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Krewni grasują

Podziel się
posiłkiem
z dziećmi

str. 4

Adrianek
potrzebuje pomocy

str. 5

Sprzątanie świata

Przycinanie drzew

str. 11

Są na czele

Kilkakrotnie na łamach „Życia Nasielska” pisaliśmy o problemach z wrastającymi w przewody elektryczne gałęziami drzew rosnących pod liniami energetycznymi. Wskazywaliśmy na niebezpieczeństwa z tym związane.
Kiedy drzewo było mokre, mogło dojść do porażenia prądem, zaś w czasie deszczów i wichur następowały
zwarcia i związane z tym przerwy w dostawie prądu. Nikt właściwie nie negował, że niebezpieczeństwa z tym
związane istnieją. Wiadomo było, że gałęzie trzeba podciąć, problem tkwił jednak w tym, że nie było wiadomo,
kto to ma zrobić. Różne instytucje starały się wykazać, że ten obowiązek ciąży na kimś innym. Potencjalnych
„winowajców” było trzech: zakład energetyczny, zarządca drogi i gmina.

Czytaj na str. 5
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Święto ziemniaka
w Popowie

Czytaj na str. 9

W dniach 28–29 września 2012 r.
(piątek i sobota) Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nasielsku
w porozumieniu z Bankiem Żywności w Ciechanowie weźmie
udział w X edycji Ogólnopolskiej
Zbiórki Żywności na rzecz dzieci
„Podziel się Posiłkiem”.
W akcji wezmą udział Koordynatorzy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
wolontariusze z Publicznego
Gimnazjum w Nasielsku i Liceum
Ogólnokształcącego w Nasielsku
im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz
harcerze. Wystarczy tylko kupić
nieco więcej żywności i przekazać ją wolontariuszom.
Przed zbiórką żywności w sklepach, które będą brały udział w akcji, będą zamieszczone stosowne
informacje. Zbiórka żywności zostanie przeprowadzona w następujących sklepach w Nasielsku:
Biedronka, Guliwer i Tesco.
Pozyskane w ten sposób produkty zostaną przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom
wychowującym dzieci z terenu
naszej gminy. MOPS w Nasielsku
po segregacji oraz zważeniu produktów żywnościowych przekaże je bezpośrednio do organizacji
oraz instytucji, które na co dzień
zajmują się dożywianiem dzieci,
oraz rodzinom wielodzietnym
z terenu Nasielska.
(mops)
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ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10

DO NAGRODY „LEW NASIELSKA”
Burmistrz Nasielska informuje, iż termin zgłaszania kandydatów
do tegorocznej Nagrody „Lew Nasielska” upływa w dniu 1 paździer-

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46

2)

instytucjom publicznym z terenu Gminy Nasielsk,

TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17

3)

organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom,

4)

firmom,

5)

grupie co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.

SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie

Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98

przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Wnioski należy zgłaszać lub

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. 23 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (23) 693–10–25

oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie
przesyłać do Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

INFORMACJA

Bezpłatne badania
profilaktyczne dla kobiet
W dniach 18, 19 i 22 października w Nasielsku przy Przychodni Miejskiej,
ul. Sportowa 2, będzie zaparkowany nowoczesny gabinet mobilny, gdzie
w komfortowych warunkach Panie będą mogły wykonać bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne.
Badania te służą zachowaniu zdrowia kobiet w jak najlepszym stanie.
Bezpłatną profilaktyczną cytologię może wykonać kobieta w wieku pomiędzy 25 a 59 lat, która w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywała tego
badania. Na bezpłatne badanie mammograficzne zapraszamy Panie w
wieku 50–69 lat, które w przeciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej
profilaktycznej mammografii.
Badania wykonywane będą bez wcześniejszych zapisów w następujących terminach:
– cytologia w dniach 18, 19 i 22 października w godzinach od 10.30
do 18.00,
– mammografia 18 i 22 października w godzinach 12.00–17.30,
– mammografia 19 października w godzinach 10.30–17.30.

Z SAMORZĄDU

Rolnicy
Burmistrz spotkał się z sołtysami
na Targach Poznańskich

zgłaszania kandydatów w tym terminie przysługuje:
komisjom Rady Miejskiej w Nasielsku,

28 września–11 października 2012

Z UM

wypada w niedzielę, czyli dzień ustawowo wolny od pracy). Prawo

1)

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05

Z UM

nika br. (z uwagi na fakt, iż ostatni dzień września, tj. 30 września,

Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128

Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64

28 września–11 października 2012

W dniach 22–23 września br. rolnicy z naszej gminy brali udział w XIV
edycji AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania. Organizatorem wyjazdu
był Urząd Miejski w Nasielsku.
Wystawa obejmowała najbogatszą w Polsce ofertę maszyn rolniczych
i osiągnięć nowoczesnej techniki. W tym najważniejszym i największym
wydarzeniu w branży uczestniczyło ponad 700 wystawców z 20 krajów.
Rolnicy, którzy odwiedzili AGRO SHOW, mogli zapoznać się z kompleksową ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa oraz uzyskać wszelką
pomoc o charakterze technicznym, agronomicznym i ekonomicznym.
Wstęp na wystawę był bezpłatny. Natomiast zorganizowane grupy zwiedzających otrzymywały dofinansowanie kosztów transportu od organizatora Targów. Dofinansowania do transportu udzielił również Burmistrz
Nasielska.
Aby połączyć przyjemne z pożytecznym, uczestnicy wyjazdu na swój
koszt mieli okazję zobaczyć piękne miejsca znajdujące się w tej części
naszego kraju. W turystycznej części wyprawy w miłej atmosferze uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Poznań, a także przepiękny zamek w Kórniku, który Władysław Zamoyski przekazał wraz z imponującą kolekcją
dzieł sztuki, zbiorami bibliofilskimi i ogrodem dendrologicznym narodowi
polskiemu. Grupa zwiedziła również Arboretum Kórnickie, w którym na
obszarze 40 ha znajduje się ok. 3500 odmian drzew i krzewów z całego
świata. A w drodze powrotnej na prośbę uczestników odwiedzono również Sanktuarium Maryjne w Licheniu.
Program wyjazdu był napięty, więc uczestnicy wrócili nieco zmęczeni,
ale bardzo zadowoleni i już z planami przyszłorocznego wyjazdu na Targi
Poznańskie.

Mammografia: rejestracja pod nr. 22-546-22-10, 22-546-32-88; Cytologia bez rejestracji.
Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty i okulary, jeśli używa
się ich do czytania.
Warto znaleźć chwilę, by zadbać o to co najcenniejsze – zdrowie!
Akcja jest organizowana przez Urząd Miejski w Nasielsku we współpracy
z warszawskim Centrum Onkologii. Informacje o badaniach można uzyskać pod numerem telefonu Centrum Onkologii: 22 546 31 03.
Zapraszamy!

BURMISTRZ NASIELSKA
Grzegorz Arciszewski

przyjmuje interesantów w sprawach różnych
we wtorki i piątki w godzinach od 8.00 do 13.00.
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23-69-33-000).

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Duchnowski

Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (23) 693 00 26

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113 (I piętro).

dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00
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W dniu 12 września br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie burmistrza Grzegorza
Arciszewskiego z sołtysami.
Wzięli w nim też udział przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Terenowego Zespołu
Doradztwa ARiMR w Pomiechówku, Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
– Oddział w Nowym Dworze
Mazowieckim i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Pułtusku.
Spotkanie miało charakter szkoleniowo-informacyjny. Przygotowała je i prowadziła Jadwiga Szymańska – kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM w Nasielsku.
Burmistrz, prowadząca spotkanie Jadwiga Szymańska oraz goście reprezentujący poszczególne firmy działające
na rzecz rolnictwa przekazali przedstawicielom społeczności wiejskiej dużo bardzo cennych informacji dotyczących wielu dziedzin życia i pracy ludności działającej w sektorze rolnym.
Szczególne zainteresowanie wzbudziły informacje o wymogach związanych ze stosowaniem środków ochrony
roślin. Dotyczyły one nie tylko samych środków, ale i sprzętu używanego do ich stosowania. Duże zainteresowanie wzbudziła informacja o potrzebie rejestracji upraw ziemniaka, które będą wprowadzane do sprzedaży, oraz
o rejestracji zwierząt. Poruszonych problemów było znacznie więcej i trudno było omówić je wyczerpująco na
krótkim spotkaniu. Prelegenci poinformowali więc o planowanych szkoleniach, przekazali informacje pisemne
oraz numery telefonów, pod które mogą dzwonić rolnicy w wypadku wątpliwości. Wstępną informację rolnicy
mogą uzyskać u swego sołtysa.
Życie rolników w ostatnich latach bardzo się skomplikowało. O tym też mówiono na tym spotkaniu. Oprócz pracy typowo rolniczej producent żywności musi wykonywać wiele czynności biurowych. Najczęściej za wzrost
biurokracji w sektorze rolnym „winiono” Unię Europejską, chociaż wykazywano jednocześnie zrozumienie dla
wielu wymogów, jak np. obowiązek zabezpieczenia opakowań po środkach ochrony roślin. Wiele z nich trafia
w miejsca do tego nieprzeznaczone, a tymczasem, co podkreślili nie tylko prelegenci, ale i sami sołtysi, opakowania te są na naszym terenie przyjmowane przez sklepy, które te środki sprzedają. Wydaje się jednak, że o tym
nie wie wielu rolników.
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformowała o nowym systemie
gospodarowania odpadami. W związku z tym przygotowana została ankieta, w której można wypowiedzieć się
na temat zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.
Z nieukrywanym zadowoleniem Jadwiga Szymańska mówiła o tym, że wkrótce na terenie gminy zostanie przygotowanych dwadzieścia „gniazd” z pojemnikami na zbiórkę odpadów segregowanych (papier, szkło, plastik).
Do tych pojemników będzie można nieodpłatnie wrzucać wskazane na pojemnikach odpady. Odbierać je będzie
firma zewnętrzna. Aby jednak cała akcja znowu nie „spaliła na panewce”, potrzebna jest dyscyplina, co oznacza,
że do pojemników będzie wolno wrzucać tylko wymienione na nim odpady. W przeciwnym wypadku firma
zrezygnuje z odbioru odpadów.

Spotkanie sołtysów z budowniczymi
gazociągu
Przez południowe tereny naszej
gminy przebiega trasa strategicznego dla Polski gazociągu wysokiego ciśnienia, którym płynie gaz
z Rosji. Aktualnie prowadzone są
prace przy budowie kolejnej nitki
gazociągu na odcinku Rembelszczyzna (k. Nieporętu) – Gustorzyn (k. Włocławka). Długość tego
odcinka wyniesie 176 km, przekrój rury 700 mm. Inwestorem
tego przedsięwzięcia jest Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ – SYSTEM S.A, a wykonawcą
– Konsorcjum Firm PGNiG Technologie S.A. (lider konsorcjum) oraz Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt S.A. z siedzibą we
Wrocławiu.
Projekt realizowany jest w latach 2011–2014, a prace budowlane są prowadzone w trzech etapach. Budowa gazociągu w gminie Nasielsk wkracza w decydującą fazę. Prace możemy obserwować od granic gminy Nasielsk
z gminą Serock, przez okolice Nuny, Krogul, Aleksandrowa, Bud Siennickich i Cegielni Puckiej w stronę Dębinek, Borkowa do granicy z gminą Joniec. Rozsunięta została wierzchnia warstwa ziemi i na całej trasie są ułożone
rury. Wkrótce nastąpi spawanie rur, ich ułożenie w wykopie oraz prace końcowe mające na celu przywrócenie
poprzedniego stanu terenu naruszonego przez budowę.
W tej sprawie na spotkanie z sołtysami z miejscowości, przez które przebiega gazociąg, przyjechali do Urzędu
Miejskiego przedstawiciele zarówno inwestora, jak i firm wykonujących zadanie. Poinformowali zebranych o stanie przygotowań do sprawnego przeprowadzenia budowy oraz o wszystkich konsekwencjach wynikających
z koniecznej w tym wypadku kolizji interesów na linii właściciel terenu – inwestor i wykonawca oraz o procedurach mających na celu zrekompensowanie właścicielom strat powstałych w związku z budową i eksploatacją
gazociągu.
Na spotkaniu poinformowano też, że dla wyjaśnienia wszystkich wątpliwości odbędzie się spotkanie z wszystkimi
właścicielami nieruchomości, na których będą prowadzone prace budowlane.
az
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Coraz niższy stan wód

