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Uroczystości w Popowie Borowym
Z MIASTA

W niedzielę, 22 czerwca br., w Popowie Borowym odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
z patrolu należącego do oddziału starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Harmonogramy wywozu
odpadów z terenu miasta
i gminy.

Oznakowanie ulic
Od kilku dni w różnych rejonach naszego miasta na ogrodzeniach posesji pojawia się coraz więcej nowych
tablice z nazwami ulic. Jak wyjaśnia
Radosław Kasiak z nasielskiego magistratu: – Prace związane z uzupełnieniem oznakowania miejskich ulic
będą wykonywane na przełomie lipca i czerwca br. W sumie przybędzie
ok. 200 sztuk nowych tablic. Koszt
ich wykonania i zamontowania to
9500 zł. Wykonawcą tych prac jest
Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej – dodaje.
Pomysł z uzupełnieniem oznakowania ulic mieszkańcy oceniają jako
bardzo trafny. Ale są też tacy, którzy od razu zgłaszają swoje uwagi. – Moim zdaniem umieszczenie
tabliczki gdzieś na ogrodzeniu przy
ulicy to w przypadku Klonowej za
mało. Trzeba byłoby jeszcze przy
ulicy Kościuszki ustawić jakiś słupek
z kierunkowskazem że można do
niej dojechać ulicą Kasztanową, bo
to przyjezdni mają problem ze znalezieniem tej ulicy – zauważa mieszkanka Klonowej.
Na razie nowe oznakowanie ulic dotyczy tylko miasta.
(i.)
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Nasielsk, dnia 24.06.2014 r.
BURMISTRZ NASIELSKA
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Ogłasza II konkurs ofert na dzierżawę lokalu użytkowego
na okres do 3 lat
Podstawa prawna
Na podstawie Zarządzenia Nr 9/14 Burmistrza Nasielska z dnia 03.02.2014
r. w sprawie dzierżawy na okres do 3 lat lokalu użytkowego oraz ustalenia
miesięcznej stawki czynszu dzierżawy, Burmistrz Nasielska ogłasza konkurs
ustny na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność
handlowo- usługową- usługi nieuciążliwe.
Przedmiot dzierżawy
Przedmiotem dzierżawy jest lokal użytkowy o pow. 50 m2 położony
w mieście Nasielsku przy ul. Warszawskiej 12.
Uwaga! Wyklucza się prowadzenie w lokalu użytkowym punktu gier na automatach oraz sprzedaży artykułów kolekcjonerskich tzw. dopalaczy
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy netto wynosi
900,00 złotych. Stawka czynszu nie zawiera opłat niezależnych od właściciela oraz należnych podatków.
Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT.
Termin obowiązywania umowy dzierżawy określa się do dnia 30.04.2017 r.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest :
Złożenie na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 formularza zgłoszeniowego (wg wzoru) w zamkniętej kopercie
z napisem „Konkurs- lokal użytkowy” w terminie do 30 lipca 2014 r. do
godz. 13 00.
Wniesienie stosownego wadium.
Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 30 lipca
2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr 27 8226 0008 0000
1746 2000 0034 (za datę wpłaty uznaje się datę uznania na rachunku na
podanym koncie).
Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie oraz sporządzone niezgodnie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie zgłoszeń przez Komisję Konkursową oraz licytacja stawki czynszu przez oferentów nastąpi w dniu 4 sierpnia 2014 r. o godz. 1200 w Sali
Konferencyjnej (I piętro)
Za osobę, która wygra konkurs uznaje się osobę, która zaoferuje najwyższą
stawkę czynszu. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra konkurs,
zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od rozstrzygnięcia
konkursu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie
zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięci, unieważniania
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku, gdy osoba wskazane w protokole z przeprowadzonego
konkursu jako dzierżawca lokalu uchyla się od zawarcia stosownej umowy,
w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w terminie 14 dni od daty podania do publicznej widomości informacji Burmistrza o rozstrzygnięciu konkursu, organizator konkursu może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do:
•

Okazania oryginalnego dowodu wniesienia wadium

•

Okazania dowodu tożsamości

•

Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo do uczestnictwa w konkursie.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych zgłoszeń do konkursu.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania
Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój
nr 215 i 214 lub pod nr tel. 23 69 33 115 i 23 69 33 027.
Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny.
Integralną częścią ogłoszenia jest załącznik nr 1 i nr 2.
Pakiet konkursowy udostępniony jest na stronie internetowej:www.nasielsk.
pl oraz www.umnasielsk.bip.org.pl. Formularz zgłoszeniowy można otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pokój nr 214, 215.
BURMISTRZ
Bogdan Ruszkowski

4–17 lipca 2014
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Karta Dużej Rodziny
Od dnia 16.06.2014 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku
pok. nr 7 przyjmowane są wnioski o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Podstawowe informacje:
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do
18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25
lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze
będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu, zyskują oni prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka
rodziny wielodzietnej.
Więcej informacji:
http://www.mops.nasielsk.pl/karta-du%C5%BCej-rodziny; http://www.
mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Z UM

