oraz
opłaty. Trzeba znaleźć też pieniądze
na wyjazdy do lekarzy i badania, raz
w miesiącu albo częściej. Dlatego
często się zdarza, że rodzinie brakuje środków na żywność, nie mówiąc już o ubraniach, czy sprzętach
do domu
– Do tej pory radziliśmy sobie. Ja
pracowałam, mąż pracował, ale teraz, kiedy przyszły choroby nie dajemy sobie rady. Nie wiem co mam
robić dalej, muszę prosić o pomoc,
bo nie mam wyjścia – mówi pai Jadwiga. – Do tego wszystko nam się
psuje, dach przecieka, piec, kuchnia
gazowa, grzejnik, samochód. Mąż
jest pracowity. Wiele rzeczy sam
umie zrobić, jednak na nic nie starcza. Wstydzę się prosić o pomoc,
ale nie mam wyboru – dodaje.
Rodzina znajduje się pod opieką nasielskiego MOPS. Do tej pory
nie mówili głośno o swoich problemach, w szkołach mało kto wie
o poważnych chorobach dziewczynek. Nie prosili nikogo o pomoc
i próbowali radzić sobie sami, ale teraz sytuacja ich przerosła.
Z pewnością rodzinie potrzebna jest
pomoc materialna w naprawie dachu i sfinansowaniu leczenia dzieci.
Potrzebna jest też żywność i ubrania, żeby mogli przetrwać zimę. Potrzebna jest praca dla pani Jadwigi.
A przede wszystkim potrzebna jest
życzliwość całej naszej społeczności.
Rodzina Wodyńskich mieszka pod
Nasielskiem i jest szczęśliwa, ale…
potrzebuje naszej pomocy.
Iwona Pęcherzewska

Pomoc dla rodziny Wodyńskich
Wszystkich, którzy zechcą pomóc rodzinie państwa Wodyńskich prosimy o kontakt telefoniczny z panią Jadwigą 697 887 294. Szczególnie potrzebne są ubrania dla dziewczynek. Magdalena jest typową 11 latką, ale
Karolina ma już 185 cm wzrostu, nosi ubrania w rozm. 48 i buty w rozm 41 – 42.
Można również dokonywać wpłat na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Alior Bank S.A.
nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 27170 Wodyńska Karolina darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
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Z BIBLIOTEKI

Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską
W ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki dla Dzieci,
działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Nasielsku,
w dniach 14 i 16 listopada zorganizowaliśmy
cykl spotkań z Ewą Chotomską. W sumie odbyły się cztery spotkania.
Trzy z nich były finansowane przez bibliotekę,
a w jednym partycypowała w kosztach Rada
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2
w Nasielsku.
Pierwsze spotkanie odbyło się
w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym. Uczestniczyli w nim
uczniowie wszystkich klas. Trzy
kolejne spotkania autorskie odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2
w Nasielsku. Udział w nich wzięli uczniowie klas I-III. Scenariusz
wszystkich spotkań był niezwykle
interesujący.
Ewa Chotomska jest znana głównie
jako Ciotka Klotka z popularnych
przed laty telewizyjnych programów, takich jak: „TIK-TAK”, „Ciuchcia” oraz „Domowe przedszkole”.

Była ponadto producentką programów edukacyjnych TVP, m.in.:
„Budzik” i „Jedyneczka”. Razem
z Andrzejem Markiem Grabowskim założyła znany i lubiany zespół Fasolki. Jest autorką ponad 500
tekstów piosenek dla dzieci i kilku
książek.
Na spotkaniach razem z dziećmi
śpiewała swoje piosenki np. Mydło lubi zabawę; Szczotka, pasta
oraz Fantazja. Pani Ewa w kolorowym kapeluszu i z pięknym uśmiechem na twarzy opowiadała o sobie,
o tym, co udało jej się zrobić dla
dzieci przez te wszystkie lata. Mówiła również o swoich zwierzakach

i o tym, iż od dziecka towarzyszą jej
wiersze, bo jej znana mama, Wanda
Chotomska, zawsze bawiła się z małą
Ewą w rymy, z których powstawały
piękne wierszyki. Na spotkaniu pani
Ewa zaraziła nasze dzieci układaniem rymowanek. Ponadto zachęciła je do zabawy w zgadywanki. Po
każdej prawidłowej odpowiedzi nagrodą były cukierki. Nasze dzieciaki
wykazały się niezwykłą wyobraźnią. Spotkania przebiegły w bardzo
miłej, sympatycznej atmosferze. Na
zakończenie można było zakupić
książki oraz otrzymać na pamiątkę
autograf od naszego gościa.
Bibl.
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Pamiątkowa tablica
O tej tragedii na ul. POW, w której tego
dnia o świcie zginęło 10 osób podążających na Rezurekcję do nasielskiego
kościoła, pisaliśmy wielokrotnie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Nasielskiej wspólnie z rodzinami osób, które
poniosły śmierć w tym zdarzeniu oraz
z sołtysem wsi Aleksandrowo, panem Jarosławem Różalskim podjęły
inicjatywę upamiętnienia tej tragedii
poprzez umieszczenie na murze nasielskiej świątyni skromnej tablicy pamiątkowej.
W związku z tym podjęte zostały następujące działania: o zamiarze tym
powiadomiony został obecny Ksiądz

urodzony w Nasielsku, który „żyje”
problemami Nasielska i nasielskiej
parafii. Ponadto odwiedzone zostały
wszystkie groby ofiar tragedii. Znajdują się one na nasielskim cmentarzu.
Wykonana została też dokumentacja
zdjęciowa. Tu warto dodać, że posiadamy bezcenne wprost zdjęcie samej
tragedii, przechowane przez członka
rodziny uczestniczącego w dokumentacji zdarzenia.
Inicjatorzy tego przedsięwzięcia tablicę tę pragną umieścić na ścianie
kościoła w niewielkiej odległości
od „bliźniaczej” tablicy, na której upamiętniono nasielszczan uczestniczą-

na 10 000 złotych. Obecnie inicjatorzy zastanawiają się nad pozyskaniem
zbliżonej sumy pieniędzy. Mają już
pewne deklaracje słowne.
Oczekują również na uwagi w tej
sprawie. Czasu jest niewiele. Chcą oni
bowiem, aby skromne odsłonięcie
tablicy nastąpiło w dniu 1 kwietnia
2018 r. Tak się składa, że w tym dniu
będzie to także Niedziela Wielkanocna.
Ostatnio pojawiła się propozycja, aby
na okazję fundacji tablicy założyć tzw.
Złotą Księgę, która byłaby przechowywana w kancelarii parafii, a w której
znalazłyby się nazwiska osób fundujących tę tablicę. Z kwotą czy bez kwoty
wpłaconej na ten cel? To mniej ważne,
bo istotny jest tu każdy grosz.
Andrzej Zawadzki
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WARTO PRZECZYTAĆ

Kosmiczny exodus

Za sprawą takich przedsięwzięć
jak SpaceX, do świadomości ludzi p owrac a temat p odróż y
w kosmos. Temat, który od dawien dawna pojawia się w literaturze fantastyczno-naukowej.
Nic zresztą dziwnego, przecież
zdobywanie kosmosu to coś
naturalnego dla literatury podejmującej tematy przyszłości
i rozwoju technologii. Nie na darmo w serialu Star Trek kosmos został nazwany „ostateczną granicą”,
miejscem, którego eksplorowanie
stanowi ukoronowanie rozwoju cywilizacji i nauki oraz otwiera
ludzkość na zupełnie nowe doświadczenia. Ale to wizja optymistyczna. Obok niej powstało wiele dzieł traktujących ten temat w nieco
bardziej ponury sposób. Tam w kosmos ucieka się przed rozpadem starego świata. Taką przyszłość rysuje Gwiezdny motyl Bernarda Webera.
Przywołany na początku SpaceX ma wiele wspólnego ze wspominanym dziełem. Główny bohater powieści, Yves Kramer jest trochę jak
Elon Musk – przedsiębiorca i wizjoner widzący w kosmosie ratunek dla
ludzkości. Jego plan jest godny podziwu. Chce on bowiem wybudować
statek kosmiczny o nazwie Gwiezdny motyl. Jego specyfikacja wzbudza
podziw: ma kształt walca o długości 30 km i średnicy 500 metrów, ma
pomieścić 144 tysiące osób na pokładzie i być w stanie przetrwać tysiącletnią podróż do najbliższej planety nadającej się do zamieszkania. To
właściwie samowystarczalne, dryfujące w przestrzeni miasto.
Jednak bohater napotyka na drodze do celu sporą przeszkodę. Nie techniczny, ale ludzki. Gdy tylko wieść o budowaniu nowej arki roznosi się po
świecie, dziecko Kramera staje się przedmiotem sporów politycznych
i etycznych. Na przykład, kto powinien polecieć na tym cudownym statku i do kogo należy decyzja o tym. Bohater staje się nieopatrznie wrogiem
publicznym i prawie cudem udaje się mu opuścić rozpadającą się z dnia
na dzień Ziemię. Tu zaczyna się druga część powieści.
Nie będę oczywiście streszczał całej fabuły, bo ta potrafi niejednokrotnie zaskoczyć i nie ma sensu odbierać przyjemności z jej samodzielnego
poznawania. Bernard Weber ma fantazję, co pokazał przy okazji świetnej
książki Imperium mrówek, ale też nie skupia się tylko na zwrotach akcji
i wartkiej narracji. Gwiezdny motyl jest nie tyle opowieścią o podróży
w kosmos, co raczej pesymistyczną historią człowieka, który jest w stanie
uciec ze swojej planety, ale nie od swojej agresji i zacietrzewienia.
Dzieło Bernarda Webera ma sporo wad. Jest dosyć krótkie i czasami pewne
sceny opisywane są zdawkowo, jakby pochodziły ze streszczenia. Również postacie i dialogi nie zapadają w pamięć. Ale możliwe, że wynika to
z pisania powieści na wzór powiastki filozoficznej, gdzie wspomniane, nie
mają odzwierciedlać rzeczywistego świata, a być nośnikiem pewnych poglądów i idei. Z takim nastawieniem lektura Gwiezdnego motyla będzie
dużo przyjemniejsza.
Książka Webera nie należy do najwybitniejszych arcydzieł, ale spełnia swoją rolę, zmuszając do myślenia. Podejmowany w niej bowiem temat wydaje się jeszcze odległy, ale już nie abstrakcyjny czy nierealny, jak kiedyś.
Paweł Kozłowski