Poziomy wód w rzekach zaczęły osiągać rekordowe niskie stany, a tym
samym – rzeki odsłaniają swoje tajemnice i skarby. Wystarczy wspomnieć
o Wiśle w Warszawie czy Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie
ukazał się m.in. wrak zatopionej łodzi.
Niski stan wody dotyczy także znajdujących się na terenie naszej gminy
cieków wodnych – te najmniejsze nawet powysychały.
Największa przepływająca przez teren naszej gminy rzeka, czyli Wkra,
notuje najniższe stany wody, choć porównywalne z innymi latami suchymi – we wrześniu wodowskaz w Borkowie wskazywał nawet 120 cm,
a średni poziom wody w tym miejscu od 1999 roku (od początku dokonywania tu pomiarów) wynosi 163 cm. Poprzedni punkt pomiarowy znajdował się w Cieksynie, ale został zlikwidowany pod koniec lat 90.
Również na rzece Nasielnej można zauważyć niższy poziom lustra wody.
Pod mostem kolejowym w Pieścirogach Starych (pod którym w ubiegłym
roku usypany był kamienny wał blokujący przepływ wody) dziś jej poziom
jest niższy o około 20–30 cm w stosunku do roku ubiegłego.
Jak nam powiedziała Jadwiga Szamańska, kierownik Wydziału Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim – na razie właściciele
gospodarstw rolnych nie zgłaszali strat związanych z suszą. Sami rolnicy
nawet przyznają, że w okresie żniw im sprzyjała.
Michał B.
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UWAGA OSZUST

Krewni grasują

–Mamo, mam poważne kłopoty, muszę
oddać dziś duże pieniądze, bo inaczej nie
tylko stracę pracę, ale pójdę do więzienia. Nie mogę głośno mówić, bo jestem
w biurze, a teraz jest tu dużo ludzi. Bardzo
cię proszę, pomóż mi. Nikt nie wie o tym,
co się stało, ciebie też nie chciałam martwić, ale już dłużej nie mogę tego ukrywać.
Proszę o pieniądze, potrzebne mi 30 tys.
zł, ale koniecznie jeszcze dzisiaj. Ale nie
mów nikomu o tym, bo będzie jeszcze
gorzej. Nie dzwoń do mnie na komórkę,
bo tu straszne zamieszanie, ja oddzwonię
do ciebie i przyjadę po pieniądze. Ratujesz
mi życie – taką oto prośbę telefonicznie otrzymała kilka dni temu jedna
z mieszkanek Nasielska. Po czym przerażona sytuacją, w jakiej znalazła się
jej dorosła córka, postanowiła jej niezwłocznie pomóc. Starsza pani wypłaciła wszystkie swoje oszczędności z banku i kiedy wracała z nimi do domu,
postanowiła jednak upewnić się, że córka ma kłopoty, o których nigdy
nie wspominała, i zatelefonowała do zięcia. Już po kilku minutach okazało
się, że kobieta uwierzyła w zmyśloną historię, o której jej prawdziwa córka
w ogóle nie miała pojęcia. Oszustka, która próbowała okraść kobietę popularną metodą na tzw. wnuczka, nie odezwała się więcej, nikt więc nie
próbował odebrać pieniędzy. Tym razem kradzież się nie powiodła.
Jak dotąd dwie osoby zgłosiły do nasielskich policjantów tego typu wyłudzenia. Poszkodowany w jednym z nich dał się przekonać oszustowi
i przekazał mu pieniądze za pomocą przelewu błyskawicznego za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Metoda „na wnuczka” charakteryzuje się tym, że przestępca podaje się
za krewnego. Dzwoni do ofiary, mówiąc, że jest np. jej wnukiem, synem,
córką. Tak prowadzi rozmowę by przekonać, że faktycznie jest tą osobą,
za którą się podaje. Pod pozorem niepowtarzalnej okazji (np. promocja
w sklepie, okazyjny zakup mieszkania) lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy, porwanie, choroba), zwraca się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową. Oszust prosi o przygotowanie gotówki do
odbioru z mieszkania ofiary lub wykonanie przelewu na konto bankowe
albo nawet wspólne wyjście do oddziału banku, aby wypłacić pieniądze
z konta.
W większości wypadków oszust podsyła „zaufaną osobę”, mówiąc, że nie
może po pieniądze przyjechać osobiście, ale za chwilę przyjedzie po nie
jakiś znajomy. Gotówka przekazywana jest w miejscu zamieszkania oszukiwanej osoby albo na ulicy bądź w placówkach bankowych. Zdarza się, że
sprawcy przyjeżdżają po swoje ofiary taksówkami, z którymi razem jadą
np. do banku w celu dokonania przelewu czy pobrania gotówki. Trzeba
pamiętać, że „pożyczki” na prośbę „telefonisty” mają również formę przelewów bankowych na podane konta, przelewów błyskawicznych (usługa
Poczty Polskiej), jak również przelewów za pośrednictwem instytucji przekazujących pieniądze na odległość (np. Western Union). Ofiara, wierząc że
pomaga komuś bliskiemu w potrzebie, zostaje po prostu okradziona.
Prosimy o ostrożność w rozmowach telefonicznych, z osobami,
które podają się za krewnych lub ich
przyjaciół, oraz nieprzekazywanie
pieniędzy osobom nieznajomym.
red.
(www.oszustwanawnuczka.pl)

Kronika OSP

16.09. OSP Nasielsk wyjechała do
pożaru w klatce schodowej w budynku przy ulicy Rynek.
18.09. strażacy z Nasielska wyjechali do Pieścirogów w celu wydostania psa, który wpadł do studni.
24.09. strażacy zostali wezwani do budynku przy ulicy Folwark,
z którego wydostawał się dym. Po
wstępnych oględzinach okazało się,
że w budynku się nie pali. Przyczyną
zadymienia była nieszczelna instalacja odprowadzająca dym z piecyka. Działania strażaków polegały na
wyprowadzeniu osoby znajdującej
się w budynku, wyniesieniu piecyka
i oddymieniu budynku.
25.09. OSP Psucin i OSP Cieksyn
wyjechały do pożaru drewnianego budynku gospodarczego w Lelewie.
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Z PCK

Podaruj Kroplę Miłości
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropelka” w Nasielsku zaprasza
wszystkich pełnoletnich mieszkańców naszej gminy do udziału w akcji
poboru krwi, która odbędzie się podczas parafialnych dożynek wparafii
św. Wojciecha w nasielsku w niedzielę, 7 października 2012 r.
Ambulans będzie stał na parkingu przy starej plebanii w godz.10.00–
13.00.
Warunkiem oddania krwi jest dobry stan zdrowia oraz dokument tożsamości (dowód osobisty). Serdecznie zapraszamy. Podziel się najcenniejszym lekiem – podaruj kroplę miłości.
(r.)

NA TROPIE ŚMIECIOWISK

Mokrzyce Dworskie, Morgi,
Cieksyn
Niedawno pisaliśmy
o zaśmiecanych rowach w Mokrzycach
D worsk ich i mimo
wszystko kolejnych
śmieci – jak na złość –
przybywa. Elementem
charakterystycznym
dla nich są niebieskie
worki foliowe. Można
na nie też trafić w rowie w miejscowości
Cieksyn. Czyżby wyrzuciła je jedna i ta sama osoba?
Tymczasem po drugiej stronie ulicy, w lasku, który należy już do wsi Morgi, też są dzikie wysypiska i to zaledwie kilka metrów od drogi. Są tu całe
worki przepełnione śmieciami z gospodarstw domowych.

Żegnaj lato
Gmina Nasielsk
n i e m oże p o chwalić się zbyt
wieloma miejs c a m i do w yp ocz ynku nad
wodą – właściw i e t yl ko n a d
Wkrą. Lato już się
skończyło, zostały tylko śmieci. Najbardziej
rażąco wygląda
pod tym względem prawy brzeg Wkry w okolicach mostu w Borkowie. Niestety, zostało
tam dużo pamiątek po letnikach i imprezowiczach – głównie butelek plastikowych po napojach i opakowań po żywności. Kultura ekologiczna wypoczywających, jak widać, jest niska. A na pewno powrócą tu w przyszłym
roku z nadzieją, że śmieci znikną, czyli ktoś za nich posprząta.
Michał B.
K
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KRONIKA
POLICYJNA
13–14.09. w Nasielsku nieznani
sprawcy skradli samochód osobowy marki Toyota Yaris. Straty wynoszą 19 500 zł na szkodę
Kazimierza B.
15.09. w markecie prz y ulicy
Elektronowej nieznany sprawca
skradł klientowi saszetkę, w której
znajdowały się dokumenty i telefon komórkowy. Straty wynoszą
1050 zł.
17.09. z terenu firmy Elektro-Plast
nieznani sprawcy skradli agregat
tynkarski. Straty wynoszą 24 000
zł na szkodę Pawła F.
21.09. z terenu firmy JAN-POL
nieznani sprawcy skradli 4 rowery.
Straty wynoszą 1300 zł na szkodę
pracowników ww. firmy.

Pijani na drodze

05.09. w Nasielsku Zbigniew Ł.,
mieszkaniec Kątnych, jechał rowerem po spożyciu alkoholu.
W zamian za odstąpienie policjantów od czynności służbowych proponował łapówkę. Grozi
mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.
08.09. w Starych Pieścirogach Jacek M. kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,51 mg/l).
11 .09. w B o rkow i e A n n a K .,
mieszkanka Dobrej Woli, kierowała samochodem po spożyciu
alkoholu (0,30 mg/l).
15.09. w Studziankach Józef Ł.,
mieszkaniec Studzianek, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,96 mg/l).
15.09. na ulicy Młynarskiej Sławomir S., mieszkaniec Pianowa-Daczek, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (1,59 mg/.l).
16.09. na ulicy Leśnej Arkadiusz
G., mieszkaniec Nasielska, kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,61 mg/l).
18.09. na ulicy Młynarskiej Zbigniew Ł., mieszkaniec Kątnych,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,71 mg/l).
M
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Adrianek potrzebuje pomocy

Dziś Adrianek Szymczak ma jedenaście lat i potrzebuje pomocy. Kilka lat temu zdiagnozowano u chłopca nieuleczalną chorobę – postępującą
encefalopatię z odkładaniem żelaza w mózgu. Niezbędne leki kosztują tysiąc złotych miesięcznie. Do sierpnia br. rodzinę w opiece nad Adrianem wspierało Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Państwo Szymczak pozostawieni bez pomocy nie są w stanie sami poradzić sobie finansowo
z utrzymaniem chorego dziecka wymagającego całodobowej opieki.
Panią Beatę Szymczak znają dosko- je na postępującą encefalopatię
nale pacjenci przychodni Centrum z odkładaniem żelaza w mózgu.
Medyczne w Nasielsku, bowiem od To choroba nieuleczalna, której
dwóch lat jest tam pielęgniarką. Za- nie da się zahamować. Neurowsze wesoła, dowcipna i życzliwa log zapowiedział rodzicom, że
ludziom, nigdy nie narzekała, nie będzie coraz gorzej, a ich syn
prosiła o pomoc, nie mówiła głoś- ma przed sobą najwyżej kilka
no o swoich problemach. Aż do te- lat życia.
raz. Dlaczego? Bo sytuacja, w jakiej – To była straszna wiadomość,
znalazła jej rodzina, jest wyjątkowo po prostu szok. Nie mogliśmy
trudna i pomoc potrzebna jest na- się pogodzić z tym, że nasz sytychmiast. Adrian nie może czekać. nek będzie umierał na naszych
Pani Beata wraz z rodziną: mężem oczach – mówi pani Beata.
Sławomirem, jedenastoletnim sy- Taka diagnoza sprawiła, że pańnem Adrianem i siedmioletnią cór- stwo Szymczak obawiali się
ką Alicją mieszkają w Żochach, również o zdrowie córki. Na
niewielkiej wsi w pobliżu Ojrzenia. szczęście po przeprowadzeniu
To stamtąd pani Beata codziennie badań okazało się, że Ala jest
dojeżdża do Nasielska. Ona pracuje zdrowa.
zawodowo, a mąż opiekuje się syOd wielu lat całe życie doca stoi biurko, przy którym Ala od- z nami jest, mógł przyjmować leki,
nem (chłopiec karmiony jest przez
mowników toczy się wokół cho- rabia lekcje i codziennie dzieli się żeby nie cierpiał i czuł, że jest przez
gastrostomię).
rego chłopca, przy którym trzeba z bratem swoimi wrażeniami ze nas wszystkich kochany, przecież to
– Kiedy Adrianek się urodził, do- być cały czas. W razie koniecznasze dziecko – mówi pani Beata.
szkoły.
stał 10 punktów w skali Abgar ności udrożnić drogi oddechowe,
Adrianek mimo ciężkiej choroby
W
potężnej
komodzie
czter
y
i w pierwszych miesiącach ży- uspokoić, bo silne napięcia mięśni
ma szczęście, bo żyje w pełnym
ogromne
szuflady
pełne
są
po
cia rozwijał się doskonale. Ale tworzą przykurcze kończyn, które
ciepła i uśmiechu domu, wśród
brzegi
lekarstw.
To
tylko
podstawokiedy przyszedł czas na cho- mogą powodować złamania, nanajbliższych, którzy z miłością
we
leki,
które
chłopiec
musi
przyjdzenie, okazało się, że ma prob- karmić, rehabilitować i mówić, bo
i ogromnym poświęceniem opiemować
kilka
razy
dziennie,
to
one
lemy z utrzymaniem równowagi. Adrian lubi słuchać.
kują się nim każdego dnia.
kosztują
miesięcznie
ponad
tysiąc
Miał trudności z mówieniem, ale
– Nie może mówić, ale wiemy, kie- złotych. A do tego dochodzi spe(i.)
wszystko rozumiał – wspomina
dy się śmieje lub kiedy się czegoś cjalna i kosztowna dieta.
pani Beata. – Jeździł do przedszkoWszystkich, którzy zechcą wspoboi. Lubi słuchać, cały czas opoPrzez cztery lata, do sierpnia tego móc finansowo chorego Adrianka,
la do Ciechanowa, miał doskonałą
wiadam o tym, co się wydarzyło,
roku, Adrianek był pod opieką War- prosimy o wpłaty na konto:
pamięć i szybko się uczył, bardzo
i o tym, co robię. Często żartuję,
szawskiego Hospicjum dla Dzieci,
lubił rysować. Aż pewnego dnia po
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pobo Adrianek ma wtedy lepszy huktóre wspierało jego leczenie. Poprostu nie wstał z łóżka i cały się
mocą”
mor. Wiem, że on lubi być w cenzostawieni w trudnej sytuacji rotrząsł. Byliśmy przerażeni i szukalitrum zainteresowania – opowiada
dzice muszą szukać pomocy gdzie Bank BPH S.A.
śmy pomocy u kilku neurologów.
pani Szymczak.
indziej, licząc na pomoc ludzi o do- 15 1060 0076 0000 3310 0018
Diagnozy były różne, takie jak np.
2615
dziecięce porażenie mózgowe – W pokoju Adrianka jest bardzo brym sercu.
kolorowo, na ścianach są rysunki,
dodaje.
– Wiemy, że to choroba nieuleczal- Tytułem: 3901 Szymczak Adrian
a pod sufitem zawieszone różne
na i że Adrianek kiedyś od nas odej- – darowizna na pomoc i ochronę
Kiedy stan chłopca się pogorszył
cuda, żeby leżącemu dziecku się
dzie, ale chcemy, żeby dopóki tu zdrowia
i trafił na badania do Centrum Zdronie nudziło. Tuż obok łóżka chłopwia Dziecka, okazało się, że choruR
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Znak