Internet dla wszystkich

W ramach realizowanego od grudnia 2013 r. przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego projektu „Internet dla Mazowsza” na terenie całego województwa jest budowana światłowodowa sieć szerokopasmowa. Docelowo ma powstać 3680 km sieci światłowodowej, co pozwoli na stworzenie dostępu do
internetu dla wszystkich odbiorców końcowych, czyli mieszkańców i przedsiębiorców Mazowsza.
W praktyce oznacza to, że infrastruktura teleinformatyczna zostanie doprowadzona do wszystkich sołectw. Zniknie bariera dla operatorów telekomunikacyjnych, którym do tej pory nie opłacało się docierać do małych miejscowości.
Projekt „Internet dla Mazowsza” zakłada również uzupełnienie infrastruktury
teleinformatycznej operatorów działających w województwie mazowieckim
– nie dubluje jej.
Ta niezwykle ważna inwestycja już jest realizowana na naszym terenie. W naszej gminie aż 85 proc. miejscowości to obszary wiejskie (sołectwa), gdzie nie
ma dostępu do internetu lub jest on ograniczony. Na ogół zapewniają go mieszkańcom prywatni przedsiębiorcy.
Na terenach wiejskich funkcjonuje internet bezprzewodowy: radiowy
(2,4Ghz/5Ghz) i GSM/UMTS.
Inaczej jest w samym mieście oraz w Starych i Nowych Pieścirogach, gdzie dostęp do internetu możliwy jest dzięki krajowym dostawcom telekomunikacyjnym.
W mieście jest więcej opcji dostępu do internetu: światłowód (z ograniczonym
dostępem ze względu na wykorzystane wszystkie włókna), kabel miedziowy
(tzw. „Neostrada”), radiowy (2,4Ghz/5Ghz) i GSM/UMTS/HSPA/LTE.
W naszej gminie wybudowanych zostanie około 80 km sieci światłowodowej,
w ramach projektu zostaną stworzone 3 główne węzły dostępowe zlokalizowane w Nunie (przy budynku po szkole), Miękoszynie (naprzeciwko sklepu) oraz
w samym Nasielsku (na placu zielonym obok boiska „orlik”). Od tych węzłów
zostanie rozprowadzona sieć dystrybucyjna do budynków użyteczności publicznej oraz innych kluczowych dla rozwoju naszego miasta instytucji/budynków (za pomocą sieci NGA).
Na terenie Nasielska będzie funkcjonować sieć NGA, co pokryje około 70%
terenu miasta. Zakończenie prac na terenie naszej gminy przewidziano na koniec lipca 2014 r.
(um) za: www.idm.org.pl

Dyżury aptek
lipiec 2014 r.

3.07.2014 r. – 06.07.2014 r. Apteka „Niskich Cen" ul. Młynarska 3, Nasielsk.
7.07.2014 r. - 13.07.2014 r. Apteka „NOVA" ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk.
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się o godzinie 20.00 i trwa do godziny 8.00 dnia
następnego pod wskazanym numerem telefonu: 514 641 791.
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

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

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

Z SAMORZĄDU

4–17 lipca 2014

3

OBRADOWAŁA RADA

Absolutorium udzielone
W czwartek, 26 czerwca
br., odbyła się LIV (54.) sesja Rady Miejskiej. Obrady
prowadziła Katarzyna Świderska, przewodnicząca
RM. Na wstępie posiedzenia Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska, wycofał jeden z proponowanych projektów uchwał.
Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu
z poprzedniej sesji Rady
przewodnicząca Świderska zdała relację ze swojej
działalności. Mówiła m.in.
o swoim udziale w uroczystościach gminnych
oraz spotkaniach z mieszkańcami.
Następnie swoje działania w okresie
między sesjami Rady przedstawił burmistrz Nasielska. On także uczestniczył
w wielu uroczystościach rocznicowych odbywających w tym czasie na
terenie naszej gminy. Po czym kolejno
omówił pracę wydziałów nasielskiego
magistratu. Wspomniał m.in. o akcie
nabycia prawa własności do baszty,
dokonaniu przeglądu rzek na terenie
gminy – Nasielnej, Turki i Klusówki,
bieżących remontach, ogłoszonych
przetargach (na budowę targowicy
przy ul. Lipowej i na budowę drogi Jackowo–Broninek)
W interpelacjach radni zgłaszali następujące problemy: radny Mirosław Świderski chciał wiedzieć, które
przedszkole samorządowe będzie
pełniło dyżury w lipcu; o zniżki
w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych pytał radny Henryk Antosik; zaś radny Krzysztof Fronczak
apelował, by z przekazanych na drogę powiatową 20 tys. zł – na remont
drogi w Budach Siennickich – 3 tys.
zł powiat przeznaczył na utrzymanie
bieżące dróg, tj. wykaszanie poboczy na odcinku Siennica–Mogowo.
Radna Magdalena Biernacka pozytywnie oceniła uroczystości w Popowie Borowym i zaproponowała ich
poszerzenie w następnym roku np.
o konkurs wiedzy dla uczniów. Ponadto zgłosiła brak chodnika w części
ulicy Kolejowej.