Z DKK

Europa
pod panowaniem Sulejmana II
W sobotę, 18 listopada br., odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem na warsztat została

Proboszcz Nasielskiej Parafii, Ksiądz
Dziekan Dekanatu Nasielskiego, Kuria Diecezjalna Płocka, Konserwator
Zabytków w Warszawie. Chodziło tu
o uzyskanie zgody na umieszczenie
na murze zabytkowej nasielskiej świątyni (jest to wymaganie proceduralne).
O zamiarze tym poinformowany został również mieszkający w Paryżu ks.
Tadeusz Tomasiński, sędziwy pallotyn

cych w ruchu oporu w czasie wojny,
którzy zostali zamordowani w obozie
w Pomiechówku. Na naszej tablicy
umieszczone zostaną nazwiska osób
zamordowanych 1 IV 1945 r. (10 i ofiara zdarzenia, która przeżyła jeszcze
15 lat po tej tragedii).
Organizatorzy skontaktowali się
z firmami wykonującymi tego rodzaju tablice. Wstępnie ustalono koszt

wzięta powieść Viktora Horvatha pod tytułem Tureckie lustro.
Isa – główny bohater omawianej książki, żyje w ciekawych czasach. Jest tureckim szlachcicem, urodzonym na Węgrzech, które w XVI wieku znajdują się pod panowaniem Sulejmana II Wspaniałego. W tym miejscu mieszają się wpływy
dwóch odmiennych, antagonistycznie do siebie nastawionych kultur, wśród których jednak można spotkać zarówno
prawych ludzi, jak i zdrajców oraz nikczemników. Historia samego bohatera jest równie burzliwa, jak toczące się wokół
wydarzenia historyczne, a czytelnik ma okazję zobaczyć, jak wyglądała część Europy pod panowaniem Imperium
Osmańskiego okiem ludu, dla którego Europejczycy jawili się jako tajemnicze i egzotyczne plemię.
Wśród klubowiczów pojawiły się na temat tej książki różne opinie. Faktem jest, że nie jest to najłatwiejsza w odbiorze
literatura. Ciężko przebrnąć chociażby przez pierwsze fragmenty, opisujące podboje Sulejmana II w Europie. Ponieważ
powieść stylizowana jest na gawędę snutą przez głównego bohatera, opisy prawdziwych zdarzeń przeplatane są często
nader osobistymi wtrętami i zgoła fantastycznymi anegdotami. Dla jednych może być to zaleta, dla drugich przesadna
słowna ekwilibrystyka zaburzająca odbiór całej opowieści. Nie jest to więc dzieło dla każdego i warto mieć na uwadze
ów fakt, rozważając ewentualną lekturę.
Kolejne spotkanie DKK odbędzie się już 9 grudnia, a omawiać będziemy na nim Kaprysik. Damskie historie Mariusza
Szczygła, czyli zbiór intrygujących reportaży o kobietach i kobiecości jednego z lepszych polskich reportażystów. Zapraszamy.
Paweł Kozłowski
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Wielka Orkiestra znów zagra w Nasielsku
Po dwóch latach nieobecności
w Nasielsku ponownie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Do tej pory sztab był organizowany
przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja. Tym razem centrum dowodzenia znajdzie się przy
Nasielskim Ośrodku Kultury, a to za
sprawą dwóch osób, które wyraziły chęć zorganizowania tam sztabu
(Wiktoria Brulińska i Dawid Domała).
Do akcji, oprócz NOK-u, włączyły się
wszystkie szkoły z Nasielska, a także
placówki z Cieksyna i Pieścirogów.
30 wolontariuszy (plus pomocnicy) będzie kwestować na ulicach
naszej gminy podczas 26. finału, tj.
14 stycznia 2018 roku. Uczniowie

ze wszystkich szkół połączyli swoje siły, by wspólnie reprezentować
naszą gminę i bez żadnych podziałów wspierać akcję WOŚP. Oprócz
zbiórek, które prowadzone będą na
ulicach naszego miasta, w budynku
NOK od godziny 14.00 odbędzie się
także koncert, występy artystyczne
oraz licytacje. Tradycyjnie o godzinie
20.00 impreza zakończy się „światełkiem do nieba”. Wszelkie informacje i nowinki odnośnie nasielskiego
finału można znaleźć na www.facebook.com (szukając wydarzenia o
nazwie „26 finał WOŚP w Nasielsku”).
Osoby prywatne, firmy, sklepy, instytucje, które chcą przekazać coś na licytację lub w inny sposób wesprzeć
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tę akcję, proszone są o kontakt z organizatorami:
Wiktoria Brulińska
Tel. 797-787-577,
mail: wikiwiki@vp.pl
Dawid Domała Tel. 570-801-333,
mail: domalak@o2.pl

TETRALNIE

Berek sąsiedzki

W sobotę, 25 listopada br., członkowie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki wybrali się do płockiego teatru
im. Jerzego Szaniawskiego. Tym razem oglądali sztukę pt. Berek, czyli upiór w moherze autorstwa Marcina Szczygielskiego, w reżyserii Andrzeja Chichłowskiego. Spektakl był wystawiany na scenie kameralnej, której wystrój
przedstawiał dwa sąsiadujące ze sobą mieszkania. W jednym, urządzonym bardzo nowocześnie mieszka Paweł,
gej w średnim wieku, którego brawurowo zagrał Mariusz Pogonowski. Zaś w drugim, dość staromodnym, żyje
Anna, kobieta w podeszłym wieku, w tej roli Hanna Chojnacka. Sąsiedzi nie pałają do siebie sympatią i demonstrują to przy każdej okazji robiąc sobie na złość. Dla Anny Paweł to niemoralny pedał, natomiast ona dla niego
to typowa zawzięta „moherówa”.
Oboje patrzą na siebie przez pryzmat stereotypów i nakręcają się we wzajemnej nienawiści, aż w końcu Anna
spada ze schodów i dość nieszczęśliwie łamie nogę. Okazuje się, że w takiej sytuacji z pomocą nie przybywa do
niej jej własna córka, tylko znienawidzony gej zza ściany. Widzowie mogli obserwować stopniowo zachodzące
zmiany w obojgu bohaterach. Kiedy się lepiej poznali nawiązała się między nimi nawet nić sympatii. Było to bardzo ciekawa sztuka pełna niespodziewanych zwrotów akcji i humorystycznych sytuacji niosąca ze sobą arcyważne przesłanie, że wszyscy w naszym życiu pragniemy tego samego: akceptacji, miłości i szczęścia.
Spektakl ten bierze udział w 23. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.
(red.)

Z NOK

Jedziemy do Teatru Wielkiego
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 28 grudnia 2017 r. na wyjazd od Teatru Wielkiego na ostatnie dzieło sceniczne
Wolfganga Amadeusza Mozarta Czarodziejski flet. Koszt biletu oraz dojazdu pokrywa organizator z dofinansowania
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projekt „Spotkania z filharmonią”. Zapisy prowadzone są bezpośrednio w NOK oraz pod nr tel. 23 69 12 343. Liczba miejsc ograniczona!
Czarodziejski flet to jedna z dziesięciu najbardziej znanych oper na świecie. Przedstawienie łączy nieme kino, żywe
wideo, żywą muzykę, animacje oraz pantomimę. Premiera Czarodziejskiego fletu odbyła się 30 września 1791 roku
w Wiedniu. Dyrygował Mozart. Operę przyjęto wspaniale. Każdego wieczoru sala była pełna. Czarodziejskim fletem
rządzi magiczna cyfra „trzy”. Są trzy (powtarzane) akordy w intradzie, Trzy Damy, Trzech Chłopców, trzy świątynie Sarastra: Mądrości, Rozumu i Natury; zakochani Tamino i Pamina poddani są trzem próbom: milczenia, rozłąki oraz ognia
i wody. Nawet inscenizacja jest trzecim wystawieniem opery w odbudowanym Teatrze, po „kosmicznym” Flecie Laco
Adamika i „szkolnym” Achima Freyera.
Początek przedstawienia w Teatrze Wielkim: godz. 19.00. Wyjazd: godz. 17.00 z parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku.
K.T.