w krzakach
Kilka miesięcy temu poruszano
na łamach ŻN kwestię oznakowania na drodze powiatowej prowadzącej przez Kosewo – była
wówczas mowa o ograniczeniu
prędkości do 50 km/h.
Nowe oznakowanie, które ustawiono na drodze powiatowej,
pojawiło się tam po to, by skłonić
kierowców do zdjęcia nogi z gazu
ze względu na spacerujące tamtędy dzieci, a także osoby dorosłe.
Ograniczenie prędkości obowiązuje od początku wsi Kosewo od
strony Konar w kierunku miasta.
Już od kilku dni na poboczu drogi, w gęstych zaroślach przy drodze powiatowej z Kosewa do
Nasielska, leży wyrwany z ziemi
znak informujący o wjeździe na
teren zabudowany. W tym miejscu na pewno nikomu nie służy
informacją.
kamil

Z MIASTA

Przycinanie
drzew

Kilkakrotnie na łamach „Życia Nasielska” pisaliśmy o problemach z wrastającymi w przewody
elektryczne gałęziami drzew rosnących pod liniami energetycznymi. Wskazywaliśmy na niebezpieczeństwa z tym związane. Kiedy drzewo było
mokre, mogło dojść do porażenia prądem, zaś
w czasie deszczów i wichur następowały zwarcia
i związane z tym przerwy w dostawie prądu. Nikt właściwie nie negował, że niebezpieczeństwa z tym związane
istnieją. Wiadomo było, że gałęzie trzeba podciąć, problem tkwił jednak w tym, że nie było wiadomo, kto to ma
zrobić. Różne instytucje starały się wykazać, że ten obowiązek ciąży na kimś innym. Potencjalnych „winowajców” było trzech: zakład energetyczny, zarządca drogi i gmina. Tu trzeba jasno powiedzieć, że problemu by
nie było, gdyby drzewa były właściwie pielęgnowane. Miło nam donieść, że problem wrastających w przewody
gałęzi drzew rosnących pod liniami elektrycznymi jest przynajmniej częściowo rozwiązywany. Gałęzie drzew
rosnących pod liniami energetycznymi będą skracane. Dotyczy to nie tylko miasta, ale i terenów wiejskich.
Na pierwszy ogień poszła ulica POW. Tu zagrożenie było największe i chyba stąd szły najgłośniejsze wołania o pomoc. A zwracano się do Zakładu Energetycznego w Płocku, do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze i do
służb miejskich opiekujących się zielenią miejską. Ścinkę górnych partii drzew prowadzi firma Rafała Krzewickiego
z Sielec (pow. żychliński), która wygrała przetarg na to zadanie ogłoszony przez Zakład Energetyczny w Płocku. Pracę będzie prowadziła w obrębie 11 transformatorów. Firma ma za zadanie obcięcie jednej trzeciej wysokości korony
drzewa (górnej) oraz usunięcie ściętych gałęzi. Gałęzie nie będą palone lub przewożone na składowisko odpadów
(tu nie ma kompostowni), lecz zrębkowane, a te zrębki zostaną wywiezione do siedziby firmy i zagospodarowane.
Pierwsze spostrzeżenia odnośnie do pracy ekipy wykonującej prace są bardzo pozytywne. Są one prowadzone
przy nieco tylko ograniczonym ruchu ulicznym. Korony drzew są nawet wstępnie kształtowane, gałęzie zaś systematycznie wywożone na miejsce składowania, gdzie w najbliższym czasie zostaną pocięte na zrębki.
az
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BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Na spotkanie
z pisarzem

W październiku (16.10.br.) gościem
nasielskiej biblioteki będzie Joanna
Olech, autorka książek dla dzieci
i młodzieży. Wśród cieszących się
dużą popularnością utworów tej pisarki znajdują się m.in. takie tytuły,
jak Dynastia Miziołków, Pompon
w rodzinie Fisiów, Pulpet i Prudencja. Pani Joanna z wykształcenia
jest grafikiem. Zajmuje się nie tylko pisaniem książek i o książkach,
a często jest także ich ilustratorką.
Spotkanie odbędzie się w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki. Początek o godz. 10.00. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.
(i.)

DKK
dla dzieci

Już w październiku planowane jest
inauguracyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci i młodzieży, który działać będzie przy
nasielskiej bibliotece, podobnie
jak DKK dla dorosłych. Wszystkich
młodych czytelników zainteresowanych działalnością DKK prosimy o zapisy w oddziale dla dzieci
i młodzieży w Miejsko-Gminnej
Bibliotece w Nasielsku lub telefonicznie pod nr. tel. (23) 6912552.
(i.)

Warto przeczytać

Wrześniowe spotkanie
Wrześniowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki zdominowała
prawie całkowicie dyskusja o Władysławie Broniewskim. Ale przecież klubowicze mieli do przeczytania jeszcze dwie inne książki.
Pierwszą był Dom na wybrzeżu Elizabeth Adler, niespecjalnie ambitna książka łącząca romans i intrygę w zgrabnie podaną całość. Jak
jednogłośnie ocenili klubowicze, to „ciekawe czytadło na wakacje”.
Podjęto za to temat pochodzenia autorki książki (Adler jest Brytyjką)
i tego, że to właśnie na Wyspach urodziły się wielkie pisarki, np. Jane
Austen, która napisała m.in. powieści Rozważna i romantyczna oraz
Duma i uprzedzenie.
Entuzjazmu nie wzbudziła również druga książka, Dlaczego kochamy kobiety, rumuńskiego pisarza Mircea Cărtărescu. Napisał on zbiór
esejów, które spaja postawione w tytule pytanie. Klubowicze wytknęli pisarzowi przeintelektualizowany i zbyt górnolotny styl pisania.
Teksty są dosyć ciężkie do czytania i nie zawsze ciekawe.
Wreszcie przyszła pora na danie główne, jakim była biografia Władysława Broniewskiego pióra Mariusza Urbanka, nosząca tytuł Broniewski, miłość, wódka, polityka. Uczestnicy DKK, odwołując się do treści
książki, debatowali nad prawdziwą naturą poety. Czy był bardziej piłsudczykiem, czy socjalistą? A może był bohaterem romantycznym,
przerobionym następnie na komunistę? Nie obyło się również bez
dyskusji nad kształtem samej książki. Czy jej treści nie zdominowała polityka i społeczna działalność Broniewskiego? A może książka
o nim zyskałaby, gdyby napisana była bardziej literacko? Burzliwa
dyskusja na te tematy była bardzo ciekawą częścią spotkania.
Następne spotkanie DKK odbędzie się w sobotę, 27 października
br., jak zwykle o godz. 11.30. Przedmiotem dyskusji będą: Listy na
wyczerpanym papierze, zbiór korespondencji Agnieszki Osieckiej
i Jeremiego Przybory oraz Drzwi do piekła Marii Nurowskiej, skandalizująca historia o niebezpiecznej miłości. Zapowiada się ciekawie,
prawda? Zapraszamy więc serdecznie do przyłączenia się do Dyskusyjnego Klubu Książki.
Paweł Kozłowski

Z kart historii…
Historia – świadek czasu, światło
prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.
Cyceron
W kolejnym odcinku z cyklu poświęconego miejscowościom,
wsiom czy też sołectwom położonym w administracyjnych
granicach gminy Nasielsk pragnę wspomnieć o wsi i majątku
Chrcynnem. Od dawna historia
tej miejscowości przeplatała się
z historią Nasielska, gdyż to Chrcynne było siedzibą właścicieli tegoż miasta. Można też rzec,
że z tego powodu była to miejscowość ważniejsza od samego
miasta, gdyż tu zapadały decyzje
co do jego losów oraz kierunku
rozwoju.
Tu także wzniesiono neogotycki
pałac, na zlecenie ówczesnego
właściciela Józefa Koźmińskiego. Jego architektem był Henryk
Marconi, absolwent Akademii
Sztuk P ięk nyc h, któr y oko ło
roku 1843 przystąpił do projektowania chrcyńskiej rezydencji. Budowa została zakończona
w 1845 r. pod kierownictwem
Teofila Schűllera. W Chrcynnie
także w cał ym XIX w. mieściła
się siedziba wójta gminy Nasielsk.
Dziś odbudowywany i odrestaurowany pałac w Chrcynnie przyp omina o dawnej ś wietnoś c i
ziemiańskiej rezydencji, ciesząc
oko podróżnych jadących szosą
z Nasielska do Warszawy.
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C h r c y n n o – p i e r ws z e ś l a d y
osadnictwa odnalezione w ramach badań Archeologicznego
Zdjęcia Polski wskazują, że w tej
miejscowości żyła zorganizowana grupa ludzi już w starożytności. W pierwszej połowie XIX
w. wieś i majątek należał do W.
Dambskich. Dokumenty z przeprowadzonej w dniu 3 lipca 1817
r. wizytacji kościoła parafialnego w Nasielsku informują nas, że
w Chrcynnie w 9 domach mieszkało 70 mężczyzn (w tym dorosłych 24) oraz 55 kobiety (w tym
dorosłych 19). Owi mieszkańcy
na rzecz kościoła parafialnego
w Nasielsku powinni byli odprowadzić sumę równą 10 złotych
rocznie.
W 10 lat późniejszym od wizytacji
kościelnej źródle pisanym, jakim
jest Słownik Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich,
znajdujemy informację o 16 domach i mieszkających w nich 143
osobach. W Chrcynnie mieściła się także siedziba folwarku, do
którego należał duży, utrzymany w nienagannym stanie sad
owocowy. Wszystkie zabudowania, które należały do folwarku,
były murowane. Na szczególną
uwagę zasługuje gorzelnia. W jej
murach przerabiano na alkohol
rocznie około 10 do 11 tysięcy
korców ziemniaków (1 206 000–
1 326 600 litrów).
Jednakże majątek nie z gorzałki słynął. Po 1877 r. przerobiono
browar, do którego dostawio-

no obszerne lodownie. Dzięki tej
rozbudowie pełna roczna produkcja wynosiła około 80 000
garnców piwa (ok. 320 000 litrów). W Chrcynnie produkowano piwo bawarskie oraz lagrowe,
zwane „nasielskim”, słynące na
całą okolicę.
Rezydencja w Chrcynnie przetrwała okres okupacji niemieckiej,
gdyż w jej pomieszczeniach rozlokowano żołnierzy oddelegowanych do nowo utworzonego
lotniska; mieli tam własne mieszkania oraz biura. Mniej szczęśliwa
dla Chrcynna okazała się okupacja radziecka. Otóż opuszczające
pałac wojska radzieckie podłożyły w nim materiały wybuchowe
i w grudniu 1945 r. budowla została wysadzona.
W historii Chrcynna zapisała się
postawa Teofila Zawadzkiego,
włościanina z tejże miejscowości.
Podczas powstania styczniowego, w okresie od marca 1863 r.
do stycznia 1864 r., jako członek
różnych oddziałów, brał aktywny udział w militarnych bataliach
toczonych przeciwko wojskom
carskim. Oprócz walki z bronią
w ręku dostarczał także do obozów powstańczych żywność. Za
swoje zasługi władze powstańcze
awansowały do go stopnia kapitana. Odpowiedzią zaborcy było
zaoczne skazanie Zawadzkiego
na karę 3 lat rot aresztanckich.
CDN.
D. Dalecki