Z MIASTA

Rehabilitacja zostaje
Kolejny punkt obrad dotyczył sprawozdania z działalności finansowej
i gospodarczej gminy za 2013 r. i rozpatrzenia udzielenia burmistrzowi absolutorium. W pierwszej kolejności
Rafał Adamski, skarbnik Nasielska, odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego
przez burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. RIO zaopiniowało sprawozdanie pozytywnie.
Dalej w imieniu Komisji Rewizyjnej
jej przewodniczący Radosław Skrzynecki przedstawił pozytywną opinię
na temat wykonania budżetu i wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza Nasielska. Po czym skarbnik
odczytał kolejną pozytywną opinię
RIO tym razem dla wniosku Komisji
Rewizyjnej.
W debacie budżetowej jako pierwszy
głos zabrał radny Mirosław Świderski, podkreślając, że autorem budżetu na 2013 r. był poprzedni burmistrz,
potem komisarz i obecny burmistrz.
Ocenił jego wykonanie jako dobre,
co jego zdaniem jest zasługą zarówno burmistrza, jak i radnych. Radna
Magdalena Biernacka stwierdziła, że
po dogłębnej analizie wykonania budżetu musi go określić jako bardzo
zachowawczy, o znikomej inicjatywie
inwestycyjnej i niewielkiej liczbie pozyskanych środków zewnętrznych.
Radna zwróciła także uwagę na małą
oszczędność.
Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, wyjaśnił, iż pisanie wniosków o środki zewnętrzne wymaga
wcześniejszego planowania i przygo-

Z MIASTA

Śmietniki płoną

Mieszkańcy osiedla Starzyńskiego w sobotę, 28 czerwca br. o godz. 23.40
usłyszeli najpierw huk i odgłosy pękających opakowań szklanych i plastiku, potem zaś strażacką syrenę. Wszyscy, którzy mieli auta pozostawione
na parkingu w pobliżu śmietnika, ruszyli biegiem, żeby przestawić je w
bardziej bezpieczne miejsce. No cóż, odnotować należy, zapewne nieprzypadkową, regularność „zapalających się” kontenerów na odpady w
naszym mieście.
(red.)

Kilka dni temu mieszkańców gminy Nasielsk zelektryzowała wiadotowania dokumentacji. Zapewnił, że
mość o możliwej likwidacji usług rehabilitacyjnych w stacji opieki
umorzenia podatków są jawne i możCaritas. Otóż, 17 czerwca br. NFZ rozstrzygnął konkursy na rehabilina je znaleźć na internetowej stronie
tację leczniczą i okazało się, że nie przedłużył tej placówce kontrakurzędu.
tu. Poprzednia, trzyletnia umowa obowiązywała do końca czerwca
Następnie większością głosów za, przy br., a od 1 lipca tego roku do końca czerwca 2017 r. na terenie naszej
jednym wstrzymującym się (radna gminy usługi miał świadczyć inny podmiot.
Magdalena Biernacka) radni podję– Nowe placówki pojawiają się na rynku i to jest normalne. Ale kieli uchwałę w sprawie zatwierdzenia
dy okazało się, że nowy oferent otrzymał kontrakt na rehabilitację
sprawozdania finansowego wraz ze
leczniczą i to w mniejszym zakresie niż my dotychczas, pojawiłby się
sprawozdaniem z wykonania budżew lipcu problem z pacjentami, którzy są zapisani na zabiegi i czekatu gminy za rok 2013. Identycznym
ją na swoją kolej. Zapisy były prowadzone już na kolejne miesiące,
podziałem głosów zakończyło się
oczekujących na zabiegi w czerwcu było na liście 187 osób. Ludzie
głosowanie nad uchwałą w sprawie
zostaliby pozbawieni darmowej rehabilitacji – mówi Monika Baraudzielenia burmistrzowi Nasielska abnowska, kierownik stacji opieki Caritas w Nasielsku. – Do tego pięć
solutorium za 2013 r.
osób, spośród 15 osobowej załogi, musiałoby stracić pracę – dodaje.
Burmistrz podziękował radnym za
Na szczęście pracownicy stacji Caritas błyskawicznie się zmobilizopodjęcie tych uchwał i za pracę w kowali i w zaledwie dwa dni zebrali ok. 1000 podpisów mieszkańców
misjach merytorycznych. Podkreślił,
pod protestem przeciwko decyzji funduszu o likwidacji kontraktu na
że praca samorządu ma polegać na
rehabilitację dla Caritasu, które wraz z odwołaniami trafiły do Mawspółpracy, ale także spieraniu się
zowieckiego Oddziału NFZ. Także Bogdan Ruszkowski, burmistrz
i dochodzeniu do kompromisowych
Nasielska, przyłączył się do poparcia dla nasielskiej stacji Caritasu.
rozwiązań.
Po kolejnych kilku dniach oczekiwania okazało się, że najwyraźniej
W dalszej części obrad radni pododwołania poparte licznymi podpisami mieszkańców gminy i pacjenjęli wiele uchwał, w tym m.in.:
tów przyniosły skutek, ponieważ NFZ unieważnił postępowanie konw sprawie zatwierdzenia sprawokursowe dotyczące rehabilitacji i 27 czerwca br. podał oficjalnie na
zdania finansowego Samodzielnego
swojej stronie internetowej informację, że w celu zapewnienia ciąPublicznego Zakładu Opieki Zdrogłości udzielania świadczeń Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
wotnej w Nasielsku za 2013 r., zmiapodjął działania zmierzające do przedłużenia do dnia 31.12.2014 r.
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej
wszystkich obowiązujących do 30.06.2014 r. umów o udzielanie
gminy Nasielsk i zmiany uchwały buświadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
dżetowej na 2014 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Jak mówi kierownik Baranowska, z wyliczeń NFZ wynika, że rocznie
nowodworskiego, nadania nazwy uli- nasielska stacja opieki Caritas rehabilituje ok. 900 pacjentów. A przycy w Nasielsku (Miętowa) oraz udzie- pomnijmy, że istnieje w naszym mieście już od 15 lat i cieszy się
lenia zgody na wydzierżawienie przez bardzo dużym uznaniem pacjentów, zarówno z gminy Nasielsk, jak
Publiczne Gimnazjum nr 1 części i sąsiednich, np. Pomiechówka. Tu mogą oni bezpłatnie korzystać
powierzchni dachu na budynku hali z różnego rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych, a także z zabiegów
sportowej na rzecz firmy Polkomtel rehabilitacyjnych. Placówka ta służy przede wszystkim pacjentom
niezamożnym i osobom starszym, które potrzebują tego typu opie(maszt telekomunikacyjny).
ki. A takich w naszym społeczeństwie jest coraz więcej.
W odpowiedziach na pytania radnych
burmistrz obiecał sprawdzić kwestię Problem z rehabilitacją w nasielskim Caritasie na chwilę został zażegdyżurów wakacyjnych w przedszko- nany, ale powróci za kilka miesięcy, kiedy będzie trzeba przygotolach samorządowych, zaś w sprawie wywać dokumenty do nowego postępowania konkursowego, które
zniżek dla rodzin wielodzietnych za- odbędzie się pod koniec bieżącego roku.
powiedział zwolnienie z opłaty śmie- Znowu może się okazać, że NFZ troskliwie przelicza każdy grosz i za
ciowej od 4. dziecka. Jednak projekt wszelką cenę chce oszczędzać kosztem zdrowia i portfela pacjentów.
tej uchwały dopiero trafi do radnych,
(i.)
a zniżki będą oboE
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wiązywać od stycz- S
nia 2015 r. Burmistrz
Podziękowania
zapowiedział również, że zwróci się
Podziękowanie
do MZDW w kwestii
Składamy podziękowania
budowy kolejnego
Panu
Składam podziękowania
odcinka chodnika na
Markowi Jaroszewskiemu,
ulicy Kolejowej.
Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu,
sołtysowi Nowych Pieścirogów,
Następnie odczytaburmistrzowi Nasielska,
i Panu Markowi Rembeckiemu
no pisma skierowane
za okazaną pomoc i zrozumienie.
za trud, który włożyli
do Rady i udzielono
głosu mieszkańcom
w sprzątanie ulicy Kolejowej
Elżbieta Kwiatkowska
gminy obecnym na
przed świętem Bożego Ciała.
sesji.
Mieszkańcy Nowych Pieścirogów
(red.)
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Z GMINY. Chrycynno