NA SYGNALE

CBA zatrzymało
nasielszczan

We wtorek, 14 listopada br. CBA zatrzymało 77 osób w związku z głośną
aferą związaną ze Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank).
Jak informuje CBA, Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w Katowicach prowadzi powierzone śledztwo, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w sprawie nadużycia zaufania przez władze
Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, prowadzenia
ksiąg rachunkowych w tym banku wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zatajenia
prawdziwych i podania nieprawdziwych informacji NBP.
Głównym wątkiem w sprawie jest udzielanie przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank)
kilku dziesiątek kredytów dla powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych
z branży deweloperskiej. Kredyty nie zostały spłacone.
Wśród zatrzymanych w akcji 77 osób
znaleźli się byli członkowie zarządu i pracownicy SK Banku oraz biznesmeni
i przedstawiciele firm z branży deweloperskiej. Do zatrzymań doszło w Nasielsku,
a także m.in. w Warszawie, Wołominie,
Ząbkach, Radzyminie, Pruszkowie, Zielonce, Tłuszczu, Legionowie, Kobyłce, Markach, Legionowie, Raszynie, Piasecznie
oraz w woj. podkarpackim i lubelskim.
Na ten moment zatrzymanym zarzuca się
działanie na szkodę banku na kwotę ponad
1 miliarda 638 milionów złotych. Zostanie im postawionych w prokuraturze ponad tysiąc zarzutów.
Agenci CBA w momencie zatrzymania podejrzanych przeszukali także
ich mieszkania. Zabezpieczono dokumentację, która być może zostanie
wykorzystana do prowadzenia postępowania karnego. Poza tym zabezpieczono majątki na poczet przyszłych kar i grzywien jako zwrot mienia
utraconego przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.
E.G. za: www.cba.gov.pl

U NAS

Zbiórka żywności

W dniach 8 i 9 grudnia 2017 r. na terenie Centrum Handlowego „GULIWER” w Nasielsku odbędzie się zbiórka żywności pod patronatem „Caritas” Diecezji Płockiej.
Zebrana żywność zostanie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych –
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia
Społecznego „Jan-Pol” w Starych Pieścirogach. Wolontariusze zbierający
żywność ubrani będą w koszulki z logo „Caritas”, będą posiadać identyfikatory oraz foldery informujące o zbiórce żywności.
(red.)
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Z okazji imienin
Panu Januszowi
Konerbergerowi
najpiękniejsze życzenia
zdrowia, samych radosnych
chwil, realizacji planów,
wytrwałości w dążeniu do celu
i pogody ducha na co dzień
składają
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
wraz z kierownikiem i pracownikami
oraz członkowie Stowarzyszenia
Wsparcia Społecznego „JAN-POL”
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XIV Powiatowe Dni Osób
Niepełnosprawnych

Zaczarowany świat
bombek i pieniądza
W czwartek, 23 listopada 2017 roku
słuchacze NUTW odbyli wycieczkę do fabryki ozdób choinkowych
i bombek w Józefowie pod Warszawą. Spotkanie miało świąteczny
i uroczysty charakter. Fabryka jest
wprawdzie nieduża, ale działa przez
cały rok i wytwarza przecudne
bombki i różne zabawki choinkowe.
Mieliśmy możliwość zapoznania się
z wytwarzaniem szklanych cacek:
pracownik przy specjalnym stole
wydmuchiwał szklane cuda, które
następnie były srebrzone i złocone, a później ozdabiane przez panie
„malarki”.

Życie Nasielska nr 25 (489); 1.12.–14.12.2017

My również mieliśmy tę możliwość, aby wykonać bombkę dla
siebie. Wszyscy prześcigali się
w pomysłowości i powstał y
awangardowe cuda choinkowe.
Zwiedziliśmy przyzakładowe
muzeum ozdób choinkowych,
a następnie udaliśmy się do
sklepu firmowego, aby dokonać zakupu bombek dla siebie
i przyjaciół.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem - dobrym pączkiem
i herbatką.
Dalszy ciąg wycieczki to zwiedzanie Centrum pieniądza Narodowe go Banku
Polskiego.
Centrum Pieniądza im.
Sławomira S. Skrzypka
obejmuje 16 sal ekspozycyjnych oraz tysiące
ciekawych eksponatów.
Zw i e d z i l i ś m y b o g a tą ekspozycje, ukazującą historię pieniądza
od najdawniejszych czasów staroż ytnych po
dzień dzisiejszy włącznie.
Wysłuchaliśmy wykładu na temat pieniądza
we współczesnym świecie. Następna trasa zwiedzania opowiadała
historię polskich banków

W dniach 16-17 listopada w Nowym Dworze Maz. odbyły się XIV Powiatowe Dni Osób Niepełnosprawnych, których organizatorem było nowodworskie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Pierwszego dnia, we czwartek, 16 listopada br., odbyła się konferencja
pt. „Niepełnosprawni: obecni, pełnoprawni, aktywni”, na której przedstawiciele instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
przedstawili, jak wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych w powiecie
nowodworskim i jakie formy pomocy są im oferowane.
Natomiast drugiego dnia, w piątek, 17 listopada br., osoby niepełnosprawne

centralnych oraz zostały omówione zabezpieczenia polskich banknotów obiegowych. Byliśmy również
w skarbcu, gdzie umieszczona jest
sztaba złota, ważąca 12.5 kg. Mówi
się o niej, że jest to najcięższa moneta.
Dziękujemy serdecznie panu Burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu za dofinansowanie wyjazdu
oraz pani Marii Kaczyńskiej za pomoc w zorganizowaniu wycieczki,
którą będziemy wspominać i długo
pamiętać.
B.M.

wzięły udział w III Nowodworskiej Paraolimpiadzie, która odbyła się
w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Jej otwarcia dokonano zgodnie z ceremoniałem olimpijskim. Wraz z wprowadzeniem zawodników została wniesiona flaga olimpijska. Po czym zapalono znicz
olimpijski i odśpiewano hymn osób niepełnosprawnych. Następnie uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. Grupa podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej miała także okazję pokazać
swoje zdolności aktorskie w przedstawieniu pt. W krainie baśni. Główną
częścią programu były zmagania sportowe, w których wzięło udział
blisko 100 zawodników z całego powiatu, reprezentujących Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim i w Starych
Pieścirogach, Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, Zespół Placówek
Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Koło Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych „Ruchowo” w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wystartowali oni w takich konkurencjach, jak: rzuty piłką do kosza, strzał
piłką do bramki „mini hokeja”, bieg wahadłowy 4x8m, tor przeszkód,
dmuchanie piłeczki od tenisa, slalom wózków, przejście na czas po dnie
basenu, pływanie.
Wszyscy uczestnicy sportowych zmagań otrzymali medale, dyplomy

i upominki. W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce zajął Zespół
Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, zaś Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Starych Pieścirogów zajęły trzecią lokatę.
W konkurencjach indywidualnych zdobyliśmy w różnych konkurencjach jeden złoty, dwa srebrne i trzy brązowe medale. Najlepsze wyniki
osiągnęliśmy w konkurencji - rzut piłką do kosza.
Każda z placówek miała stoisko, na którym prezentowała swoje wyroby,
wśród których znaleźć można było dzieła wykonane metodą decoupage,
obrazy wyhaftowane na kanwie, biżuterię z sutaszu, koralików, a nawet ozdoby świąteczne z makaronu oraz bombki ze styropianu.
XIV Powiatowe Dni Osób Niepełnosprawnych zorganizowane były
w ramach projektu „Efektywna zmiana-inwestycja w przyszłość”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
(i.)za: www.pcpr.nowodworski.pl
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UROCZYSTOŚCI

NASZE DZIECI

Święto pracownika socjalnego Rytmika w przedszkolu
21 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego.
Święto to ma prawie trzydziestoletnią tradycję.
Z tej okazji w piątek, 24 listopada
br., w Klubie „Senior +” odbyły się
uroczystości, w których uczestniczyli pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
goście, wśród których znaleźli
się m.in.: ksiądz Tadeusz Pepłoński proboszcz nasielskiej parafii, Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska, Jerzy Lubieniecki przewodniczący Rady Miejskiej, radni:
Mirosław Świderski i Dariusz Kordowski, Lidia Rutkowska dyrektor
ZGKiM, Hanna Pietrzak dyrektor
CUW. Gospodarzem spotkania była
Monika Nojbert dyrektor MOPS,
która po przywitaniu gości podziękowała swoim pracownikom
za trudną i często niedocenianą pracę, wymagającą wrażliwości i odpowiedzialności za
podejmowane decyzje. Również
goście kierowali do pani dyrektor i

Od tego roku szkolnego w nasielskim Przedszkolu Samorządowym odbywają się zajęcia z rytmiki.
– Są to dodatkowe zajęcia. Trwają po 30 minut w każdej grupie i odbywają się w każdy poniedziałek. Uczestniczą w nich wszystkie dzieci –
mówi Hanna Szumska dyrektor placówki.

pracowników MOPS wyrazy uznania i gratulacje za zaangażowanie
w pracę na rzecz osób potrzebujących.
Na spotkaniu, za jubileusz pracy
na rzecz nasielskiego MOPS uroczyście wyróżnione zostały:
Monika Nojbert – za 15 lat pracy;
Agnieszka Kordulewska – za 20 lat
pracy; Małgorzata Ewa Mystkowska-Bełtowska – 15 lat pracy; Iwona
Rzodkiewicz – 10 lat pracy; Emilia
Dąbrowska – 10 lat pracy.

Z GMINY

Szkolenie na temat
bioróżnorodności
W piątek, 10 listopada br. w gospodarstwie państwa Hanny i Krzysztofa
Kowalskich goszczono pracowników MODR z terenu województwa mazowieckiego na szkoleniu o bioróżnorodności. W ramach dwudniowego
szkolenia pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia” w MODR oddział Poświętne w Płońsku odbywały się wykłady dotyczące bioróżnorodności. Jednym z punktów tego
szkolenia był pokaz infrastruktury w gospodarstwie państwa Kowalskich
oraz warsztaty na temat praktyk ochrony bioróżnorodności i technik rolnictwa zrównoważonego.
Spotkanie to uświetniły dwa występy: ludowego zespołu młodzieżowego „Krajkowiacy” ze Szkoły Podstawowej w Krajkowie koło Raciąża pod
przewodnictwem dyrektora Piotra Kasickiego oraz zespołu młodzieżowego ze Szkoły Podstawowej w Krajkowie koło Raciąża pod przewodnictwem dyrektora Piotra Kasickiego.
Wśród uczestników szkolenia byli m.in.: Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska, Krzysztof Lech dyrektor ODR w Poświętnem, Albert Jaworski
kierownik ODR w Pomiechówku.
(i.)