Od miłości do polityki
Poezji Władysława Broniewskiego, mam nadzieję, nie trzeba
przedstawiać. Piękne, liryczne, ale też pisane
prostym, żołnierskim językiem wiersze po dziś
dzień istnieją w świadomości Polaków. Nie ma
chyba nikogo, kto by nie
znał przynajmniej fragmentów najsłynniejszego
utworu Bagnet na broń.
Niemniej sama postać
poety nie musi być znana
wielu osobom. By nadrobić tę stratę, warto sięgnąć
po książki biograficzne.
Broniewski. Miłość, wódka, polityka Mariusza Urbanka jest jedną z ciekawszych.
Mariusz Urbanek, można powiedzieć, zjadł zęby na biografiach. Opisywał już losy Leopolda Tyrmanda, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego
czy historię rodziny Stefana Kisielewskiego. Jednak stworzenie biografii
tak nietuzinkowej postaci, jaką był Broniewski, stanowiło duże wyzwanie,
któremu autor na szczęście podołał.
Broniewski. Miłość, wódka, polityka to książka, która nie sili się na zbytnią
oryginalność. To biografia, w której słowo pisane służy do opowiadania
historii przedstawianej postaci, a nie bycia sztuką samą w sobie. Dla niektórych osób może to stanowić wadę, ja jednak lubię dzieła napisane
takim „chłodnym”, rzeczowym językiem, nie narzucają bowiem swojej
wizji zdarzeń, a pozwalają na wyciąganie własnych wniosków z lektury.
Tym bardziej że bohater, poeta Broniewski, swoim życiorysem potrafi
wprawić w zakłopotanie. Mamy przecież przed sobą człowieka o bardzo bujnym życiorysie. Z jednej strony przez całe życie był socjalistą,
sympatyzował z komunistami i pisał płomienne wiersze o proletariacie, stworzył też poemat o Ludwiku Waryńskim czy... Stalinie (sic!). Ale
Władysław Broniewski to również piłsudczyk, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, odznaczony za zasługi Srebrnym Krzyżem
Orderu Wojennego Virtuti Militari, patriota głęboko przejęty losami własnej (ale koniecznie socjalistycznej!) ojczyzny. Tę dwoistość dobrze ukazuje fragment książki opowiadający o tym, jak to w podeszłych latach
mieszkanie poety chętnie odwiedzali zarówno jego dawni towarzysze
broni z Legionów, jak i działacze komunistyczni, choć z oczywistych
względów nigdy w tym samym czasie.
Jednak opowiadając o Broniewskim, nie można skupić się tylko na jego
działalności społecznej, choć to ona z pewnością najbardziej burzy krew.
Niemniej ważne są dwie pozostałe części podtytułu książki, czyli „miłość” i „wódka”. Poeta szybko się zakochiwał i równie szybko odkochiwał
(jednak póki uczucie trwało, była to miłość na zabój), kilka kobiet zdołało
go usidlić na dłużej, wśród których największym uczuciem darzył Marię
Zarębińską. To dla niej wrócił po II wojnie światowej do kraju (był przekonany, że zginęła wcześniej w obozie koncentracyjnym), a po jej śmierci
w 1947 był bliski popełnienia samobójstwa i trafił na krótko do szpitala
psychiatrycznego. A wódka? Cóż, jest jej całe morze na wielu stronach,
ale akurat środowisko literackie w tamtych czasach nie wylewało za kołnierz. Choć Broniewski potrafił w swoich ciągach pijackich być przerażający, choćby roztrząsając jakieś spory z wyimaginowanymi (bądź już
nieżyjącymi) osobami albo dzwoniąc w środku nocy do znajomych literatów i wciągać ich w długie dysputy.
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Szanowni Państwo,

Duchowe witaminy

Wielkimi krokami zbliża się 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Chcąc podkreślić rangę wydarzenia, chcielibyśmy opublikować na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku galerię najciekawszych
zdjęć pt. „Nasielsk wczoraj, Nasielsk dziś”. Galerię tę planujemy również wystawić w siedzibie Nasielskiego
Ośrodka Kultury podczas obchodów Święta Niepodległości w Nasielsku.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie archiwalnych zdjęć z terenu gminy
Nasielsk. Wierzę, iż w Państwa zbiorach znajdują się takie zdjęcia. Galerię postaramy się uzupełnić aktualnymi
zdjęciami tych samych miejsc, które będą uwiecznione na przesłanych i dostarczonych fotografiach. Byłaby
to swoista i sentymentalna podróż w przeszłość i spojrzenie na to, jak nasza gmina zmieniała się na przestrzeni lat. Wróciłyby na pewno miłe wspomnienia z dzieciństwa, czasów edukacji, jak również pracy zawodowej.
Będzie to również wspaniała lekcja historii dla naszej młodzieży.
Osoby chcące podzielić się swoimi fotografiami zapraszam do przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej zdjecia@nasielsk.pl lub dostarczenia osobiście do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Wydział Administracji i Nadzoru (pokój 102). Zdjęcia mogą być dostarczane zarówno w wersji cyfrowej, jak i papierowej.
Zdjęcia w wersji papierowej po zeskanowaniu zwracamy właścicielom.

Jesień życia

						
Z wyrazami poważania
								
Burmistrz Nasielska
								
Grzegorz Arciszewski

Złota polska jesień, rozpoczęta kilka dni temu, przywołuje na myśl również jesień życia – starość. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 14
grudnia 1990 r., że corocznie dzień 1 października będzie obchodzony
jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Rok 1999 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Seniorów i przebiegał pod hasłem
„Społeczeństwo otwarte dla wszystkich pokoleń”.
Jeśli chodzi o starość, nie jest ona tematem popularnym. Młodzi nie
chcą o niej słyszeć, jak gdyby ich nie dotyczyła. Starzy skarżą się na
związane z nią dolegliwości fizyczne i ograniczenia społeczne, ale nade
wszystko na brak zrozumienia u najbliższych oraz samotność. Poeta, ks.
Jan Twardowski, mówił, że „lekarstwem” na to jest albo „ucieczka” w aktywność, albo „zakochanie się”.
O dobrą starość trzeba zabiegać dużo wcześniej, czyli odkąd rozpoczynają się procesy starzenia organizmu. „Starzenie się – na co zwraca
uwagę prof. Józef Kocemba z krakowskiego Collegium Medicum UJ –
wplecione jest w rozwój człowieka. Polega ono na stopniowym wygaszaniu życia i od tego nie ma odstępstwa. Bez starości życie byłoby
niepełne. Natomiast do człowieka należy zapewnienie jej odpowiedniej jakości”. Stąd trzeba dobrze przygotować się do starości, godząc
się w jej nieuchronnością, a zarazem nie należy się jej bać, gdyż lęk,
a w jego konsekwencji depresja – to źli doradcy.
Dobrą starość może człowiek przeżyć przede wszystkim w rodzinie, ponieważ tam czuje się on najlepiej. Przebieg starości jest bardzo zróżnicowany. Stąd istnieje potrzeba utworzenia różnych instytucji dla ludzi
starych, którzy – w miarę swojej sprawności i samodzielności – mogą
angażować się nie tylko zawodowo, ale również w różnego rodzaju
działalność społeczną czy charytatywną. Złym rozwiązaniem jest przenoszenie ich ze środowisk rodzinnych do domów pomocy społecznej.
Okazuje się, że stają one jednak niezbędne dla osób samotnych.
W wydanej przeze mnie kilka tygodni temu książce „Całkowicie oddany
Maryi” odwołuję się do bł. Jana Pawła II, który był „wsparciem dla ludzi
starszych i samotnych”. Próbuję pokazać, że w nauczaniu papieskim
ważne miejsce zajmowała troska o osoby starsze, odczuwające własną kruchość i ciężar życia, i dostrzeganie ich przez wspólnoty kościelne. Papież zachęcał, by wspierać wspólnoty, „które pomagają ludziom
starszym porzucić postawę braku ufności, samotności i rezygnacji, by
uczynić z nich tych, którzy dzielą się mądrością, są świadkami nadziei
i są zaangażowani w służbie miłości”. W „Liście do ludzi w podeszłym
wieku” (1999), mając w tym momencie ponad 79 lat, bł. Jan Paweł II napisał: „Sam posunięty w latach, odczuwam zatem potrzebę nawiązania
dialogu z wami. Czynię to, dziękując najpierw Bogu za dary i dobrodziejstwa, jakich udzielał mi obficie aż do tej chwili”. Odwołując się do
postaci osób starszych zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie,
Papież ukazał ich wielką rolę w historii zbawienia. Sam, będąc człowiekiem starym i schorowanym, był bardzo blisko chorych i cierpiących,
bo stał się jednym z nich. Znakiem czasu, który dostrzegał bł. Jan Paweł
II, był problem samotności. „Czujesz się osamotniony? – pytał Papież –
Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny”.
W czasie pielgrzymki do Wielkiej Brytanii Benedykt XVI odwiedził Dom
dla osób starszych pw. św. Piotra w londyńskiej dzielnicy Vauxhall. Ojciec Święty wskazał, że Kościół „zawsze miał wielki szacunek dla osób
starszych”, wynikający z czwartego przykazania Dekalogu: «Czcij swego ojca i swoją matkę (...) abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło
na ziemi». Bóg pragnie właściwego szacunku dla godności i wartości,
zdrowia i dobrobytu osób starszych, a Kościół poprzez swe instytucje
charytatywne w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami stara się wypełniać
Boży nakaz poszanowania życia, niezależnie od wieku i okoliczności”.

Na zakończenie warto dodać, że książkę wieńczy wywiad z córką Marii Zarębińskiej, adoptowaną później przez Broniewskiego, i kalendarium
życia poety. To ciekawe dodatki do pasjonujące lektury, którą polecam
nie tylko miłośnikom poezji, ale też ludziom, którzy chcieliby zgłębić życiorys jednej z najbarwniejszych postaci w naszej historii literatury.

Jesień życia może być piękna, gdy odbija w sobie barwy miłości. Chodzi
więc o zainteresowanie drugim człowiekiem, spotkanie przy herbacie,
by porozmawiać o czymś przyjemnym, nie tylko po to, by ponarzekać
czy poplotkować o innych. Chodzi o przekazanie życiowej mądrości
młodszym, wnukom, którzy lubią towarzystwo swoich babć i dziadków.
Wszystko po to, by odnajdywać wspólnie życiową radość i nadzieję.

Paweł Kozłowski

ks. Leszek Smoliński
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U HARCERZY

Pielgrzymka
do Przasnysza i Rostkowa
W sobotę, 22 września 2012 r. harcerze i harcerki z 424. Drużyny Harcerskiej „Pogodna Ferajna” pod opieką druhny Kingi Żabik i druhny Beaty
Góreckiej brali udział w XXX Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Miejscowości te są związane z narodzinami i młodzieńczym okresem życia św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.
W tym roku pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Kocham swój Kościół”.