Zginął spadochroniarz
Wypadek na lotnisku w Chrcynnie
pogrążył w smutku, w pierwszym
rządzie, rodziny poszkodowanych. Zmarłemu
śp. Wojciechowi
Hajdukowi możemy pomóc przez
modlitwę w jego
intencji. Jego pogrzeb odbędzie się
w Kielcach 3 lipca.
Rannemu skoczkowi Jerzemu Łąckiemu możemy
pomóc, oddając
krew. Leczony jest
w wa r sz awsk i m
szpitalu – w Wojskowym Instytucie
Medycznym przy
ulic y Szaserów.
Aby oddać krew
dla niego, nie trzeba w tym celu jechać do Warszawy. Można ją oddać w najbliższym
punkcie krwiodawstwa, np. w Nowym Dworze czy Legionowie, zaznaczając, że jest to krew dla niego.
Pogrążeni w smutku są również
członkowie „rodziny” spadochroniarskiej, a zwłaszcza członkowie
i Zarząd Aeroklubu Warszawskiego i strefa lotów w Chrcynnie. „Życie Nasielska” przekazuje zarówno
rodzinom poszkodowanych, jak

To smutna wiadomość i to nie
t ylko dla mi łoś ników spado chroniarstwa w Polsce, ale także
dla mieszkańców naszej gminy.
Wiadomo bowiem, że ćwiczący w Chrcynnie miłośnicy latania cieszą się wśród nas dużym
uznaniem, a lotnisko w Chrcynnie uznawane jest za pierwszą wizytówką naszej gminy.
Niestety, nie wszystko w życiu
można przewidzieć. W sobotę,
28 czerwca br., około godziny
9 rano na lotnisku w Chrcynnie
doszło do tragicznego wypadku. W czasie treningowego skoku
grupy sześciu skoczków formacji freefly, wykonującej ćwiczenie RW–6, w końcowej jego fazie
doszło, prawdopodobnie, do zderzenia dwóch członków tej grupy,
w wyniku czego dalsze ich opadanie nie było w pełni kontrolowane. W efekcie tego zdarzenia
jeden ze skoczków zginął, a drugi z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala w Warszawie. Został
tam przewieziony helikopterem
LPR.
Tego dnia kolejne loty zostały zawieszone, ale już w niedzielę kilku
skoczków skakało ze spadochronami nad lotniskiem w Chrcynnie, chcąc w ten sposób oddać
hołd zmarłemu koledze i wspierać drugiego kolegę w jego zdrowotnych zmaganiach.
Obydwaj spadochroniarze byli
doś wiadc zonym i sko c zkam i .
Zmarły, Wojciech Hajduk, był instruktorem spadochroniarstwa,
miał na swym koncie 1515 skoków, a drugi z uczestników tego
tragicznego zdarzenia Jerzy Łącki,
oddał ich 1146.
Spadochroniarstwo jest efektownym sportem, ale konkurencja
skakanie grupowego, kiedy skoczkowie, bez otwartych jeszcze spadochronów, opadając, „pł yną”
w powietrzu i tworzą różne figury, jest czymś, co zapiera dech
w piersiach i budzi najwyższy podziw. Zmarły Wojciech Hajduk był
członkiem grupy 70 skoczków,
która w 2012 r. ustanawiała rekord
Polski. Na naszym nasielskim niebie
mogliśmy już obserwować grupę
złożoną z 22 skoczków.
R
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K

fot. T. Zawadzki

Z MIASTA

„Szczęśliwa” ulica?

– Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej to ma szczęście. Zmodernizowano
ją i wciąż jest dopieszczana – taki komentarz wygłosił jeden z mieszkańców Nasielska na widok robotników, którzy po raz kolejny ją naprawiali.
Ale ulica nie jest dopieszczana, a właśnie poprawiana. Po raz kolejny już,
tuż po przekazaniu jej w użytkowanie, usuwane były widoczne wciąż niedoróbki związane z jej modernizacją. Tym razem stabilizowano pokrywy
na wejściach do studzienek kanalizacyjnych. Zagrażały bezpieczeństwu
ruchu i były przy tym zbyt „głośne” Prace wykonywała firma z Otwocka
„Towemo”.
Mieszkańcy „szczęśliwej” ulicy nie mają najlepszego zdania o całym procesie modernizacji, zaczynając od jej projektowania, a na obecnej chwili
kończąc. Jakie niespodzianki ich jeszcze czekają, trudno przewidzieć. Być
może kolejna, ale tym razem uwzględniająca wszystkie funkcje tej ulicy
modernizacja.
A może tylko kolejna zmiana nazwy ulicy, bo i ta często się zmieniała.
Może właśnie na Szczęśliwą. Teraz jest to ulica Polskiej Organizacji Wojskowej, wcześniej była to ulica Zjednoczenia, a jeszcze wcześniej, od 1924
r., ulica POW, co jest tylko skrótem obecnej nazwy, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej. Jeszcze wcześniej była to ulica Modlińska. Ta nazwa też
miała swoje uzasadnienie. Znana jest i nazwa jeszcze wcześniejsza. Była to
ulica Browarek.
andrzej zawadzki

i Zarządowi oraz członkom sekcji
spadochronowej Aeroklubu Warszawskiego wyrazy serdecznego
współczucia. Dziękujemy też wiceprezesowi Zarządu Aeroklubu
Jakubowi Kubickiemu oraz szefowi strefy w Chrcynnie Arkadiuszowi Wantoła za to, że w tak trudnej
chwili znaleźli czas, aby porozmawiać z nami nie tylko na temat
wydarzenia, ale i tematyki spadochroniarstwa.
andrzej zawadzki
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Uwaga
na psy!
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Od wielu lat się kochacie,
dzieci trzódkę ładną macie,
wnuków stadko całkiem liczne
i jak dotąd życie śliczne.
Czego więcej Wam potrzeba?
Chyba tylko łaski z Nieba,
aby w zdrowiu iść przez lata
i podziwiać piękno świata.
Z najlepszymi życzeniami
dla Krystyny i Czesława Żołnierzak
z okazji Złotych Godów:

Zaczęły się wakacje, a to najlepszy czas na podróże, szczególnie te rowerowe. Niestety, podczas takich wypraw musimy uważać, ponieważ
w wielu, szczególnie mniejszych, miejscowościach na terenie naszej
gminy właściciele nie pilnują swoich psów. Zwierzaki wybiegają poza
teren posesji i atakują ludzi, zwłaszcza rowerzystów.
Na szczęście zazwyczaj nie są to duże, agresywne psy, a małe, za to hałaśliwe i uparcie obszczekujące rowery zwierzaki. Wystarczy, że rowerzysta nie zdąży uciec przed zgrają psów i zostanie przez nie pokąsany,
a przy okazji może również spaść z roweru.
Aby nie doprowadzać do jakichś niemiłych sytuacji, apelujemy do właścicieli psów, by zwracali uwagę na swoje zwierzęta.
(pk)
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– Marianna i Zbigniew Milewscy,
– Bożena i Dariusz Grzymkowscy z synami,
– Katarzyna i Roman Grzymkowscy z córkami
L
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KRONIKA
POLICYJNA
12.–17.06. na ul. Sportowej nieznany sprawca spalił kabinę sanitarną Toi Toi. Straty wynoszą
2000zł. na szkodę firmy Toi Toi
Polska.
12 .06 . w P ian owi e n i e znany
sprawca włamał się do domu
i skradł pieniądze w kwocie 320zł.
22.–27.06. na trasie linii kolejowej nieznany sprawca skradł 700
metrów linii nośnej sieci trakcyjnej. Straty wynoszą 21 700zł na
szkodę PKP PL Warszawa.