MOPS wyróżnił również dwie pracownice, Bogumiłę Ostrowską
i Karolinę Krysińską za działanie
na rzecz osób starszych oraz organizację usług na terenie gminy Nasielsk.
Natomiast od Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego,
nasielski MOPS otrzymał wyróżnienie
jako jednostka szczególnie zaangażowana w działania na rzecz planowania
i rozwoju usług społecznych na Mazowszu.
Po części oficjalnej, uczestnicy zostali
zaproszeni na uroczysty obiad, który
odbył się w Klubie „Senior+”.
Michał B.

Instruktorem zajęć jest Barbara Lusawa z Ciechanowa, która posiada duże
doświadczenie w pracy z dziećmi. Do prowadzenia swoich zajęć wykorzystuje między innymi keyboard. – W ramach ćwiczeń dzieci uczą się
śpiewać piosenki, tańczą i bawią przy akompaniamencie oraz uczą się
nowych kroków tanecznych. Nasze przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach – dodaje dyrektor.
O zajęcia z rytmiki jeszcze w minionym roku szkolnym upominali się
rodzice przedszkolaków. Tego rodzaju zajęcia wszechstronnie rozwijają
dzieci i poprawiają ich koordynację ruchową.
Michał B.
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Szaszłyki z grilla na teraz
Składniki: 0,5 kg mięsa mielonego, natka pietruszki, 1 czerwona cebula,
przyprawa gyros, jogurt naturalny, zielony ogórek.
Okazuje się, że potrawy z grilla nie muszą być tylko przygotowywane
latem. W takich sytuacjach dobrze się sprawdza grill elektryczny. Szaszłyki, jakie na nim można zrobić, przygotowuje się bardzo szybko. Można
je również przygotować w piekarniku (funkcja grill).
Mięso łączymy z pokrojoną w drobną kosteczkę cebulą, zieloną natką
pietruszki oraz przyprawą gyros. Następnie tworzymy mięsne wałeczki,
które nadziewamy na wykałaczki i kładziemy na grilla. Doskonałym dodatkiem do przygotowanych szaszłyków jest sos z jogurtu naturalnego
i startego zielonego ogórka.

Filet w cieście naleśnikowym
Składniki: 1 filet z kurczaka, jajko, mąka, mleko, bazylia, zioła prowansalskie, sól i pieprz, olej.
Filet kroimy na cienkie kotlety i oprószamy solą, pieprzem. Można je też
delikatnie rozbić. Robimy klasyczne ciasto naleśnikowe: łączymy jajko,
mąkę, mleko i szczyptę soli. Dodajemy do niego także bazylię i zioła
prowansalskie. Ciasto musi mieć jednak bardziej gęstą konsystencję, bo
w nim obtaczamy filety, które kładziemy potem na rozgrzany na patelni
olej. Obsmażamy z obydwóch stron i gotowe.

Sałatka z surowym kalafiorem
Składniki: 1 surowy kalafior, 30 dag szynki konserwowej, 2 pomidory,
1 czerwona cebula, 2 jajka na twardo, majonez, sól.
Kalafior myjemy, a potem kroimy w drobne różyczki. Dodajemy też
pozostałe składniki, pokrojone w kostkę, tj. szynkę, pomidory oraz jajka.
Wszystko łączymy majonezem i doprawiamy solą do smaku.

Ziemniaczana sałatka
Składniki: 5 ugotowanych
cał ych ziemniaków, 30
dag sera żółtego w kostce,
wędzony filet z kurczaka,
2 pomidory, przyprawa gyros, majonez.
Ziemniaki kroimy na mniejsze kawałki. Dodajemy pokrojone w kostkę pomidory,
ser i filet z kurczaka. Całość
doprawiamy przyprawą gyros i łączymy z majonezem.

Ciasto z połówek jabłek
Składniki: 2,5 szklanki mąki, 1 kostka masła lub margaryny (250g), 2 łyżki cukru pudru, 2 łyżki cukru waniliowego, 2 płaskie łyżeczki proszku
do pieczenia, 1 jajko, 1 serek homogenizowany waniliowy (150 g), 9-10
jabłek średniej wielkości, 1 łyżka śmietany 18%.
Wszystkie sypkie składniki oraz masło, jajko i serek homogenizowany
zagnieść. Ciasto podzielić na dwie części. Pierwszą część wyłożyć na blachę. Na niej ułożyć obrane i wydrążone połówki jabłek. Na owoce położyć drugą, rozwałkowaną warstwę ciasta. Piec w 180°C przez ok. 40
minut. Na gorące ciasto polać lukier zrobiony ze śmietany i cukru pudru.

Bułeczki drożdżowe z serem
Składniki: ciasto: 2 szklanki
mąki, 35 g masła, 25 g świeżych drożdży, 2 żółtka, 125 ml
ciepłego mleka (1/2 szklanki),
3 łyżki cukru, 1/4 łyżeczka soli.
masa serowa: 400 g twarogu,
1 jajko, 2 - 4 łyżki cukru (w zależności jak kwaśny jest twarożek), cukier wanilinowy, 2
stołowe łyżki jogurtu naturalnego.
Najpierw należy rozrobić zaczyn drożdżowy. Do dużego kubka wrzucić
drożdże, 3 łyżki ciepłego mleka, łyżeczkę mąki i łyżeczkę cukru. Wymieszać i pozostawić chwilę do wyrośnięcia droższy. Pozostałe sypkie składniki łączymy z połową szklanki ciepłego mleka i rozpuszczonym w nim
masłem, żółtkami oraz z wyrośniętym zaczynem drożdżowym. Całość
ugniatamy do momentu, aż ciasto będzie odstawało od miski i będzie
spójną masą. Pozostawiamy je w misce, przykrywamy ściereczką i odkładamy do ciepłego miejsca, aby wyrosło. Gdy już zajmuje praktycznie całą
miskę, przekładamy je na deskę wysypaną mąką. Rozwałkujemy ciasto
na prostokąt. Na niego wykładamy masę serową, którą robimy z twarogu,
żółtek i jogurtu naturalnego. Następnie patrzymy na ciasto, jak na trzy równe połówki, zamykamy jedną połówkę z serem, na wierzchu mamy ciasto
i przykrywamy ją drugą połówką z serem, tak aby został podłużny pasek.
Ten przekrawamy na 12 małych pasków. Każdy z nich raz przekręcamy
i tak odkładamy na blachę. Pieczemy ok. 20 minut w 180°C.
Smacznego!
E.G.

ROZMAITOŚCI
ZE SZKÓŁ. SP nr 2
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Jesienny koncert ze świerszczem
Bardzo trudnego zadania
podjęły się nauczycielki
ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku:
Joanna Czyż-Roszak
wychowawczyni kl. V
e i Aneta Czyż wychowawczyni kl. III e, przygotowując ze swymi
wychowankami widowisko związane z tematyką
jesienną.
Jesień to bardzo ponura
pora roku. To zresztą powszechne
przekonanie. Dlaczego więc mówimy o złotej polskiej jesieni? Panie
wychowawczynie i ich wychowankowie starali się pokazać, wykorzystując różne formy artystycznego
przekazu, że jesień wcale nie musi
być ponura i w swym widowisku zaprezentowali tę ładniejszą stronę tej
pory roku, a samo widowisko składało się niejako z trzech
odsłon: jesienny krajobraz, jesienna zaduma i wreszcie jesienna
miłość.
Widowisku nadano
charakter montażu
słowno-muzycznego i zatytułowano go:
Koncert jesienny ze
świerszczem. Koncert
odbył się 3 listopada w pięknie udeko-

rowanej jesiennymi motywami sali
gimnastycznej.
Zaproszeni zostali na to wydarzenie
nauczyciele i uczniowie tej szkoły oraz rodzice. Zaproszeni zostali
również nauczyciele emeryci i starsi członkowie rodzin uczniów oraz
przedstawiciele Akcji Katolickiej,
przedstawiciele miejscowych władz
samorządowych i duchowieństwa.
Przed wejściem na salę każdy gość

częstowany był cuk ierkami i otrz ymywał pomysłowo
wykonaną książeczkę
z czerwoną symboliczną parasolką. Był
w niej wydrukowany wiersz Wojciecha
Nizyńskiego: Koncert jesienny na dwa
świerszcze.
W widowisku wykorzystano piękne
wiersze i piosenki
ilustrujące tę porę roku. Nie było
przy tym jakiegoś dydaktyzmu.
Wrażenie było niesamowite. Można było pokochać jesień z jej uwarunkowaniami.
Uczniom i ich wychowawczyniom
w realizacji przedsięwzięcia bardzo
pomogły trzy ich koleżanki: Monika Paluszek, Kinga Żabik i Justyna
Margiel. Wzruszający był moment,
gdy pani Kinga śpiewała nastrojową piosenkę ze swym synem
Franciszkiem. Na koniec koncertu dyrektor Agnieszka Mackiewicz podziękowała gościom
za przybycie, a młodym wychowawcom i ich nauczycielom za pięknie przygotowany
spektakl.
To były mile spędzone chwile
w sympatycznym towarzystwie.
andrzej zawadzki