O godz. 9.00 zebraliśmy się przed kościołem farnym w Przasnyszu, gdzie
wraz z innymi uczestnikami mogliśmy śpiewać i modlić się na chwałę Pana.
Po zawiązaniu wspólnoty o godz. 10.30 wyruszyliśmy pieszo do Rostkowa. Trasa pielgrzymki biegła ulicami Przasnysza, a następnie polnymi drogami stanowiącymi historyczny szlak św. Stanisława. Droga upłynęła nam
na wspólnym śpiewaniu pieśni, modlitwie i zadumie. Uroczysta msza św.
pod przewodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery, z homilią biskupa
Antoniego Długosza z Częstochowy rozpoczęła się o godz. 13.00. Po niej
nastąpiło zakończenie pielgrzymki.
XXX Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa przybliżyła nam postać Świętego Patrona i stała się szczególną okazją do modlitwy
w intencji ludzi młodych, ich wychowawców, a także w tych intencjach,
które były skryte w naszych sercach.
Czuwaj!
druhna Kinga

U HARCERZY

Do wyższych rzeczy
jestem stworzony…
To hasło przewodnie świętego Stanisława Kostki, którego wspomnienie
obchodzimy 18 września. Tego dnia księża i katechetki z parafii świętego
Wojciecha w Nasielsku zaprosili dzieci i młodzież na krótkie nabożeństwo,
a bezpośrednio po nim na integracyjne ognisko.
Na początku spotkaliśmy się w kościele, gdzie odmówiliśmy wspólnie litanię do świętego Stanisława Kostki. Prosiliśmy w niej patrona dzieci i młodzieży o wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich zebranych.
Następnie ks. Adam Ners zaprosił wszystkich na ognisko, które odbyło się
na łące za kościołem. Tam zabawom nie było końca. Druhny i druhowie
ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej rozpalili ognisko i pomagali piec
kiełbaski najmłodszym uczestnikom. Mali goście zostali zaproszeni przez
harcerki i harcerzy do wspólnej zabawy.
Z twarzy małych i dużych nie schodził uśmiech. Mamy nadzieję, że ta
tradycja ogniskowej integracji w dniu patrona dzieci i młodzieży będzie
kontynuowana w naszej parafii i co roku uczestników będzie przybywać.
Niektóre osoby będące na ognisku w dniu 22 września odwiedziły miejsca
związane ze świętym Stanisławem Kostką. Tego dnia odbyła się bowiem
XXX Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa.
Justyna Duczman

NASZE SPRAWY
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PROJEKT EDUKACYJNY

Z GMINY

Konferencja informacyjna

Święto ziemniaka w Popowie

W dniu 7 września 2012 r.
w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie odbyła się konferencja
informacyjno-promocyjna
dotycząca projektu edukacyjnego „Edukacja Twoją
Szansą – wsparcie uczniów
i uczennic z Gminy Nasielsk”,
współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Było to wydarzenie zaplanowane w ramach ww. projektu. Konferencja oficjalnie
zapoczątkowała jego realizację. Głównym celem konferencji było przedstawienie
założeń projektu oraz zaplanowanych w nim działań. Była to też doskonała okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu i rozmowy o oczekiwaniach co do przebiegu projektu pomiędzy nauczycielami biorącymi udział
w projekcie a kadrą nim zarządzającą.
Konferencja rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości przez Koordynatora Projektu Jarosława Chylińskiego, który w dalszej części omówił projekt zgodnie z przygotowaną specjalnie na tę okazję prezentacją multimedialną. W dalszej
części rozpoczął się panel dyskusyjny, w którym zebrani zadawali
pytania dotyczące realizacji projektu. Dało to impuls do żywych
dyskusji prowadzonych w kuluarach spotkania.
Na konferencji mogliśmy gościć dyrektorów wszystkich szkół
objętych projektem (Barbara Markowicz, Teresa Przybysz, Justyna Nowacka) wraz z nauczycielami z poszczególnych szkół oraz
radnych Rady Miejskiej w Nasielsku w osobach Alberta Dublewskiego i Krzysztofa Fronczaka. Serdecznie dziękujemy wszystkim
za przybycie. Jednocześnie wierzymy, że tak udana konferencja
rozpoczynająca projekt jest dobrą prognozą dla realizacji blisko
1,5-rocznego projektu edukacyjnego. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali materiały szkoleniowe.
Jednocześnie informujemy, iż we wrześniu odbywają się szkolenia
dla nauczycieli z nowoczesnych metod nauczania języka angielskiego i języka polskiego. Szkolenia odbywają się w Zespole Szkół
nr 3 w Cieksynie.
Koordynator Projektu
Jarosław Chyliński

TVP od kuchni
W sobotę, 8 września br., Fundacja „Bądźmy razem” zorganizowała wyjazd do Warszawy na Dzień
Otwarty Telewizji Polskiej, która w tym roku obchodzi 60-lecie
swojej działalności.
Starsi i młodsi mieszkańcy naszej
gminy mieli wyjątkową okazję
zwiedzić siedzibę główną TVP przy
ul. Woronicza 17 oraz spotkać się
ze znanymi dziennikarzami i aktorami, których na co dzień możemy
podziwiać na szklanym ekranie.
Tego dnia do zwiedzania udostępnione były studia TVP1, TVP2, ka-

nałów tematycznych
(T VP Historia, T VP
Kultura, TVP Polonia,
TVP Seriale), studio
z ekspozycją historyczną oraz studio
TVP Sport z gwiazdami i dziennikarzami
tego programu.
O g romną atrakcją
było zobaczenie „na
żywo”, jak wyglądają
scenografie do lubianych programów czy seriali oraz możliwość
podpatrzenia pracy ekip telewizyj-

nych realizujących programy telewizyjne. Każdy mógł porozmawiać
z ulubioną gwiazdą telewizyjną,
otrzymać autograf i zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie.
Na placu przed budynkiem telewizji ustawiono scenę, na której występowali artyści, m.in.: zespół Feel,
Mazowsze, a oprócz atrakcji przygotowanych dla widzów dorosłych pomyślano także o zabawach
i upominkach dla najmłodszych.
Pomysł fundacji „Bądźmy razem”
cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy tej wyprawy, choć zmęczeni całodniowym
zwiedzaniem gmachu warszawskiej
siedziby TVP, wrócili z niej bardzo
zadowoleni. Już zapowiedzieli, że
czekają na kolejne inicjatywy Fundacji.
(r.)

W niedzielę, 23 września br., na
terenie Szkoł y Podstawowej
w Popowie Borowym zorganizowano „Święto ziemniaka”.
– Gdy już słońce słabiej świeci/ a do szkoły wrócą dzieci/
na wsi pracy jest po pas/ na zabawę znajdź więc czas/ w jedną
z niedziel zapraszamy/ Święto
ziemniaka ogłaszamy – tymi
słowami przywitała zgromadzonych gości Teresa Przybysz,
dyrektor szkoły w Popowie Borowym. Zdradziła również, że
pomysł na „Święto ziemniaka”
wyszedł od Rady Rodziców,
która wraz z władzami i pracownikami szkoły zajęła się jego organizacją.
Grzegorz Arciszewski, burmistrz
Nasielska, podkreślał, że dzisiaj wyjątkiem jest, by ludzie tak angażowali się w sprawy społeczne, jak to

pokazały panie z Rady Rodziców:
Katarzyna Charzyńska, Katarzyna Grzymkowska, Danuta Janecka,
Katarzyna Krzyżewska oraz Anna
Stromecka i Marzena Tyczyńska.
–Myślę, że ta inicjatywa przeniesie się na inne miejscowości i na
innych ludzi, którzy będą chcieli
pomagać zarówno społeczności
lokalnej, jak i całej gminie – mówił
burmistrz Arciszewski.
Przejdźmy do atrakcji, jakie oferowano gościom podczas tego święta. Wiele ciekawych rzeczy działo
się na ustawionej na boisku szkolnym scenie. Koncerty dały dwie
orkiestry: Orkiestra Dęta z Sochocina „Soch-Band” i Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec.
Wykonano, oprócz klasycznych
utworów, również tak nietypową muzykę, jak broadwayowskie

hity czy motyw przewodni z Ojca
Chrzestnego.
Popowo odwiedzili również wykonawcy muzyki rozrywkowej.
Polska Grupa Artystyczna „BENE”
śpiewała głównie włoskie piosenki,
zespół MULTI prezentował polskie

hity z lat 70. i 80., a pozostali artyści i zespoły: Agnieszka Sobiesiak,
PARADOX i gwiazda wieczoru MEGA DANCE, podrywali
do tańca widownię przebojami
muzyki tanecznej.
Nazwa imprezy jednak zobowiązuje, więc były też atrakcje związane z ziemniakami.
Przede wszystkim dzieci i młodzież ze szkoł y w Popowie
B orow ym zap rezentowały w zabawny sposób historię
tego warzywa od czasów „odkrycia” go przez Indian z Ameryki Południowej, poprzez jego
przybycie do Europy i długą
drogę do uznania ziemniaków
za godne uprawiania przez
mieszkańców naszego kontynentu. Spektakl został przygotowany pod okiem nauczycieli: Jadwigi
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NASZE SPRAWY

Szymańskiej i Cezarego Wiśniewskiego.
Oprócz tego można było skosztować ziemniaków pieczonych na
ognisku. Odbył się również konkurs przygotowany przez Barbarę
Łaniewską i Pawła Zawadzkiego na
największy okaz ziemniaka. A ten
ważył, uwaga, aż 1,195 kilograma! Należał on do Bartka Piątkowskiego. Sponsorem nagród dla
zwycięzców był pan Eugeniusz
Winnicki, właściciel firmy WIN-BUD w Nasielsku. Rodzice wraz
z dziećmi mieli również okazję
uczestniczenia w rodzinnym turnieju wiedzy, przygotowanym
przez nauczycielki: Jadwigę Krasińską, Joannę Prusik i Iwonę Łyczkowską. W tym konkursie nagrody
otrzymali nie tylko laureaci, ale
wszyscy uczestnicy zostali hojnie
obdarowani upominkami. Nagrody ufundował Burmistrz Nasielska.
Na terenie szkoły rozstawiło się

ponadto wesołe miasteczko, była
też wystawa sprzętu rolniczego. Na
stoiskach można było kupić gorącą

grochówkę, bigos, grillowane mięsa, a także chleb z naturalnym smalcem czy domowe wypieki. Zostały
one przygotowane przez rodziców
z produktów pochodzących od
sponsorów. Dostępne były również
stoiska z upominkami i zabawkami,
z czego szczególnie chętnie korzystały obecne na festynie dzieci.
Pozyskane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na
potrzeby dzieci ze szkoły.
Należy wspomnieć o ciekawej scenografii boiska, na którą składały się
ziemniaki, płonące ognisko, złociste chryzantemy, ogniście jesienne bukiety i słomiane bele. One
też współtworzyły klimat impre-

zy. „Święto ziemniaka” zgromadziło w Popowie Borowym nie tylko
lokalną społeczność, ale również
gości z bliższych i dalszych okolic.
Dla organizatorów imprezy było to
najlepszym dowodem, że podjęta
przez nich inicjatywa była strzałem
w dziesiątkę.
– Chcielibyśmy, by takie imprezy
stały się u nas tradycją – te słowa powtarzali uczestnicy pikniku.
Organizatorzy chcieliby dodatkowo podziękować wszystkim zgromadzonym za liczne przybycie
i wspaniałą zabawę, a na koniec dodać: – Do zobaczenia w Popowie
w przyszłym roku!
Paweł Kozłowski

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
składa serdeczne podziękowania
sponsorom festynu „ŚWIĘTO ZIEMNIAKA”
za hojność i życzliwość.

Wsparli nas:
• Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
• Urząd Miejski w Nasielsku
• LECH-DRUK Zakład Poligraficzny w Lorcinie
– Pan Leszek Chojnowski
• Dom Handlowy MRÓWKA w Nasielsku
– Państwo Hanna i Eugeniusz Winniccy
• Bank Spółdzielczy w Nasielsku – prezes Pan Ireneusz Górecki
• ROL-BRAT w Żabinie Karniewskim
– Panowie Wiesław i Sławomir Załęscy
• PPHU EMILEX w Chrcynnie – Pan Krzysztof Piątkowski
• PPHU JAN-POL Zakład Pracy Chronionej w Siennicy
– Pan Janusz Konerberger
• SKR w Nasielsku – prezes Pan Wojciech Andrzej Królak
• Sklep Mięsny w Popowie Południowym – Pan Michał Rączka
• Sklep Spożywczy w Chechnówce – Państwo Alina i Szczepan
Żołnierzakowie
• Sklep Spożywczy w Popowie Borowym
– Państwo Marzena i Krzysztof Czerneccy
• Centrum Handlowe GULIWER w Nasielsku
• Sklep Spożywczy MERKURY w Nasielsku
• Stajnia STANGRET w Lorcinie
• Firma ZEN-BUD w Legionowie – Pan Zenon Janecki
• Firma KRISVET z Jaskółowa – Pan Krzysztof Tyczyński
• Sklep Mięsny w Nasielsku – Pani Barbara Arciszewska
• Ubojnia Trzody Chlewnej w Nasielsku – Pan Wojciech Bielecki
• Ubojnia Zwierząt w Pianowie
– Państwo Elżbieta i Cezary Słonczewscy
• Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Nasielsku
• Kancelaria Prawna w Nasielsku – Pani Danuta Borowska
• PH MARK Hurtownia spożywcza w Nasielsku
– Państwo Monika Chełchowska i Mariusz Szostak
• Piekarnia KLEMENTYNKA w Nasielsku

Szczególne podziękowania za pomoc
w organizacji festynu kierujemy do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burmistrza Nasielska Grzegorza Arciszewskiego
Jacka Rucińskiego
Leszka Chojnowskiego
Mariusza Gierwatowskiego
Bożeny Charzyńskiej
Jerzego Żołnierzaka
Damiana Wilskiego
Strażaków z OSP w Jaskółowie
Rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, którzy aktywnie włączyli się w organizację festynu.

ROZMAITOŚCI
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Nasielsk, dnia 5.09.2012 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
ZPN. 7125.5.4.2012
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102,
poz. 651 z póź. zm.), oraz Uchwały Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie

Miasto Nasielsk

Numer działki

580

Powierzchnia działki

600 m2

Numer Księgi Wieczystej

20032

Przeznaczeni nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość
znajduje się w kompleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( zabudowa
bliźniacza, wolnostojąca ) z możliwością lokalizacji towarzyszących usług nieuciążliwych wraz z elementami infrastruktury technicznej.