Pijani na drodze

20.06. w Kosewie Dariusz W.,
mieszkaniec Witkowa, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,88 mg/l).
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W oczekiwaniu na rozbiórkę
Los budynku dworca kolejowego
w Starych Pieścirogach wydaje się
już przesądzony. Jednak nadal ta
inwestycja wzbudza spore kontrowersje wśród mieszkańców pobliskich miejscowości.
– Na chwilę obecną mamy informacje z PKP o uzgodnieniu dokumentacji projektowej związanej
z rozbiórką istniejącego i budową nowego dworca systemowego, który ma być mniejszy, tańszy
w utrzymaniu i mieć więcej miejsc
parkingowych niż dotychczas –
mówi Radosław Kasiak, kierownik
Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego UM.
Dodaje, że wraz z burmistrzem
Nasielska Bogdanem Ruszkowskim
wystąpili z pismem do PKP o rozważenie powstania jeszcze większej
liczby miejsc parkingowych i aktualnie trwają jeszcze w tej kwestii
rozmowy.
Nowy budynek dworca PKP miałby stanąć już w połowie 2015 r. Nie

wszyscy są przekonani, czy jeśli
obecny zostanie zburzony, kiedykolwiek powstanie nowy.
Sołtys Nowych Pieścirogów Marek
Jaroszewski napisał list m.in. do PKP
Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami, Kolei Mazowieckich
KM Sp. z o.o., prezesa Zarządu PKP
Jakuba Karnowskiego oraz władz lokalnych, w których wyraził obawy
co do losów stacji kolejowej. Sołtys
Jaroszewski przypomniał w swoim
piśmie, że budynek dworca powstał
sporym nakładem sił na początku lat
90. ubiegłego wieku i na trwale zapisał się w krajobrazie okolicy, stając
się jego wizytówką. Przytacza przy
tym wiele opinii mieszkańców, które
negatywnie odnoszą się do pomysłu jego rozbiórki.
Ale w całej sprawie nie chodzi tylko o względy sentymentalne. Sołtys Jaroszewski zwraca uwagę na to,
że stare, ale wciąż czynne obiekty
bywają wyburzane, a nie zawsze na
ich miejsce powstają nowe. – Jednym z przykładów sprzed kilku lat
jest likwidacja budynku stacyjne-

go – nowoczesnego
i będącego w dobrym
stanie technicznym na
stacji PKP w Nowym
Dworze Mazowieckim – pisze w swoim liście. Dodaje, że
dzisiaj bilety trzeba
tam kupować w kasie
urządzonej w prywatnej piekarni, i obawia się, że podobny
los spotka dworzec
w Pieścirogach. Biorąc pod uwagę fakt,
że przynajmniej część
pracowników dworca
została przeniesiona
do innych placówek,
ten scenariusz wcale
nie jest taki nierealny.
– Niestety, żaden z organów decyzyjnych nie odpisał na mój list
– stwierdza ze smutkiem Marek Jaroszewski, ale dodaje, że ma wciąż
nadzieję, że nie jest jeszcze za późno.
Pokazuje przy tym odpowiedź od urzędów: z Minister-

R
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Uroczystości w Popowie Borowym
W niedzielę, 22 czerwca br., w Popowie Borowym odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z patrolu należącego do
oddziału starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps.
„Rój”.
Na uroczystości zebrało się wielu
gości. Pojawiły się rodziny poległych żołnierzy, często mieszkające
w odległych rejonach Polski, kombatanci oraz przedstawiciele władz
gminy z burmistrzem Nasielska
Bogdanem Ruszkowskim na czele.
Nie zabrakło również Ochotniczej
Straży Pożarnej, harcerzy oraz pocztów sztandarowych ze szkół.
U ro c z ys to ś ć roz p o c zę ł a s i ę
o godzinie 12.00 mszą świętą celebrowaną przez ks. Tadeusza Jabłońskiego, proboszcza parafii pw.
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.
Liturgia była czytana przez rodziny
poległych. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta pod batutą
Joanny Ostaszewskiej.
Po mszy świętej i odegraniu hymnu głos zabrał burmistrz. Wyraził on
szacunek dla pamięci żołnierzy poległych w Popowie Borowym oraz
podziękował tym, którzy przez

stwa Infrastruktury i Rozwoju,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Nasielska, w których informują
oni o przekazaniu sprawy sołtysa do
Polskich Kolei Państwowych S.A.
Czy spełni się najgorszy z przepowiadanych scenariuszy i zamiast
nowego budynku stacji PKP po-

lata dbali o miejsce, w którym powstał pomnik, szczególnie rodzinie państwa Wilskich. Burmistrz
Ruszkowski zapowiedział ponadto,
że uroczystość w Popowie Borowym wpisuje się tym samym do
corocznych imprez organizowanych w gminie Nasielsk. Zebranym
odczytano również list dr. Łukasza Kamińskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kolejnym
punktem uroczystości był Apel Poległych, wygłoszony przez Lesława Topólskiego i Krzysztofa Turka,
członków Sekcji 13. Pułku Piechoty
przy Pułtuskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym. Następnie
złożono kwiaty
pod krzyżem.
Dalsza część
uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej
w Popowie Borowym. Prelekcję wygłosił dr
Krzysztof Kacp rz ak, wsp ó łpracownik Biura
Edukacji Pub licznej Oddziału
IPN w Warszawie, specjalista