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Jak być siedmioletnim patriotą?
Żyjemy, pracujemy i uczymy się
w miejscu, które dobrze znamy.
Tu mieszkają nasi bliscy, przyjaciele i znajomi. Tu wszyscy mówią jednym, zrozumiałym dla nas
językiem. Mają wspólną historię
i kulturę, podobne zwyczaje i obrzędy. Czujemy się tutaj pewnie
i bezpiecznie. Stąd pochodzą nasi
przodkowie. To nasza Ojczyzna –
Polska.
11 listopada – Narodowe Święto
Niepodległości – jest doskonałą okazją do kształtowania postaw
patriotycznych u dzieci, począwszy od wychowania przedszkolnego poprzez kolejne etapy edukacji.
Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku
uczestniczyli w cyklu zajęć ph.
„Jak być siedmioletnim patriotą?”
prowadzonych przez panie: Beatę Białorucką i Dorotę Fijalską.
Naród, Ojczyzna, niepodległość,
patriotyzm to pojęcia abstrakcyjne i trudne do zrozumienia przez
najmłodszych, dlatego staramy się
budować dziecięce poczucie patriotyzmu w oparciu o rodzinę,
najbliższe otoczenie, konkretne
symbole, obrazy, piosenki, gry dydaktyczne i dostępną literaturę.
W ramach zajęć, pierwszoklasiści odwiedzili miejsca pamięci narodowej usytuowane w naszym
mieście. Zapalili znicze oraz minutą ciszy uczcili pamięć poległych
żołnierzy walczących w obronie Ojczyzny. Wspólnie wybrali-

śmy się w multimedialną „podróż
do przeszłości”, aby poznać wycinki z historii naszego kraju,
sylwetkę marszałka Józefa Piłsudskiego „dziadka”. Dzieci nauczyły
się wierszy i piosenek o tematyce
patriotycznej, utrwaliły symbole narodowe, pracowały z mapą.
Z zaangażowaniem wykonywały
flagi i godła, którymi przyozdobiły klasy. Wiele emocji dostarczyła
dzieciom gra dydaktyczna „Polak
mały”.
Pierwszaki wykonały również prace plastyczne „Mój dom – moje
miasto”, które połączyliśmy w klasowy album. 13 listopada uczestniczyły także w akademii szkolnej,
przygotowanej przez uczniów klas
starszych z okazji Święta Niepodległości.
Podsumowaniem cyklu zajęć
był quiz „Co wiem o Polsce?”.

Wsz ystk ie te d zia łan ia m ia ł y
na celu kształtowanie u naszych
wychowanków właściwych postaw patriotycznych. Pierwszoklasiści wiedzą, że patriotą można być
na co dzień, nie zawsze potrzeba do tego wielkich czynów. Jak
to zrobić? Uczyć się pilnie, dbać
o przyrodę, szanować innych oraz
wspólne dobra, być życzliwym, niczego nie niszczyć, poznawać historię swojej miejscowości, dbać
o miejsca pamięci narodowej, pamiętać o żołnierzach poległych
w obronie Ojczyzny, wywieszać
flagi w narodowe święta.
Niewątpliwie prawdziwą lekcją patriotyzmu dla pierwszaków jest właściwy przykład ze strony rodziców,
nauczycieli oraz ich najbliższych.
D. Fijalska
Szkoła Podstawowa nr 1
w Nasielsku

1.12.–14.12.2017; Życie Nasielska nr 25 (489)

Nasielskie Towarzystwo Kultury

ZE SZKÓŁ. SP w Budach Siennickich

Święto Niepodległości uczczone
pieśnią patriotyczną
11 listopada jest coroczną okazją do zjednoczenia wokół
wartości nadrzędnej, jaką jest niepodległe państwo polskie. W tym roku, 99 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, cała społeczność uczniowska wraz z zaproszonymi gośćmi - chórem „Gaudete” z Serocka pod
batutą pana Karola Krawczyka, upamiętniła koncertem
pieśni patriotycznych pod hasłem „Pieśń o tej, co nie
zginęła”. Uroczystość zaszczycił również swoją obecnością pan burmistrz Bogdan Ruszkowski. Koncert, łączący pokolenie dorosłych i dzieci, był niezwykłą wyprawą
współczesnego, młodego człowieka w głąb polskiej historii, kultury i tradycji, w poszukiwaniu tego, co ponadczasowe i uniwersalne. Chór „Gaudete” wykonał utwory,
które w ciągu naszych dziejów towarzyszyły Polakom i dodawały ducha w trudnych chwilach, które były i nadal
są istotnym elementem tożsamości narodowej. Do każdej pieśni grupa uczniów przedstawiła genezę powstania
utworu w oparciu o kontekst historyczny. Artyści zaprezentowali oryginalne wersje znanych pieśni, gwarantując,
poprzez wspólne śpiewanie, całej społeczności szkolnej niezwykłą muzyczną
i duchową ucztę. Nad całością czuwali:
polonistka, pani Katarzyna Burzyńska
i historyk, pan Mirosław Zaremba.
L istopadow y koncert pieśni patriotycznych był niezapomnianym
przeżyciem zarówno dla uczniów,
nauczycieli, jak i dla gości. Niewątpliwie takie spotkania łączą pokolenia.
Białe i czerwone róże były symbolem polskości i podziękowaniem za
uatrakcyjnienie uroczystości.
K.B.

ZE SZKÓŁ. LO Nasielsk

Wieczorek
poetycko – muzyczny

9 listopada 2017 roku, w Liceum
Ogólnokształcącym im. Jarosława
Iwaszkiewicza, odbył się Wieczór
poetycko–muzyczny z okazji
Święta Niepodległości. Uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych
pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Agnieszki Wyrwich
– Kosela przygotowali wiersze
i piosenki patriotyczne.
Uroczystość rozpoczęto wspólny m o d ś p i e wa n i e m „ Ro t y ”,
następnie narratorzy (Oliwia Olszewska i Adam Falęcki) wprowadzali publiczność w kolejne etapy
mistycznych przeżyć oraz refleksji. Wiersze – pięknie i patetycznie
recytowali następujący uczniowie: Emilia Kaźmierczak, Weronika Mokos (klasa III gimnazjum), Emilia Ćwik, Dawid Gągolewski, Wiktoria Witkowska (klasa II gimnazjum), Adam
Falęcki (klasa II LO). Z kolei podniosły nastrój uroczystości podtrzymali uczniowie, którzy śpiewali wzruszające
pieśni – Weronika Wapniewska, Przemysław Sekutowicz (klasa II gimnazjum), Stanisław Budnik, Patrycja Nowakowska (klasa III gimnazjum), Katarzyna Rawa, Dorota Podgrudna (klasa III LO). Scenografią zajmowała się uczennica klasy II gimnazjum Oliwia Boczkowska, zaś nad oprawą techniczną czuwał uczeń klasy III LO Dawid Mauer
oraz Kacper Gąsiorowski uczeń klasy III gimnazjum.
Czymże byłby występ bez odbiorców? Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Magdalena Biernacka starosta powiatu nowodworskiego, Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Agnieszka Mackiewicz dyrektor SP
nr 2, Bożena Kozłowska wicedyrektor SP nr 2, Katarzyna Świderska dyrektor SP nr 1. Służby mundurowe reprezentował podinspektor Dariusz Leszczyński, Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku. Obecni byli również
dzielnicowi Michał Glinka i Ireneusz Paliszewski oraz Małgorzata Młynarska, kierownik Referatu Kryminalnego. Swoją obecnością zaszczycił nas również ksiądz prefekt Piotr Wilkowski. Na wieczorku obecna była także
p.o. dyrektora Magdalena Janiszewska, pracownicy szkoły, wszyscy zaproszeni goście oraz rodzice uczniów,
którzy zaprezentowali się na scenie.
Na zakończenie głos zabrała Magdalena Janiszewska p.o. dyrektora LO oraz Magdalena Biernacka, starosta nowodworski, która podziękowała uczniom oraz organizatorom za przygotowanie tego uroczystego, pełnego
wzruszeń spotkania poetycko–muzycznego. Ostatnim etapem patriotycznego wydarzenia był poczęstunek,
w którym uczestniczyli wszyscy przybyli na tę uroczystość. Serdeczne podziękowania pragnę skierować do
uczniów, którzy włożyli wiele pracy i trudu w przygotowanie uroczystości. Bardzo dziękuję wszystkim przybyłym na to ważne, patriotyczne spotkanie.
Agnieszka Wyrwich - Kosela
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PORADY