Numer lokalu

8

Powierzchnia użytkowa lokalu

22,0 m2

Udział w częściach wspólnych

22/201

Opis lokalu

Lokal mieszkalny położony na I piętrze , składający się z:
- pokoju,
- kuchni
- WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 580 ,
niepodzielne części budynku mieszkalnego i budynek gospodarczy.

Cena nieruchomości

26.000,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
tj. do dnia 21 października 2012roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj.
od 10 września 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku.
BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski
Nasielsk, dnia 5.09.2012 rok
BURMISTRZ NASIELSKA
ZPN. 7125.6.4.2012
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102,
poz. 651 z póź. zm.), oraz Uchwały Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie

Miasto Nasielsk

Numer działki

580

Powierzchnia działki

600 m2

Numer Księgi Wieczystej

20032

Przeznaczeni nieruchomości

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość znajduje
się w kompleksie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( zabudowa bliźniacza, wolnostojąca ) z możliwością lokalizacji towarzyszących usług nieuciążliwych wraz z elementami
infrastruktury technicznej.

Numer lokalu

Charytatywny spacer

Na szlaku – Palmiry

Często nie zdajemy sobie
sprawy, że tuż obok nas
możemy znaleźć z miejsca przepiękne, o niezwykłej historii. Nasz powiat
może się poszczycić sporą liczbą takich miejsc
i obiektów, a na uwagę na
pewno zasługuje Kampinoski Park Narodowy.
Obszary należące do Parku znajdują się na terenie
gminach Czosnów i Leoncin, a jednym z ważniejszych jego miejsc jest
cmentarz w Palmirach.
Co roku jest organizowany Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry”,
w tym roku będzie to już jego 52. edycja. Udział może wziąć w nim każdy, zarówno grupy zorganizowane, jak i indywidualni turyści. Zlot palmirski w tym roku będzie odbywać się w dniach 18–20 października.
Do wyboru mamy wiele opcji turystycznej przygody, począwszy od
sposobu dotarcia (rowerem lub pieszo). Ponadto mamy do dyspozycji trasy trzydniowe, dwudniowe oraz jednodniowe. Możemy wybrać
z nich tę, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom i możliwościom; przygotowano je dla turystów zaprawionych oraz początkujących.
Co ciekawe, w tym roku, w ramach tras dwudniowych i trzydniowej,
będą organizowane tematyczne gry miejskie na terenie Warszawy oraz
Zakroczymia. Jednak jeśli nie odpowiada nam żadna z zaproponowanych tras, możemy zgłosić trasę własną.
Co do formalności, jeżeli zdecydujemy się na udział w zlocie przez
PTTK, musimy do dnia 30 września wypełnić formularz zgłoszeniowy
znajdujący się na stronie Zlotu, jednakże organizatorzy mogą przyjąć
nasze zgłoszenia także w nieco późniejszym terminie. Koszty, w zależności od długości trasy, wahają się od 20 do 40 zł, w co wchodzi nocleg,
ozdobny znaczek pamiątkowy, jedzenie na mecie zlotu oraz ubezpieczenie na trasie. Istnieje możliwość przybycia na metę zlotu bez dopełnienia formalności związanych z PTTK – wystarczy wyjść samodzielnie
w trasę, jednak przy wyborze tej opcji nie będą przysługiwać nam żadne
wymienione wyżej profity.
Zlot jak zwykle kończy się w sobotę. W ramach mety zlotu, otwartej od
godziny 13 do 16:30, będzie można zobaczyć w akcji grupę rekonstrukcyjną, zjeść wojskową grochówkę oraz dania z grilla, posłuchać pieśni
wojskowych oraz spróbować się np. na ściance wspinaczkowej i skorzystać z innych atrakcji. Zlot ten jest również dobrą okazją do rozpoczęcia
przygody ze zdobywaniem odznak PTTK (nie trzeba być członkiem
tego stowarzyszenia, aby je zdobywać), a podczas tras możemy uzyskać
punkty do kilku z nich.
Na koniec następuje podsumowanie imprezy przy Pomniku Jerzyków
w Pociesze oraz przejście na cmentarz w Palmirach i przepiękny apel
poległych rozświetlony widokiem zniczy okalających mogiły pomordowanych.
Na trasach Zlotu na pewno nie zabraknie nowodworskich harcerzy.
Jak co roku, od wielu lat, nasze drużyny uczestniczą w tej wspaniałej
imprezie. Jest to czas zarówno do obcowania z przyrodą, poznawania
tajemnic Puszczy Kampinoskiej, jej ciekawej historii, jak również przypomnienie niektórych kart naszej historii.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Zlocie i do zobaczenia na
szlaku! Więcej na www.palmiry.pttk.pl.
druh Radek

W tym roku po raz pierwszy grupa uczniów Publicznego Gimnazjum nr
1 w Nasielsku wraz z opiekunami: Iwoną Fabisiak-Zalewską i Justyną Kownacką, była uczestnikami akcji charytatywnej organizowanej przez firmę
Ecco, Telewizję TVN i Radio Zet – „Ecco Walkathon”.
Spacer odbył się w sobotę, 15 września 2012 r. ulicami Warszawy – po raz
ósmy w Polsce, a po raz trzynasty na świecie. Do wyboru były trasy dłu-

gości 6 i 10 km, uczniowie Gimnazjum wybrali oczywiście tę dłuższą. Za
każdy kilometr firma Ecco przeznaczała 4 zł na jedną z fundacji: „TVN Nie
Jesteś Sam”, „Fundacja Radia Zet” lub dla Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Oprócz zdrowego ruchu na świeżym powietrzu na uczestników
czekało mnóstwo atrakcji, a przede wszystkim poczucie, że działaliśmy
w słusznej sprawie.
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na „Ecco Walkathonie” w większym gronie.
J. Kownacka

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną
mającą na celu pobudzenie aktywności naszej społeczności lokalnej, poprzez wymianę
informacji o potrzebnych bądź zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania
oraz wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
*SkrzynkiznajdująsięwsiedzibieMiejskiegoOśrodkaPomocySpołecznejprzyul.Elektronowej3,
05-190 Nasielsk.

Udział w częściach wspólnych

24/201

Opis lokalu

Lokal mieszkalny położony na I piętrze , składający się z:
- pokoju,
- kuchni
- WC,
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym w działce nr 580 , niepodzielne
części budynku mieszkalnego i budynek gospodarczy.

Z PG 1

28.400,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm. ) upływa w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 21 października 2012roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 10 września 2012 roku
do dnia 30 września 2012 roku.

BURMISTRZ
Grzegorz Arciszewski

Otrzęsiny pierwszoklasistów
Dzień 5 września 2012 r. na długo pozostanie w pamięci tegorocznych
pierwszoklasistów. Tego dnia uczniowie klas 2a i 2c pod opieką pań: Lidii
Chojnackiej i Anny Rutkowskiej przygotowali dla nas, wszystkich szkolnych „kotów”, otrzęsiny. Na początku zostaliśmy przywitani przez starszych kolegów i koleżanki, a następnie czekały nas trudne zadania, mające
sprawdzić nasz refleks (np. tor przeszkód), wiedzę (np. test), spryt (np. wyławianie prażonej kukurydzy z mleka) i pomysłowość (np. narysowanie
nauczycielki).
Nasze starania oceniało jury w składzie: dyrektor Bożenna Zawadzka-Roszczenko, Lidia Chojnacka i Anna Rutkowska. Wygrała klasa 1e,
a w nagrodę jej uczniowie zostali zwolnieni z odpowiedzi ustnych
do 12 września. Na koniec złożyliśmy ślubowanie. Czas ten upłynął nam
pod znakiem dobrej zabawy i radości, mamy nadzieję, że nadchodzące
10 miesięcy nauki też takie będzie.
Koło Dziennikarskie PG Nr 1
J. Górska

Z UM. Sprzątanie świata

Przyjaciele Ziemi
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować tym,
którzy odpowiedzieli na nasze
zaproszenie do włączenia się
do akcji „Sprzątanie Świata”
i którzy, w myśl ekologicznej
zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, entuzjastycznie
zabrali się do posprzątania
swojego otoczenia. Akcja,
jak co roku, obywała się pod
patronatem Fundacji Nasza
Ziemia, która już dziewiętnaście lat działa dla zachowania
i poprawy stanu środowiska
w Polsce.
W nasielskiej gminie sprzątanie odbywało się w dniach 15,
16 i 17 września. Jak co roku,
gmina zapewniała wszystkim
chętnym, którzy się zgłosili do akcji, rękawice, worki oraz odbiór zebranych śmieci. W akcji udział wzięli:
– Szkoła Podstawowa im. Barona Pierre’a de Coubertin’a w Budach Siennickich,
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach,
– Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
– Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym,
– Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,
– Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach,
– Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie,
– Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsku,
– Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Nasielsku
oraz sołectwa: Chlebiotki, Toruń
Dworski 2, Słustowo, Nowa Wrona, Popowo Południe oraz Nowa
Wieś.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zachęcamy wszystkich do
dbania o środowisko każdego
dnia, abyśmy jak najmniej mieli do sprzątania w ogólnoświatowych akcjach.

* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.

Wydział Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” i na
stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są oddawane rzeczy,
i nie zapewnia ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają
opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.

24,0 m2
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Powierzchnia użytkowa
lokalu

Cena nieruchomości
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Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.

Oddam:
– ubranka – tel. 667-013-526
– regał pokojowy jasny, narożnik – tel. 515-947-940
Przyjmę:
• meble kuchenne, komodę, stolik, krzesła - tel. 518-905-231;
• regał kuchenny i pokojowy - tel. 669-832-954;
• regał kuchenny - tel. 514-211-759;
• laptopa – stary, żeby tylko działał - tel. 507-567-520
• tapczanik jednoosobowy z pojemnikiem na pościel – tel.502-495-147
• wózek głęboki, zabawki dla dziecka, kanapę, regał pokojowy, dywan
– tel. 502-926-349
• pralkę, ubranka dziecięce – tel. 663-440-267
• meble, telewizor – tel. 667-013-526
• ubranka – tel. 667-013-526
• westfalkę leworamienną – tel. 692-687-401

ZE SZKÓŁ

Sprzątali las
W poniedziałek, 17 września b r., na zaproszenie
pani Aleksandry Wołocznik z Farmy Krzyczki dzieci ze szkoły podstawowej
w Nasielsku brał y udział
w akcji „Sprzątanie świata”.
Grupa 40 uczniów z klas VI
c i VI d wraz z wychowawcami sprzątała okoliczne łąki
i lasy. Zebrane i posegregowane przez uczniów śmieci zostały później zważone
i odebrane przez pracownika Zarządu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. Zebrano ponad 160 kg śmieci,
w tym ponad 82 kg szkła, 50 kg plastiku, 26 kg papieru oraz 2,5 kg aluminium.
Uczniom, którzy najaktywniej zaangażowali się w tę akcję, organizator wręczył nagrody. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Robert Jechalik
i Kamil Darkowski z VI c oraz Sebastian Rosłoński z VI d. Wszyscy uczestnicy akcji w dowód podziękowania za trud włożony w porządkowanie naszych lasów zostali obdarowani słodyczami.
Na zakończenie akcji nasi gospodarze poczęstowali uczniów ciepłym posiłkiem oraz zorganizowali ognisko połączone ze pieczeniem kiełbasek.
Ponadto dzieci zwiedziły znajdujące się na Farmie Krzyczki minizoo.
(k.)