tematyki podziemia niepodległościowego, autor nagrodzonej książki Podziemie zbrojne na Mazowszu
północnym w walce z systemem
komunistycznym 1945–1952. Potem nadszedł czas na występy
artystyczne dzieci i młodzieży. Natalia Komendarska, jedna z laureatek Gminnego Konkursu Piosenki
Patriotycznej, zaśpiewała Miejcie
nadzieję, uczniowie z Popowa Borowego zaprezentowali wiersz Kto
ty jesteś (Katechizm polskiego
dziecka) Władysława Bełzy, a po
nich swoje talenty recytatorskie
pokazali nasielscy harcerze w wierszach Stefana Świąteckiego.
Po części oficjalnej uczestnicy
mogli obejrzeć wystawę „Wyklętym – Niezłomnym – Niezwyciężonym” oraz spróbować
przygotowanej przez strażaków
grochówki i chleba ze smalcem.
Dobrze, że dzięki takiej uroczystości nie tylko mieszkańcy Popowa Borowego będą pamiętać
o tamtych zdarzeniach i ludziach,
ale także młodsze pokolenia będą
upamiętniać bohaterów podziemia niepodległościowego.
(um,pk)
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zostanie pusty plac i co najwyżej
automat do sprzedaży biletów?
Miejmy nadzieje, że nie. Jeśli zniknie stary dworzec, którego walorów i możliwości przez 20 lat
nie udało się w pełni wykorzystać, z pewnością będzie go nam
wszystkim brakować.
(pk)
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Z BIBLIOTEKI

Cała Polska Czyta Dzieciom
Kilka dni temu zakończyła się akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
w której brała udział również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku.
W ramach akcji biblioteka przeprowadziła wiele spotkań, podczas których odbywało się głośne
czytanie dzieciom różnych książek. W tym roku hasłem przewodnim było „Czytanie mądra
rzecz!”. W spotkaniu autorskim
z pisarką książek dla dzieci, Anną
Onichimowską, które odbyło się
w nasielskiej szkole podstawowej,
udział wzięły dzieci z klas III i IV.
Wspólne czytanie książek odbyło
się m.in. na Farmie Krzyczki, dwa
spotkania – na Ścieżce Ekologicznej w Jaskółowie. Natomiast bibliotekę odwiedziło Przedszkole „Pod
Fiołkami”.
Ponadto liczne klasy ze szkoł y
podstawowej w bibliotece czytały wspólnie książki o przyrodzie,
życiu codziennym albo też baśnie. Próbowano sobie poradzić
także z łamańcami językowymi,
jak „W trzęsawisku trzeszczą trzciny,/trzmiel trze w Trzciance trzy
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Legendy miejskie
wiecznie żywe

Każdy z nas zna jakąś historię znajomego, co do której nie ma żadnych
wątpliwości, że musiała zdarzyć się naprawdę. Przecież nie oszukiwano by nas,
prawda?
A jednak niejednokrotnie zdarza się, że
jakieś wymyślone zdarzenie opowiadane
wielokrotnie staje dla wielu osób na tyle
prawdopodobne, że uznają je za prawdziwe.
trzmieliny,/a trzy/byczki spod
Trzebyczki/z trzaskiem trzepią
trzy trzewiczki.” Z takim wyzwaniem poradzić sobie mogli tylko
najlepsi!
Na zakończenie akcji biblioteka
wraz z uczniami ze szkoły podstawowej gościła w Urzędzie Miejskim w Nasielsku na spotkaniu
z Bogdanem Ruszkowskim, burmistrzem Nasielska, i Markiem
Maluchnikiem, sekretarzem. Dzieci mogły zobaczyć miejsce pracy
naszych władz samorządowych.

Sekretarz przeczytał dzieciom
opowiadanie o wakacjach i kilka ortograficznych opowieści. Na
zakończenie goście dostali słodkie
upominki i balony z logo miasta.
Biblioteka dziękuje serdecznie
wszystkim, którzy przyłączyli się
w tym roku do akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom”, a szczególnie
Andrzejowi Królakowi, prezesowi
SKR, za bezpłatne udostępnienie
dwóch autokarów na przewiezienie dzieci do Jaskółowa.
(pk)

ZE SZKÓŁ. ZSO Nasielsk

Finał „Szkoły Dialogu”

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w
Nasielsku 17 czerwca br. odbył się finał programu edukacyjnego „Szkoła dialogu”.
Był to program przygotowany przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami, a jego
celem było poszerzanie wiedzy uczniów
na temat wielowiekowej obecności Żydów
w Polsce i ich wkładu w wiele dziedzin życia
społecznego, kulturalnego i gospodarczego.
W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywała historię
przedwojennej ludności żydowskiej w swojej
miejscowości oraz samodzielnie przygotowywała jakiś projekt.
W ZSO na zakończenie programu odbyły się dwie wycieczki w formie spaceru. W czasie pierwszej uczniowie
liceum zaangażowani w projekt pokazali swoim młodszym kolegom z klasy II gimnazjum miejsca w Nasielsku
związane ze społecznością żydowską. Początkiem spaceru był budynek szkoły, w której mieścił się kiedyś dom
rabina i ortodoksyjna szkoła dla Żydów. Dalej trasa prowadziła do miejsca, gdzie stała synagoga i drewniana bożnica, a następnie udano się na rynek. Tam można było porównać współczesny stan tego miejsca z dawnymi
zdjęciami. Finałem wycieczki był kirkut – żydowski cmentarz.
Druga wycieczka biegła tą samą trasą, tyle że tym razem została zorganizowana dla uczniów liceum i zaproszonych gości, wśród których byli: wójt gminy Nowe Miasto Sławomir Zalewski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Stanisław Tyc oraz Rada Rodziców i nauczyciele historii z pobliskich szkół. Po spacerze wszyscy
goście wrócili do budynku ZSO, gdzie mogli skosztować koszerne dania.
Dobrze, że odbywają sie takie programy jak „Szkoła Dialogu”, bowiem pokazują one, jak wielki wpływ na historię
naszego miasta miała społeczność żydowska i jak wiele po niej w nim pozostało.
pk