Co wzmacnia odporność?
Za oknem szaro, buro i ponuro. Jesień w pełni, na zewnątrz coraz zimniej. Jesienią nasz układ odpornościowy jest szczególnie wystawiony na liczne próby
walki z wirusami i bakteriami, które powodują infekcje.
Sprawny układ odpornościowy chroni nas przed łagodnymi infekcjami.
To głównie czynniki genetyczne odpowiadają za sprawność naszego układu
odpornościowego, jednak uwarunkowania środowiskowe również mają bardzo duże znaczenie.
Nasza odporność buduje się już od naszych pierwszych dni. Zależy od takich
czynników, jak: w jaki sposób przyjdziemy na świat, w jakich warunkach się
wychowujemy, jak się odżywiamy.
Jak wzmocnić odporność? Najlepiej naturalnymi sposobami, czyli racjonalnym odżywianiem oraz aktywnością fizyczną. Pamiętajmy, że sterylne
życie (w przypadku małych dzieci) niestety nie wzmacnia ich odporności.
To właśnie styczność z różnymi bakteriami powoduje, że nasz układ immunologiczny uczy się być odpornym na obce, niekorzystne bakterie i wirusy. Natomiast podstawą diety jest regularne spożywanie posiłków, ze szczególnym
naciskiem na spożywanie śniadania oraz spożycie odpowiednich produktów.
Składniki pokarmowe potrafią silnie oddziaływać na tworzenie się białych ciałek krwi, które pomagają walczyć organizmowi z infekcjami.
Czosnek
Jeśli chcesz wzmocnić odporność, często spożywaj czosnek, który pobudza
działanie limfocytów oraz makrofagów. Nie lubisz nieprzyjemnego zapachu
po spożyciu czosnku? Możesz go zneutralizować, spożywając czosnek razem
z natką pietruszki.
Cebula
Swoją skuteczność w walce z przeziębieniem cebula zawdzięcza związkom
siarki, pektynie i glukokininom o działaniu bakteriobójczym. Zawiera także potas i jod, zapewniające działanie przeciwinfekcyjne. Podstawą leczniczego sukcesu cebuli są także witaminy: A, B1, B2, PP, C.
Imbir
Również przyprawy mają działanie rozgrzewające i zwalczające infekcje. Jedną
z nich jest imbir, który niszczy wirusy grypy i działa rozgrzewająco.
Pigwa
Owoce te dobrze w sezonie przetworzyć na sok, ponieważ zawierają kwasy
organiczne, m.in. garbniki, pektyny, witaminy C, witaminy z grupy B, a także
składniki mineralne m.in.: wapń, potas, żelazo, miedź, magnez .
Czarny bez
W przypadku czarnego bzu, dla wzmocnienia odporności, możemy przygotować syrop, zarówno z kwiatów, jak i owoców czarnego bzu. Należy jednak
pamiętać, że owoce zielone są trujące.
Warzywa i owoce
W codziennej diecie nie powinno zabraknąć zielonych warzyw: sałaty, brokułów, szpinaku, brukselki, groszku, kapusty, które działają korzystnie na pracę
limfocytów znajdujących się w skórze i w jelitach. Bardzo ważne są również
w naszej diecie tzw. pomarańczowe warzywa: marchewki, dynia. Nie zapominajmy także o produktach bogatych w witaminę C, tj. o papryce, porzeczkach,
dzikiej róży, pomarańczy czy papai.
Innymi cennymi produktami są szpinak, marchew, jarmuż oraz wszystkie pozostałe, niewymienione owoce i warzywa bogate w beta karoten. Produkty te
podnoszą odporność na bakterie, wirusy.
Produkty bogate w cynk
Choć zawartość cynku w naszym organizmie jest niewielka, pełni on w organizmie wiele bardzo znaczących funkcji. Jedną z nich jest wzmocnienie
odporności organizmu oraz pomoc w łagodzeniu objawów chorób autoimmunologicznych. Produktami bogatymi w cynk są przede wszystkim: kasza
gryczana, pieczywo razowe, ser żółty, orzechy, ziarna słonecznika, dyni, warzywa strączkowe.
Innymi składnikami diety, wzmacniającymi odporność jest miód, dzika róża,
aronia, czystek, kurkuma, kardamon, cynamon
Już wiosną warto pomyśleć o przygotowaniu naturalnych przetworów
wzmacniających odporność jesienią. Są nimi np. miód z kwiatów mniszka lekarskiego (popularnego mleczku) oraz młodych pędów sosny. W przypadku
miodu z mniszka należy pamiętać, że koniecznie musi być majowy.
Jeśli czujesz, że Twoja odporność jest obniżona, możesz wypróbować stare,
tradycyjne i naturalne sposoby jej podniesienia.
Syrop z cebuli:
Do przygotowania syropu potrzebne będą: 2 lub 3 duże cebule z krajowych
upraw, stołowa łyżka cukru (zalecamy użycie naturalnego miodu), słoik.
Sposób przyrządzenia leku jest bardzo prosty. Wystarczy pokroić w talarki cebulę, ułożyć ciasno w słoiku i posypać cukrem (lub polać miodem). Zakręcić szczelnie słoik i zostawić na jedną noc. Następnego dnia otrzymany sok
wystarczy odsączyć (za pomocą sitka lub gazy) od cebuli. Uzyskany w ten
sposób syrop jest gotowy do podania. Syrop podajemy 2-3 razy dziennie po
jednej łyżce.
Pamiętajmy jednak, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego w codziennej diecie nie zapominajmy o cennych składnikach podnoszących odporność.
Iwona Łątka
Dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl
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29. Bieg Niepodległości Bajka o królewnie Marysi i lodowej górze
w Warszawie
11 listopada obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę. Nasielscy biegacze uczcili ten dzień na sportowo, biorąc udział
w Biegu Niepodległości w Warszawie. Jest to jeden z cyklu trzech biegów
historycznych „Zabiegaj o pamięć”, pozostałe dwa biegi to „Bieg Konstytucji” i „Bieg Powstania Warszawskiego”. Impreza miała zgromadzić
18 000 uczestników. Ostatecznie było ponad 15 000 biegaczy z całej
Polski i zagranicy, a wśród nich duża grupa biegaczy z Nasielska i Nasielsk
Baszta Team.

W tym dniu aura nie rozpieszczała uczestników i organizatorów. Mimo
że pojawiało się słońce, to wiał porywisty wiatr i czasami prószył śnieg.
Przy takiej pogodzie jedynie flagi na masztach powiewały dostojnie. Mimo
to wszyscy biegacze, rozgrzewając się, czekali na start swojej strefy, a było
ich 6.
O godz. 11.09 odśpiewaliśmy Hymn Polski, a tuż po nim o godzinie 11.11
wystartowali uczestnicy na wózkach i biegacze I strefy, potem kolejne
strefy i Nordic Walking. Odpowiedni ubiór, rozgrzewka oraz wyznaczony cel pozwoliły naszym biegaczom ukończyć bieg w zamierzonym
czasie lub szybciej i w ten sposób ustanowić najlepszy czas dystansu
10 km tzw. „życiówki”. Po przebiegnięciu mety każdy otrzymał piękny
medal izotoniki i banany oraz folię termiczną, która choć trochę chroniła
przed zimnem. W ciepłym wnętrzu Galerii Handlowej „Arkadia” czekała
na nas wymiana gratulacji, pozdrowień oraz wspólne fotografie. Następnie
wszyscy szczęśliwi z dobrymi wynikami wrócili do domów. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom i czekamy na kolejne sukcesy.
A tych, którzy lubią sport i dobrą zabawę, zapraszamy 3 grudnia na
III Nasielski Bieg Mikołajkowy. Przebierzcie się za Św. Mikołaja, śnieżynkę,
renifera bądź w inny odjazdowy strój i pobiegnijcie z nami ulicami miasta.
Bieg rozpoczyna się o 11:00 spod nasielskiej Baszty. Tu nie liczą się kilometry, tylko dobra zabawa i aktywność fizyczna. Zapraszamy!
(IW)

NASZE DZIECI

Listy
do św. Mikołaja
Już za chwilę będzie 6 grudnia i Mikołajki. Święta Bożego Narodzenia także
nadchodzą wielkimi krokami. Fiołkowa redakcja w Niepublicznej Szkole
Podstawowej „Pod Fiołkami” postanowiła się już do nich przygotować.
Dzieci napisały listy do Świętego Mikołaja. Nie były to zwykłe listy. Zostały
bardzo profesjonalnie przygotowane ze wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. Dzieci pytały w liście Mikołaja o to, jak się czuje i czy jest zdrowy. Argumentowały, dlaczego zasługują w tym roku na prezenty. Lista ich
marzeń także była długa i szczegółowa. Teraz pozostaje czekać na święta,
bo Mikołaj na pewno wysłucha gorących próśb dzieci.
E.G.

W sob otę, 25 listopada
br., w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie z c yklu
Teatr Smyka. Tym razem
nasi mali widzowie poznali opowieść o ślicznej, ale
nieznośnej wobec innych
królewnie Marysi. Spektakl
przygotował Teatr O Rety.
Przedstawienie łączyło plan
żywy i plan lalkowy, obfitowało w humorystyczny
język Kornela Makuszyńskiego i korowód barwnych postaci. Publiczność
jak zwykle chętnie wchodziła w interakcje z aktora-

mi. Dzieci z zaangażowaniem brały
udział w specjalnie przygotowanych
scenach spektaklu. Bajka o królewnie Marysi i lodowej górze była pełnym wrażeń spotkaniem ze sztuką.
Na kolejne spotkanie z Teatrem
Smyka w NOK zapraszamy już
9 g rudn ia b r. o go d z . 13 .0 0.
Dla najmłodszych przygotowaliśmy klasyczne przedstawienie
bożonarodzeniowe Hej kolęda,
kolęda. Cena biletu: 8 zł. Bilety do
nabycia w kasie NOK oraz online
na www.noknasielsk.pl
K.T.
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
29 listopada–3 grudnia
6–10 grudnia

COCO 2D i 3D (dubbing)
Animacja, familijny, przygodowy; USA; Czas trwania:
1 godz.49 min.

Bohaterem filmu jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana. Jednak Miguel marzy, by pójść w ślady swojego
idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza.
Zdesperowany chce udowodnić światu swój
talent, a to – za sprawą serii przedziwnych wydarzeń – doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umarłych. Po drodze spotyka
uroczego oszusta Hectora. Wspólnie spróbują rozwikłać tajemnicę z przeszłości rodziny
Miguela…
29 listopada–3 grudnia, godz. 19.00

Thor: Ragnarok 3D napisy
Fantasy,Przygodowy;USA;Czas trwiania:2 godz.10 min.

Thor mierzy się w walce bogów, podczas gdy
Asgard jest zagrożony Ragnarokiem, nordycką apokalipsą.
6–10 grudnia, godz. 19.00

Zabicie świętego jelenia
(napisy)
Dramat; Irlandia, Wielka Brytania; Czas trwania:
1 godz. 49 min.

Steven zostaje zmuszony do podjęcia niewyobrażalnego poświęcenia, gdy przyjęty przez
niego pod własny dach chłopiec radykalnie
zmienia swoje zachowanie.
13–17 grudnia, godz. 15.00 i 17.00

Pierwsza gwiazdka
2D (dubbing)
Animacja, Familijny, Komedia; USA; Czas trwania:
1 godz. 26 min.