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze ŻN ukazał
się artykuł Początek roku szkolnego,
w którym podano dane liczbowe
dotyczące liczby uczniów w szkołach na terenie naszej gminy. Do informacji o liczbie uczniów w Szkole
Podstawowej w Budach Siennickich
wkradł się błąd. W szkole tej uczy się
124 uczniów (a nie, jak podaliśmy,
99). Z a pomyłkę przepraszamy.
K.T.
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Nowy Dwór Mazowiecki (i okolice) Śniadanie
Wielu mieszkańców gminy Nasielsk jeździ w rożnych sprawach do Nowego Dworu Mazowieckiego. Prawdopodobnie jednak niewielu z nas wie, że miasto to ma kilka ciekawych miejsc. Przyjrzyjmy się im.
Nowy Dwór Mazowiecki
Na ulicy Warszawskiej mieści się klasycystyczny kościół świętego Michała Archanioła, którego historia sięga 1792
r. Zbudowana z cegły świątynia została odrestaurowana w latach 1981–1984 według projektu architekta Stefana Kuryłowicza. Około 400 metrów od kościoła w prostej linii na południe przy ulicy Partyzantów znajduje się
zabytkowy cmentarz parafialny założony w 1694 roku. Na cmentarzu tym są między innymi groby i kwatery
żołnierzy poległych w latach 1920, 1939–1944 oraz kwatera ofiar terroru hitlerowskiego.
Ciekawe jest również, że w Nowym Dworze Mazowieckim znajdują się aż trzy skwery. Skwer „Solidarności”
jest umiejscowiony na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Mazowieckiej. Znajduje się tam kamień ku czci NSZZ
„Solidarność”. Skwer księcia Stanisława Poniatowskiego jest usytuowany w kwadracie ulic: Warszawskiej, Magistrackiej, Zakroczymskiej i Sawy. Na skwerze, w ramach realizacji programu „Katyń – ocalić od zapomnienia”,
zostały posadzone przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim dęby pamięci. Skwer
im. abp. Dobrogosta znajduje się w kwadracie ulic: Daszyńskiego, Warszawskiej, Magistrackiej i Zakroczymskiej.
Znajduje się tam głaz, który upamiętnia 630. rocznicę nadania praw miejskich temu miastu, co miało miejsce
w dniu 29 czerwca 1374 r. i zostało dokonane przez księcia Ziemowita III Mazowieckiego.
Twierdza Modlin

Choć Twierdza znajduje się w obrębie Nowego Dworu Mazowieckiego, to jest to atrakcja zasługująca na osobny akapit. Ten zabytek fortyfikacyjny jest położony u zbiegu Wisły i Narwi. Składa się z twierdzy położonej
na prawym brzegu Narwi, umocnionych przedmości: kazuńskiego i nowodworskiego, oraz dwóch pierścieni
fortów. Twierdza Modlin jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. W przeszłości stacjonowały tam armie czterech państw: Francji, Rosji, Niemiec i Polski.
W 1920 r. toczyły się wokół niej walki polsko-bolszewickie.
Warto dodać, że niektóre elementy Twierdzy były wykorzystywane w polskich filmach i serialach, takich jak: CK
Dezerterzy, Róża z Mazur, Hans Kloss – stawka większa niż śmierć” czy W ciemności.
Ponieważ teren Twierdzy stanowi obecnie jedną z dzielnic mieszkaniowych Nowego Dworu Mazowieckiego,
jest to obszar otwarty i można go zwiedzać o dowolnej porze. „Fundacja Park Militarny Twierdzy Modlin” ostrzega jednak na swojej stronie, że nie można się w ten sposób dostać do niektórych obiektów, które należą wciąż
do wojska, np. Wieży Widokowej. Można temu zaradzić, wynajmując wcześniej przewodnika.
Coś jeszcze?
Wracając (albo jadąc do) z Nowego Dworu, można jeszcze zatrzymać się na terenie gminy Pomiechówek i zwiedzić dwie miejscowości: Pomiechowo i Stanisławowo. W pierwszej odnajdziemy parafialny kościół rzymskokatolicki z 1415 r., którego architektura łączy wiele stylów, począwszy od gotyku, poprzez renesans, po barok. Drugie
miejsce przywita nas cerkwią prawosławną z przylegającym doń cmentarzem. Świątynia została zbudowana
z wypalanej cegły i jest zwieńczona pięcioma kopułami. Co ciekawe, wciąż odbywają się w niej nabożeństwa.
Paweł Kozłowski

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Zostaną żołnierzami

Hasta la vista
Komedia, czas: 1 godz. 55 min.

Obecnie z powodu ciągłego braku czasu wiele osób nie jada rano śniadań.
Z tego powodu nasz organizm nie otrzymuje energii potrzebnej do rozpoczęcia aktywnego dnia.
Ponadto niejedzenie śniadań, a przez co brak pokarmu w żołądku, powoduje
nadmierne wydzielanie w nim kwasów i podrażnienie jego błon śluzowych.
Brak śniadania może również sprzyjać pogorszeniu funkcjonowania naszego układu odpornościowego, co sprzyja przeziębieniom i infekcjom. Jesienią i zimą brak śniadania powoduje, ze jesteśmy bardziej wrażliwi na chłód.
Osoby, które nie spożywają śniadań, mają również większą skłonność do
nadwagi czy otyłości i zwykle dostarczają organizmowi więcej energii w ciągu całego dnia niż osoby jedzące pierwszy posiłek zaraz po przebudzeniu.
Brak śniadań sprzyja również podjadaniu wysokokalorycznych przekąsek
w ciągu dnia oraz spożywaniu obfitych kolacji, czego łatwą do przewidzenia
konsekwencją jest zwiększenie masy ciała.
Każdy z nas potrzebuje wartościowego śniadania, aby aktywnie rozpocząć
nowy dzień oraz utrzymać energię do wieczora. Zbilansowane śniadanie
reguluje poziom glukozy we krwi i zapobiega napadom głodu w ciągu dnia,
dzięki czemu możemy zachować odpowiednią masę ciała. Jednak w wypadku osób chcących zadbać o właściwą wagę najważniejszą zaletą spożycia
śniadania jest przyspieszenie metabolizmu (tempa przemiany materii), nawet
o 10% w stosunku do osób niespożywających śniadań. Im szybciej zjemy
pierwszy posiłek, tym szybciej nasz organizm zacznie spalanie dostarczanych mu kalorii. Natomiast im później dostarczymy pierwszy posiłek, tym
więcej zapasowej tkanki tłuszczowej organizm magazynuje, co powoduje,
że tyjemy.
Prawidłowo zbilansowane śniadanie powinno zawierać węglowodany złożone zapewniające energię (np. chleb żytni czy razowy, musli,), białko (np.
mleko, sery, jogurt czy kefir, jajka, wędliny) oraz tłuszcz, który poprawia pracę
mózgu i elastyczność błon komórkowych (np. masło). Nie należy również
zapominać o porcji warzyw lub owoców, będących źródłem witamin oraz
błonnika pokarmowego.
Pamiętajmy, ciastka, batony, słodkie bułki, gotowe kaszki do zalania wodą
nie zastąpią nam zbilansowanego śniadania. Produkty te sprzyjają wahaniom
poziomu glukozy we krwi, co objawia się tzw. „napadami głodu” oraz zwiększają ochotę na słodycze. Częste wahania poziomu glukozy we krwi obciążają trzustkę, co może skutkować powstaniem cukrzycy. Jeśli chcesz zadbać
o siebie i swoje odżywianie, zacznij dzień od śniadania.
mgr Iwona Łątka -Jakóbiak
dietetyk medyczny
506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl
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Sprzedaż węgla
RIDERA POLSKA
prowadzi sprzedaż węgla na składzie w Nasielsku
koło dworca PKP.
1. Kostka - 873,20 zł kal. 29
/KJ Kopalnia Wesoła i Staszic
2. Orzech I – 873,20 zł kal. 29
/KJ Kopalnia Wesoła i Staszic
3. Orzech – 774,90 zł kal. 28
/KJ Kopalnia Chwałowice
4. Orzech II – 774,90 zł kal. 29
/KJ Kopalnia Wesoła
5. Miał – 565,80 zł kal. 23 i 24
/KJ Kopalnia Staszic
6. Kostka i Orzech Syberyjski - 651,90 zł kal. 25 KJ
Prowadzimy sprzedaż ratalną bez udziału banku
oraz hurtową w cenie 036,90 zł niższej dla pozycji 3÷6.
Istnieje możliwość dowozu.

Tel. 23 69 31 072 lub 601 220 564.

Josef, Lars i Phillip uwielbiają wino i kobiety, a ich największym marzeniem
jest utrata dziewictwa. Pewnego razu,
będąc na lekkim rauszu, postanawiają
wybrać się w szaloną podróż z Belgii
do Santa Ponsa w Hiszpanii. W słynnym tamtejszym domu uciech pragną
urzeczywistnić swoje seksualne fantazje. Od tej pory nic ich nie powstrzyma. Nawet to, że są niepełnosprawni
- jeden niewidomy, drugi przykuty do
wózka, a trzeci niemal całkowicie sparaliżowany.

5–7 października godz. 17.00

Faceci od kuchni
Komedia; czas: 1 godz. 24 min.

Alexandre Lagarde (Jean Reno), uznany w całym Paryżu mistrz kuchni,
cierpi na brak kulinarnej weny. Choć
prowadzona przez niego restauracja jest niczym Luwr wśród muzeów, a goście z wielotygodniowym
wyprzedzeniem muszą oczekiwać
na stolik, Alexandre wpada w nie lada
tarapaty. Nowy właściciel restauracji planuje zastąpić dotychczasowe
menu rewolucyjną, znacznie tańszą kuchnią molekularną. Na miejsce
Alexandra czyha niejeden młody kucharz, a on sam stoi przed bardzo trudnym wyborem. Albo dostosuje się do nowych zasad, albo
zawalczy o to, co najbardziej kocha. Na szczęście na jego drodze stanie
niesforny, ale bardzo zdolny Jacky Bonnot – człowiek, który potrafi
ugotować wszystko.

5–7 października godz. 19.00

YUMA
Dramat, Kryminał, Sensacyjny; czas: 1 godz.
53 min.

HOROSKOP

Baran 21.III–20.IV
Od rana będziesz aktywny i twórczy.
Drobne przeciwności w działaniach nie
powinny stanowić poważnej przeszkody.
Zajmij się planowaniem nowych projektów i zamykaniem starych. Dobrze wykorzystaj sprzyjające Ci okoliczności.
Byk 21.IV–21.V
Musisz zachować szczególną ostrożność.
Twoim działaniom będą towarzyszyć nierozważne decyzje i posunięcia. Niepokój
psychiczny utrudni porozumienie z otoczeniem. Zwalczaj złe nawyki.
Bliźnięta 22.V–20.VI
Wzrośnie Twoja niezależność i siła przebicia.
Pełnia w Baranie doda Ci odwagi i wytrwałości w działaniach. Przyniesie jednak trudności w kontaktach z otoczeniem. Okaż innym
więcej cierpliwości.
Rak 21.VI–22.VII
To odpowiedni czas dla wszelkich form
odpoczynku. Jeśli masz na to ciekawy pomysł, zrealizuj go jak najszybciej. Gwiazdy
sprzyjają Ci w sprawach uczuciowo-sercowych. Powodzenia.
Lew 23.VII–22.VIII
Da Ci się odczuć spadek energii i pogorszenie samopoczucia. Zrezygnuj ze spraw, które
są źródłem Twoich problemów. W trudnych
sytuacjach możesz liczyć na przychylność bliskich. Nie obwiniaj się o to, co złe.
Panna 23.VIII–22.IX
Napięta atmosfera dnia odbije się na Twoich
relacjach ze współpracownikami. Nie prowadź wojny podjazdowej. Zaślepiony nerwami nie dostrzeżesz błędu tam, gdzie się
istotnie znajduje. Polegaj na swoim rozsądku.

Waga 23.IX–23.X
Planety i czas pracują na Twoją korzyść.
Merkury z Jowiszem pozwolą na podjęcie
trafnych i zdecydowanych działań. Sukcesy
w pracy wydają się niemal pewne. Nie przegap życiowej szansy.
Skorpion 24.X–21.XI
Pod wpływem planet najbliższe dni mogą
być nerwowe. Nie pozwól sobie jednak na
najmniejszy przejaw agresji czy niecierpliwości. Takim zachowaniem niczego nie
osiągniesz. Zachowuj się rozsądnie.
Strzelec 22.XI–21.XII
Z łatwością zrealizujesz plany zawodowe
i osobiste. Musisz tylko dobrze rozłożyć
swoje siły. Nagroda w postaci gotówki jest
wysoce prawdopodobna. Poprawi się Twoja
pozycja w pracy.
Koziorożec 22.XII–19.I
Odpowiednie dni do załatwiania ważnych
spraw. Rozmowy z szefem lub ważnym
urzędnikiem będą owocne. Zrezygnuj tylko z dyskusji na zbyt drażliwe tematy. Optymizmu Ci nie zabraknie. Twoje pomysły
znajdą uznanie.
Wodnik 20.I–18.II
Musisz uważać na wszystko, co robisz.
Drobne niepowodzenia mogą stać się powodem Twoich zmartwień. Lepiej nie bierz
na siebie zbyt wielu obowiązków. Zachowaj
optymizm.
Ryby 19.II–20.III
Wpływ planet wzbudzi w Tobie sporo niepokoju. Trudno Ci będzie usiedzieć w jednym
miejscu. Stosunki z otoczeniem jednak się
poprawią. Będziesz duszą towarzystwa. Korzystny czas dla kontaktów z zagranicą.

Akcja filmu rozpoczyna się trzy lata
po upadku PRL. Zyga (Gierszał) ma
serdecznie dość oglądania kolorowego świata tylko w młodzieżowych
pismach. Z pomocą kumpli, a także obrotnej ciotki (Katarzyna Figura),
zostaje królem “jumy” – drobnych
kradzieży tuż za Odrą. Proceder szybko się rozpowszechnia, miejscowość
Zygi dokonuje prawdziwego skoku
cywilizacyjnego, a lokalny król jumaków zyskuje powszechny szacunek i powodzenie u płci pięknej (o jego serce wojują w filmie Karolina
Chapko i HelenaSujecka). Wkrótce jednak młodym i gniewnym wspólnikom Zygi (Krzysztof Skonieczny i Jakub Kamieński) przestaną wystarczać markowe ubrania i elektronika. Gdy wejdą w drogę rosyjskim
gangsterom pod wodzą nieobliczalnego Opata (najbardziej demoniczna rola w karierze Tomasza Kota), a regularnie okradani Niemcy wprowadzą szczelniejszą ochronę przed rabusiami, zabawa w policjantów
i złodziei zmieni się w niebezpieczną rozgrywkę.