Mały, odważny osiołek o imieniu Bo tęskni
za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim młynie. Pewnego dnia zbiera się na odwagę i ucieka.
13–17 grudnia, godz. 19.00

Młynarski. Piosenka finałowa

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Nie zmuszaj się do aktywności i unikaj ryzyka. Będziesz musiał stawić czoła ludziom
lub problemom, których dotąd unikałeś.
Możesz być teraz podatny na przeziębienia, unikaj nagłych zmian temperatury.
Byk 21.04-20.05
Nie porywaj się na nowe przedsięwzięcia.
Ucz się, zdobywaj informacje, wypełniaj niezbędne dokumenty. Twoje osiągnięcia będą
wzbudzać zazdrość. Nadmiar obowiązków to
tylko dowód, że jesteś w tej firmie niezbędny.
Bliźnięta 21.05-21.06
Nie słuchaj niczyich dobrych rad. Zwłaszcza
tych, którzy są zbyt mocno zainteresowani Twoimi sprawami. Nie daj się wciągnąć
w bezsensowne kłótnie. Ktoś dostrzeże
w Tobie potencjał i ułatwi karierę.
Rak 22.06-22.07
Uważaj na słowa, bo grożą Ci towarzyskie
nieporozumienia. Możesz mieć więcej wydatków na dom, ale nie pożałujesz ich. Z powodzeniem możesz szukać nowej pracy,
o której myślisz od dawna. Dopniesz swego.
Lew 23.07-23.08
Samotne Lwy nie powinny stronić od imprez. Daj się wyswatać znajomym i umów
się naspotkanie przez nich zaaranżowane.
Jesteś drażliwy i za dużo bierzesz do siebie.
Bardzo utrudnia Ci to pracę.
Panna 24.08-22.09
W Twoim domu częściej gościć będą przyjaciele dzieci. Wprowadzi to chaos i będziesz
się czuć jak na polu minowym. Poszerzaj horyzonty, zdobywaj nowe umiejętności. Pojawi się szansa na wielką miłość.

Waga 23.09-23.10
Nie będziesz się przejmować opinią innych.
W końcu nie liczy się to, jak o Tobie mówią,
ale że w ogóle mówią. Odważ się na zmiany, zacznij uprawiać sport, wyjedź w daleką
podróż. Dokonuj mądrych wyborów.
Skorpion 24.10-22.11
Nie obawiaj się uczuciowych niepowodzeń.
Teraz skutecznie rzucisz palenie lub inne nałogi. Sił do pracy Ci nie zabraknie, ale mogą
cię ponieść nerwy. Odpuść sobie nadmiar
obowiązków i częściej wypoczywaj.
Strzelec 23.11-21.12
Jeśli jednak popełnisz błąd, pamiętaj, że na
przyznanie się do niego stać tylko ludzi naprawdę silnych. Nie trać czasu i energii na
dyskusję z zawziętymi ludźmi. Odpuść i idź
dalej. Spędzaj więcej czasu z rodziną.
Koziorożec 22.12-20.01
Staniesz się teraz nerwowy i trudno będzie Cię zadowolić. Będziesz robić to, na
co masz ochotę. Chętnie weźmiesz udział
w towarzyskich wydarzeniach i imprezach
rodzinnych. Zadbaj o serce.
Wodnik 21.01-19.02
W stałym związku możesz zacząć się dusić. Będzie Cię przytłaczać zaborczość
partnera. Zanim cokolwiek zrobisz, najpierw realnie oceń swoje możliwości.
Uważaj, by nie złapać przeziębienia.
Ryby 20.02-20.03
Pamiętaj, że nie warto wierzyć we wszystkie obietnice. Niektóre problemy musisz
rozwiązać sam. Zawalcz o pieniądze z dodatkowego źródła. Błahostki mogą Cię teraz
wyprowadzić z równowagi.

Dokumentalny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 30 min.

Ostatni, bardzo osobisty i szczery wywiad
z Wojciechem Młynarskim dopełniony wypowiedziami ponad 30 jego najbliższych
przyjaciół.
27–31 grudnia, godz. 17.00

Co wiecie
o swoich dziadkach?
2D (dubbing)
Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 40 min

To kontynuacja przebojowej komedii z 2015
roku Tata kontra tata. Tym razem ojciec Dusty
(Mark Wahlberg) i ojczym Brad (Will Ferrell) łączą siły, by pokazać swoim dzieciom, czym są
perfekcyjne święta Bożego Narodzenia. Szybko jednak ich nowo powstała przyjaźń zostaje
poddana testowi, kiedy w odwiedziny przyjeżdżają ich ojcowie...
27–31 grudnia, godz. 19.00

Morderstwo w Orient
Expressie (z napisami)
Kryminał; USA, Malta; Czas trwania: 1 godz. 54 min.

Ekranizacja klasycznej powieści kryminalnej
Agathy Christie, wyreżyserowana przez pięciokrotnie nominowanego do Oscara Kennetha Branagha. On sam gra także słynnego
detektywa Herculesa Poirot, rozwiązującego
sprawę morderstwa, którego ofiarą w najsłynniejszym pociągu świata, pada wpływowy
amerykański biznesmen. Luksusowa podróż
staje się punktem wyjścia do stylowej, pełnej
napięcia i zaskakującej opowieści sensacyjnej,
uznawanej za największą zagadkę kryminalną wszech czasów. Trzynaścioro pasażerów
uwięzionych zostaje w pułapce, nie wiedząc,
co ich czeka. Jeden człowiek musi wskazać mordercę, zanim ten zaatakuje ponownie.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733
679 795.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.
Tel. 518 529 925.
Korepetycje z matematyki na każdym
poziomie. Tanio. Tel. 798 714 084.
Cyklinowanie, układanie podłóg.
Tel. 500 784 648.
Sprzedam działkę 2170 m2, Kosewo
k. Nasielska. Tel. 784 808 863.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP
Studzianki. Tel. 784 528 758.
Sprzedam ziemniak niesortowany luzem
LORD. Tel. 602 834 449.
Firma budowlana w Nasielsku zatrudni pracowników ogólnobudowlanych
z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę NDM.
Tel. 691 553 551.
Działki budowlane i inwestycyjne (uzbrojone) przy ul. Piłsudskiego w Nasielsku.
Tel. 696 468 255.
PRACA NA PRODUKCJI PŁATKÓW
I WACIKÓW– od zaraz umowa o pracę, stała, pewna w Nowym Dworze.
Tel. 507 177 958
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.
Zatrudnię krawcowe oraz osoby do
kontroli jakości i do prac pomocniczych.
Tel. 606 656 545.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.

Dyżury aptek

VW T4, rok 1987. Tel. 600 721 074.

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
27.11.–3.12.2017 r. – Apteka, ul. Gen. Berlinga 21, Nowy Dwór Maz.,
4.12.–10.12.2017 r. – Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2,
Nowy Dwór Maz.,
11.12.–17.12.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.,
18.12.–24.12.2017 r. – Apteka, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.,

Sprzedam mieszkanie ul. Młynarska,
41 m2. Tel. 728 912 546.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Sprzedam suche drewno opałowe.
Tel. 604 689 012.
Sprzedam zgrabiarkę 7-karuzelową, kosiarkę rotacyjną, opryskiwacz
400 l, rozsiewacz nawozów lejek, 1-rzędową sieczkarnię do kukurydzy. Cena do
uzgodnienia. Tel. 605 956 920.
Mieszkanie do wynajęcia. Nasielsk.
Tel. 785 532 718.

25.12.–31.12.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

Zatrudnię gospodynię domową.
Tel. 600 097 326.

UCHWAŁA NR XXIX/203/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r.

DJ- imprezy okolicznościowe. Tel. 733
327 173.

(red.)

Kwatery pracownicze w Nasielsku.
Tel. 500 142 809.

RUCH S.A

Poszukuje osoby
do prowadzenia Punktu Sprzedaży
miejsce pracy: Nasielsk lub Mogowo (Dworzec PKP)
Obowiązki : Aktywna sprzedaż, obsługa klientów oraz dbanie
o dobry wizerunek saloniku i prawidłową ekspozycję towaru.
Oferujemy : Umowę agencyjną(własna działalność gosp.)
punkt z wyposażeniem i asortymentem oraz wsparcie
i doradztwo przedstawicieli firmy, wynagrodzenie podstawowe
i prowizyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
agent@ruch.com.pl lub tel. 504-075-714

1.12.–14.12.2017; Życie Nasielska nr 25 (489)
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Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,
położonej w obrębie Żabiczyn,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98/2.

1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147
zpóźn.zm.),UchwałyNrXXXVI/291/17RadyMiejskiejwNasielskuzdnia29czerwca2017r.wsprawiezbycianieruchomościorazRozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

2. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość obejmująca działkę nr 98/2 położona w obrębie Żabiczyn po zlikwidowanej zlewni mleka.
Zabudowa. Budynek użytkowy, murowany, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, kryty stropodachem,
pełniący funkcję skupu mleka (w chwili obecnej nieczynny). Pow. zabudowy 72,00 m2 Pow. użytkowa budynku
52,00 m2. Budynek bez czynnych instalacji. Budynek w złym stanie technicznym.
Na działce oprócz budynku zlewni znajdują się też 3 nieczynne zbiorniki kanalizacji lokalnej, związane pierwotnie
funkcjonalnie z obiektem zlewni. Działka ogrodzona częściowo ogrodzeniem z siatki. Stan ogrodzenia zły.
Obiekt znajduje się na skraju zabudowanej części miejscowości, przy drodze asfaltowej. Działka leży w zasięgu napowietrzanej linii energetycznej i wiejskiej sieci wodociągowej. Kształt działki niekorzystny, sąsiedztwo nieczynna studnia
głębinowa, świetlica wiejska i grunty rolne.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2011 r. sytuuje położenie nieruchomości w kompleksie oznaczonym jako MU – skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo – usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenie.
4. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
16 700, – złotych (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą
od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
7. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3,
w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 1200.
8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące
złotych).
W przetargu mogą wsiąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 9 stycznia 2018 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000
1746 2000 0034.
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 9 stycznia 2018 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia
przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla
się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.
10. Informacje dodatkowe:

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• Okazania dowodu wniesienia wadium.
• Okazania dowodu tożsamości.
• Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez
zastrzeżeń.
• W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także
stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie)
• Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS,
aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców),
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
• Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa
w przetargu, zakupu nieruchomości.
• W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał
pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).
• Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.
• Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115, 23/ 69 33 027.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214), na stronie
internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/, w gazecie Życie
Nasielska oraz w gazecie o zasięgu powiatowym.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA – podsumowanie jesieni 2017

Było lepiej niż się spodziewano
kolejna zmiana na stanowisku trenera, sytuacja kadrowa w drużynie wydawała się być nie najlepsza, a do tego
nie polepszyła się sytuacja finansowa
klubu.
Wtedy postawiono na nowego trenera, Rafała Załogę. Teraz jako pierwsze nasuwa się pytanie, czy potrafił on
powstrzymać swoistego rodzaju zjazd
„do tyłu”, czy może ten zjazd zatrzymał. Analizując układ tabeli na koniec
rundy jesiennej i przebieg rozgrywek, odnotowujemy z satysfakcją, że
mimo trudności, udało się nowemu
trenerowi powstrzymać ten marsz
„w dół”. 4-5 miejsce w tabeli na koniec
rundy jesiennej świadczy o tym dobitnie. Zakładano miejsce niższe, w połowie tabeli. Ale osiągnięto nie tylko to.
Drużyna nasza należała do czołówki
tych rozgrywek, musiał się z nią liczyć
każdy przeciwnik. Nawet ci najlepsi.
O tym najlepiej świadczy wyraźne
zwycięstwo w Pułtusku i minimalna przegrana z bogatym (!) liderem
z Żuromina. Po meczu goście mówili, że mieli szczęście. Nawet podwójne szczęście, jak powiedział
jeden z sympatyków tej drużyny.
Żbik poniósł w tej rundzie 4 porażki. Trzy z nich były naprawdę przypadkowe (Żuromin, Szydłowo,
Jednorożec). Wyraźną przegraną poniósł Żbik z Soną z Nowego
Miasta. Tu jednak przeciwnicy wykorzystali doskonałą znajomość
naszej drużyny. Nasi piłkarze za
bardzo uwierzyli w swoją siłę i atut
własnego boiska. Poza tym zabrakło koncentracji. Tej, niestety, brafot.
T.
Zawadzki
Rafał Załoga
kowało dosyć często. Stąd miedzy
I to chyba jest właściwe miejsce na innymi strata bramek w ostatnich minasze możliwości. Chciałoby się nutach meczu.
wprawdzie być wyżej, ale są pewTu jeszcze raz trzeba wrócić do trene uwarunkowania. Zadaniem takich
nera. To, że Żbik najczęściej pokamiejscowości jak Nasielsk jest wyszuzywał dobrą piłkę, że zdobył dużo
kiwanie talentów i ich wstępne szlifopunktów, że powróciła waleczność
wanie oraz podnoszenie sprawności
i skuteczność, to w dużej mierze
fizycznej osób sportowo uzdolniojego zasługa. Gdy zawodzili piłkarze,
nych, a nie tworzenie drużyn profegdy brakowało im koncepcji, a może
sjonalnych. Bywa często tak, że wielu
i woli walki, on do tej walki ich podrywybitnych sportowców zaczynało od
wał. Na szalę rzucał wszystkie swoje
piłki nożnej, a później trafiali do innych
umiejętności. I chwała mu za to. Był
dyscyplin sportowych i tam odnowcześniej bardzo dobrym zawodsili sukcesy. Taka sytuacja była też
nikiem, ale swoje umiejętności wław Nasielsku, gdy jeden z utalentośnie w tym sezonie jeszcze podniósł.
wanych piłkarzy przejawiał większe
Wydaje się, że nabrał doświadczenia
predyspozycje do biegania. I zaszedł
R
E
wysoko w tej dziedzinie.
Kiedy rozpoczynał się piłkarski sezon
rozgrywkowy 2017/2018, zastanawialiśmy się, czy będzie to wreszcie
czas oczekiwanego „przełamania”. Niektórzy uważali, że na marsz
„w górę” nie ma szans, że nasza piłka
nożna staje się coraz bardziej słaba,
prowincjonalna. Podstawą do takich
sądów były zmiany, jakie przed rozpoczęciem rozgrywek nastąpiły
w naszym klubie. Nastąpiła bowiem
Runda jesienna sezonu rozgrywkowego 2017/2018 zakończona.
Obecnie trwa przerwa, piłkarskie wakacje. Trwać będą one do połowy
stycznia, kiedy to rozpoczną się dwumiesięczne przygotowania do wiosennej rundy tych rozgrywek, rundy
rewanżowej. Te zostaną wznowione
w marcu.
Obecnie nadszedł czas na podsumowanie pierwszej rundy rozgrywek.
Jest to bardzo ważne, ponieważ sytuacja nasielskiej piłki nożnej jest dosyć skomplikowana. Miłośników tej
dyscypliny sportu nie satysfakcjonuje gra w lidze okręgowej. Od kilku lat
karmieni byli nadzieją, że jest to tylko
sytuacja przejściowa, że wkrótce nasza nasielska piłkarska reprezentacja
„odbije się od dna” i na nowo znajdzie
się w IV lidze.

i spójnie? Wynik poszczególnych
drużyn w ich ligach niewiele tu mówi.
Chodzi o to, aby nie tylko zdobywali
punkty w swych ligach, ale nabywali też potrzebne umiejętności, które będą ich predestynowały do gry
w wyższej grupie.
Reasumując, trzeba podkreślić dobry
wynik, jaki osiągnęła nasza drużyna
w rozgrywkach w rundzie jesiennej, wzrost umiejętności piłkarskich
wszystkich zawodników (zarówno

tak bardzo potrzebnego szkoleniowcowi. Nabrał go nie poprzez czytanie
regułek i teoretycznych rozważań,
ale poprzez praktykę, praktykę na
boisku. Był trenerem, a równocześnie zawodnikiem.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tegorocznych doświadczeń. Nasza drużyna zaczęła strzelać
dużo goli. To kiedyś była podstawa
sukcesów naszej drużyny. Ostatnio
jednak strzelali ich dużo mniej. Teraz
skuteczność wreszcie wraca. Pada
sporo goli po stałych fragmentach
gry. Tu specjalistą był kiedyś Rafał Załoga. Teraz robi to Marcin Świderski
i Mateusz Bramowicz. Ale nie tylko
oni.
Goli strzelają obecnie nasi zawodnicy dużo (45). Więcej od nich strzelili
tylko piłkarze Żuromina (70). Jest jednak jeszcze jeden aspekt tej sprawy.
Strzelają bardzo dużo, ale niestety
tracą też dużo bramek. Aż sześć zespołów naszej grupy traci ich znacznie mniej niż nasza drużyna. W tym
sezonie stracili ich aż 27, czyli prawie
po dwie bramki na mecz. To świadczy, w pierwszym rzędzie, o lukach
w naszych liniach obronnych.
Pisząc przez cały jesienny okres
o grze naszej drużyny, zwracałem
uwagę na to, że w drużynie tkwi olbrzymi potencjał. Trzeba go jednak
uruchomić. Zawodnicy muszą mieć
zakodowane w swych głowach to, że
gra się od pierwszego do ostatniego
gwizdka na wysokich obrotach, że
nie można sobie pozwalać na chwile
nieuwagi, bo wtedy można przegrać
i ze słabym przeciwnikiem. Aż trzy
razy zdarzyło się to naszej drużynie.
Chcąc myśleć o awansie, trzeba,
mimo że w drużynie tkwi potencjał,
wzmocnić zespół. Brakuje przynajmniej po jednym zawodniku w każdej linii. Nie wiadomo, jak przejdą
leczenie i rekonwalescencję Marek Osiński i Damian Załoga. Brakuje
przynajmniej jednego „rasowego”
obrońcy.
Uważam, że warto byłoby skoordynować szkolenie narybku. To prawda,
że Żbik posiada wiele drużyn dziecięcych i młodzieżowych. Czy jednak
ich szkolenie przebiega prawidłowo
K

umiejętności technicznych, jak i innych umiejętności potrzebnych dobremu piłkarzowi). Oby tak dalej, bo
sympatycy piłki nożnej na to liczą
i stadion wtedy zapełni się nowymi adeptami piłkarstwa. Przybędzie
też na stadionie kibiców. A prezesowi klubu, Markowi Prusinowskiemu
i trenerowi Rafałowi Załodze warto
pogratulować udanej rundy jesiennej.
andrzej zawadzki

U NAS

Seniorzy Żbika
kończą sezon
Ostatni sezon był bardzo udany dla drużyny seniorskiej w klubie
„Żbik ”. Z tej okazji,
w sobotę, 18 listopada
br., w Kowalewicach
odbyło się uroczyste
zakończenie sezonu
2017. Na spotkaniu
pojawili się zaproszeni goście – w tym Rafał Adamski skarbnik
Nasielska, Radosław Kasiak członek zarządu rady powiatu nowodworskiego, czy podinsp. Dariusz Leszczyński Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku. Przybyli również sponsorzy, trenerzy, Zarząd Klubu oraz
zawodnicy.
– Drużyna seniorska rozegrała 15 spotkań, w tym 9 było wygranych,
2 remisy i 4 porażki. Drużyna łącznie strzeliła 45 bramek. Najlepszym
snajperem naszej drużyny jest Mateusz Bramowicz, który zdobył 14 bramek – podkreślał z dumą Marek Prusinowski, prezes Klubu „Żbik”. Sukcesów nasielskiej drużynie gratulował także Radosław Kasiak.
Po oficjalnych przemówieniach gości zaproszono na uroczystą kolację.
Michał B.
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