Z przymrużeniem oka

W poniedziałek, 10 września br. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku wyjechały na wycieczkę do Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu.
Tego dnia odbywały się tam uroczystości wojskowe
związane z 15. rocznicą powstania Centrum Łączności. Szczególną uciechę miały dzieci, mogąc zasiąść
w czołgu lub innych pojazdach będących na wyposażeniu jednostki. Przedszkolaki zwiedziły teren
Centrum Łączności, Salę Tradycji oraz podziwiały
piękny stadion sportowy, gdzie żołnierze ćwiczą swoją sprawność fizyczną. Z ogromnym entuzjazmem
obejrzały uroczysty apel promujący żołnierzy za ich
zasługi i osiągnięcia oraz podziwiały przemarsz wojska przy dźwiękach orkiestry.
Po tak wspaniałej wycieczce zorganizowanej przez
pana Łączyńskiego, który jest pracownikiem jednostki i tatą jednego z naszych przedszkolaków, dzieci
pełne wrażeń powróciły do przedszkola. Pod wrażeniem wycieczki zarówno chłopcy, jak i dziewczynki deklarowali chęć zostania w przyszłości żołnierzami.

28–30 września godz. 17.00

– podstawą naszej
diety
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OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku
64m2, 3 pokoje + oddzielna kuchnia,
balkon;3 piętro, osiedle Warszawska,
umeblowane, stan bardzo dobry/
cena 210 tys. Tel. 510 024 33.

Sprzedam działki budowlane uzbro-

Sprzedam działkę budowlaną ok.
400 m2 w Nasielsku; budynek mieszkalny do remontu lub rozbiórki oraz
budynek dwuizbowy o pow. 40 m2
do zamieszkania. Tel. 698 966 805.

528 758.
Szukam pokoju do wynajęcia.
Tel. 692 365 102.
Wynajmę na działalność lokal 10
m2 w Nasielsku, ul. Rynek 35. Tel.
661 739 797.

Korepetycje z języka angielskiego.
Tel. 693 299 405.

Sprzedam działki budowlano-prze-

Sprzedam mieszkanie 32 m 2
w Nasielsku, ul. Starzyńskiego.
Tel. 785 484 339.

m2 i 15000 m2 – 13 zł. Tel. 691 138 678.

Sprzedam działki rolne w Nasielsku
– w planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – TANIO!!! Tel. 698 966 805.

z dojazdem do domu. Tel. 608 533

Sprzedam agregat chłodniczy.
Tel. 664 891 895.

mysłowe w Nasielsku:2400 m2 – 33 zł

Korepetycje z matematyki i chemii

093.
Wynajmę powierzchnię 200 m2 na
biura lub magazyn, gmina Nasielsk.
Tel. 504 101 080.
Sprzedam mleko kozie. Tel. 698 672
637.

Sprzedam dom o powierzchni 80
m2, budynki gospodarcze na działce
2000 m2 – Nasielsk lub zamienię na
mieszkanie w bloku. Tel. 664 891
895.

Niedrogo sprzedam fotel nowy z fak-

Sprzedam działki budowlane przy
trasie Nasielsk – Pieścirogi Stare,
ul. Kolejowa. Tel. 602 357 742.

Sprzedam razem 2 klaczki konika

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618 250.
Tynki cementowo-wapienne i elewacje. Tel. 519 412 832.
Korepetycje z języka rosyjskiego.
Tel. 511 146 203.

turą zakupu rozkładany, 1-osobowy
z pojemnikiem. Tel. 728 751 397.

polskiego, łagodne, przyzwyczajone do dzieci. Tel. 607 048 929
wieczorem.
Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Wynajmę miejsca garażowe przy

Cennik reklam i ogłoszeń

Sprzedam działki budowlane – Nowe
Pieścirogi. Tel. 664 414 891.

Cena
netto
zł

KAMA – usługi brukarskie. Tel. 507
024 590.

Instalacje elektryczne kompleksowo

Koszenie kukurydzy na ziarno.
Tel. 660 527 035.

monitoring/kamery. Profesjonalnie

lp. Rodzaj ogłoszenia

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert – 1 szt.

40,00
60,00
20,00
0,85
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 45 mm

Kupię ule z pszczołami. Tel. 781 597
940.

REKLAMA

jone, blisko PKP Studzianki. Tel. 784

Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 501 987 299.

Sprzedam mieszkanie 50 m2, 2-pokojowe, ul. Piłsudskiego. Po remoncie.
Tel. 662 120 651.

Doradztwo

28 września–11 października 2012

stadionie. Tel. 500 142 809.

– uprawnienia, systemy alarmowe,

z gwarancją. Atrakcyjne ceny.
Tel. 518 529 925.

Do sprzedania
5 działek budowlanych
po 700 m2 w Cieksynie.
Własność hipoteczna.
Informacja: tel.: (22) 851-47-50
w godz. 8.00-16.00

15

SPORT

SPORT

SPORT

Żbik–Makowianka 1:0 (0:0) +3
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SPORT

Sona Nowe Miasto–Żbik 0:2 (0:0) –3

nej ziemi. Na szczęście okazało się,
że noga nie jest złamana.
Ta porażka winna być przedmiotem wnikliwej analizy i dyskusji.
Sona Nowe Miasto to dobra drużyna. Okazała się w bezpośredniej
walce bardziej dojrzała od Żbika,
który, jak się wydaje, ma jednak zespół bardziej doświadczony i lepiej
wyszkolony. Powstaje więc pytanie
o przyczyny porażki.
W drużynie Nowego Miasta grało kilku zawodników (Paczkowski, Prusinowski, Olbryś, Cytloch,
Macias), którzy jeszcze niedawno
grali w Żbiku, a z których gry zrezygnowano. W meczu w Nowym
Mieście wszyscy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i walnie przyczynili się do zwycięstwa
nowomiejskiej drużyny. Jest jeszcze i sprawa boiska o bardzo nierównej murawie. Żbik lepiej gra na
boiskach o równej nawierzchni, ale
musi nauczyć się grać i na słabych.
Takich boisk jest kilka na terenie
ziemi ciechanowskiej i ostrołęckiej.
Strata trzech punktów jest faktem,
ale sytuacja nie jest jeszcze najgorsza. Żbik nadal jest w grze i ma tyle
samo punktów co trzy inne zespoły.
Rozpatrując mankamenty tego meczu, warto wiedzieć, że tydzień
wcześniej Żbik rozegrał dobre spotkanie z groźną Makowianką z MakoR

E

K

A

SPORT

Wyniki turnieju „czternastego”, 15.09.2012 r.:

wa Mazowieckiego. Wydawało się
wielu osobom, że będzie to łatwy
do wygrania mecz. Odbywał się on
w Nasielsku. Goście, którzy do tej
pory wiele spotkań przegrywali, na
mecz z naszą drużyną wyraźnie przyjechali zmobilizowani. Pokazali bardzo
dobry futbol. Gra obydwu zespołów
był szybka, a konstruowane akcje bardzo ciekawe. Cały mecz był wyrównany, jednak uwidoczniła się większa
dojrzałość naszej drużyny. W tym
meczu mniej było przestojów i oddawania pola przeciwnikowi. Obydwa
zespoły podjęły walkę. Żbik udowodnił swą wyższość bramką strzeloną
w 75’ minucie meczu przez Przemka Wysockiego; poważny udział w jej
zdobyciu miał też Fabian Kotarski, który akcję przeprowadził i dobrze zagrał
piłkę Przemkowi.
W czasie najbliższych dwóch tygodni
Żbik rozegra trzy mecze mistrzowskie. Przeciwnikami będą drużyny
z Jednorożca, Strzegowa i Krasnego.
Wszystkie są groźne, chociaż grają niekiedy chimerycznie. Żbik nie
może liczyć na ich słabszy dzień.
Nasielsk ma dobrą renomę i każda
drużyna stara się z mistrzem wygrać.
Żbik w meczu z Soną: Kulpa, Brzyski,
Szadkowski (60’ Dzięgielewski), Osiński (90’ Kłodowski), Gocajna, Szwejkowski (75’ Wasiak) Wolf, Kotarski,
Szczepkowski, Wysocki, Załoga.
az
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Mimo porażki są na czele
Żbik wyszedł na czoło ligowej tabeli. To paradoks, aby porażka dawała
awans w tabeli. A tak się właśnie stało po porażce Żbika w sobotę, 22
września w Nowym Mieście. Było
to jednak możliwe, ponieważ główny, do tej pory, rywal naszej drużyny,
Wkra Bieżuń, również poniósł porażkę, przegrywając w Troszynie aż 7:1.
Zwycięstwo drużyny z Szydłowa na
wyjeździe i remis uzyskany przez Tęczę Łyse sprawiło, że i te drużyny mają
tę samą liczbę punktów (16) co Żbik
i Wkra Bieżuń.
W Nowym Mieście Żbik zagrał wyjątkowo słabo. W grze naszej drużyny
nie widać było żadnej koncepcji. Zawiodły wszystkie formacje – zarówno
napad, pomoc, jak i obrona. W oczy
rzucał się brak współpracy między
nimi. W środku pola tworzyła się luka,
którą opanowali gospodarze. Tam łatwo odbierali piłkę naszym piłkarzom
i z tych rejonów rozpoczynali konstruowanie akcji, nabierając przy tym
dużej szybkości.
Nasi zawodnicy grali wolno, schematycznie, a już rozgrywanie piłki
w okolicach pola karnego gospodarzy wywoływało pomruk dezaprobaty wśród licznej grupy kibiców
Żbika. Uwagi te nie powinny jednak
wywoływać przeświadczenia, że był
to mecz do jednej bramki, że Żbik
był drużyną słabszą. Spotkanie było
w zasadzie wyrównane. Gospodarze mogą mówić o szczęśliwym
zwycięstwie, a goście z Nasielska
o pewnego rodzaju pechu.
Takim pechem dla Żbika była bramka stracona w 62. minucie meczu.
Ta sama bramka była szczęśliwa dla
zespołu Sony. Strzelił ją z ponad
30 metrów Radosław Cytloch.
Uderzenie było piękne, ale prawdopodobnie nasz bramkarz, Dawid
Kulpa, piłkę by złapał. Dość niespodziewanie jednak piłka otarła się
o jednego z naszych obrońców,
zmieniła nieco tor lotu i nasz bramkarz nie miał już możliwości jej wyłapania czy odbicia.
Po tej bramce nasi piłkarze zaczęli
szybciej konstruować akcje, szybciej przedzierali się pod pole karne
gospodarzy, ale znowu zawodzili w sytuacjach podbramkowych.
Przy okazji zapomnieli nieco o asekuracji własnej bramki. Dostrzegli to
gospodarze i przeprowadzili szybki atak. Nasi obrońcy znowu cofali się pod własną bramkę, dając
napastnikom gospodarzy miejsce
do szybkiej wymiany piłek. Akcję,
mocnym, celnym strzałem, zakończył Maciej Białorudzki. Czasu
na odrobienie dwóch bramek pozostało już niewiele. Ten drugi strzał
wyraźnie podłamał naszą drużynę.
I to nie ostatnie pechowe zdarzenie w tym meczu. W jego końcowych minutach doszło do groźnie
wyglądającej sytuacji w pobliżu
naszej bramki. Sfaulowany został
nasz obrońca Marek Osiński. Sprawa wyglądała poważnie. Zawodnik
został zabrany z boiska przez karetkę pogotowia z podejrzeniem złamania nogi. Gorzej, że czekano na
nią około dwudziestu minut, a rozgrzany zawodnik leżał na wyziębio-
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1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski

81 pkt (64,29%)

2. Janusz Wydra – Maciej Osiński			

73 pkt (57,94%)

3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		

71 pkt (56,35%)

4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		

70 pkt (55,55%)

5. Grzegorz Kosewski – Krzysztof Turek 		

64 pkt (50,79%)

6. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński 		

58 pkt (48,33%)

7. Kazimierz Kowalski – Paweł Lasocki 		

48 pkt (38,10%)

8. Mariusz Figurski – Marek Olbryś		

39 pkt (30,95%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix po czternastu turniejach:
1.

Janusz Wydra				

71 pkt

2.

Marek Olbryś				

70 pkt

3-4. Piotr Kowalski				

69 pkt

Grzegorz Nowiński			

69 pkt

5.

Janusz Muzal				

68 pkt

6.

Waldemar Gnatkowski			

53 pkt

7.

Robert Truszkowski			

52 pkt

8.

Paweł Wróblewski				

50 pkt

9.

Krzysztof Michnowski 			

49 pkt

10.

Kazimierz Kowalski			

48 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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