Letni spektakl
teatralny w NOK
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych na niezwykła przygodę. W środę, 9 lipca o godz. 12.00 Piotruś – niepoprawny marzyciel – zabierze nas na wyprawę
z Nibylandii do wioski indiańskiej oraz na statek piracki.
A to wszystko odbędzie się za sprawą spektaklu teatralnego
Podróże Piotrusia, czyli bajki na podstawie powieści Piotruś Pan. Cena biletu na spektakl: 5 zł.
Dzieci, które mają ochotę wziąć udział w zajęciach twórczych, zapraszamy tego samego dnia o godz. 10.00. Zajęcia
poprowadzi Zuzanna Bem-Synoradzka – artystka zainspirowana nowymi trendami w sztuce, poszukująca niekonwencjonalnych form wypowiedzi. Zajęcia są bezpłatne.
K.T.

NA WAKACJE

Lato w Bibliotece
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
zaprasza dzieci w dniach od 7 do 11 lipca
w godz. 10–14. Wśród zajęć m.in.: zabawy na świeżym powietrzu, czytanie bajek i przygotowywanie
do nich ilustracji, zabawy w teatr, projektowanie podróży marzeń, familiada.
Pracownia internetowa czynna jest codziennie
w godz. 10.00–16.00.
W filiach naszej biblioteki w wakacyjne czwartki będą
odbywały się różne zajęcia dla dzieci. W Pieścirogach w godz. 11.00–14.00, a w Cieksynie w godz.
10.00–13.00. Więcej informacji pod nr. tel. 23
6912552. Zapraszamy.

Według definicji miejska legenda to „pozornie prawdopodobna informacja rozpowszechniana w mediach, internecie bądź
w kręgach towarzyskich, która budzi wielkie emocje u odbiorców, zazwyczaj nieprawdziwa”. I taka jest istota tego typu historyjek. To ciekawe,
choć wyssane z palca bzdury, które charakteryzują się najczęściej pozorną realnością wynikającą z nawiązywania do aktualnej sytuacji. Przecież nie byłoby kultowych już miejskich legend o czarnej wołdze, gdyby
na ulicach nie jeździły wtedy takie samochody, prawda? Książka Marka
Barkera opisuje wiele podobnych przypadków i uwierzcie, znajdziecie
wśród nich masę takich, które sami kiedyś słyszeliście… a może nawet
sami opowiedzieliście?
Książka Legendy miejskie grupuje urban stores na kilka kategorii, takich
jak opowieści kryminalne, historie z dreszczykiem czy takie, które dotyczą znanych marek związanych z pożywieniem (niepolecane jest wtedy
spożywanie czegokolwiek). W każdym wypadku autor próbuje dociekać,
czy dane zdarzenie miało lub mogło mieć miejsce. Najczęściej okazuje
się, że nie, choć zdarzają się wyjątki. Jednym z najciekawszych jest choćby ta o kocie Kasparze z hotelu Savoy. Nie przytoczę tu jej z powodu
braku miejsca, ale naprawdę warto o tym przeczytać w sieci! Okazuje się
bowiem, że przesądy dotyczą również ludzi z prawdziwych elit.
Publikacja Marka Barbera obrazuje, jak tworzą się miejskie historie i dlaczego cieszą się taką popularnością. Pierwszy z elementów to pewien
głód niesamowitości, który tkwi w każdym człowieku, a który w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko zostało zbadane i opisane, nie ma innych
dróg ujścia. Drugi, znacznie ważniejszy, to strach. Bowiem za prawie każdą z tych historii kryje się obawa przed jakąś zmianą czy nowością technologiczną albo też zmianą w mentalności ludzkiej. Przykłady? Wczesne
opowieści o samotnych kobietach atakowanych przez psychopatycznych zabójców spowodowane były obawą przed zbyt daleko idącą
emancypacją kobiet i ich „wyjściem” w świat. Opowiadania o egzotycznych zwierzętach przywiezionych w roślinach z dalekich krajów to z kolei
tkwiący gdzieś głęboko strach przed obcymi i ich wynalazkami.
Warto sięgnąć po Legendy miejskie. Ta książka z pewnością spowoduje,
że kolejna fantastyczna opowieść, która wydarzyła się naprawdę!, zostanie przez nas skwitowana tylko ironicznym uśmiechem, bo z dużą dozą
pewności można uznać, że znajduje się gdzieś w tej książce.
Paweł Kozłowski

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Rajd rowerowy
W ramach spotkań „ Z P rawd zic e m ”, k t ó r e s ą
organizowane
z inicjatywy Łukasza Kraszkiewicza
pod patronatem
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nasielsku, zapraszamy na II Rajd
Rowerowy. Nasza
wyprawa odbędzie się w niedzielę, 13 lipca br. Tym razem udamy się do
ujścia rzeki Nasielnej do Cieksyna. Spotkanie wszystkich rowerzystów
przed budynkiem biblioteki ul. Piłsudskiego 6. Odjazd o godz.13.00.
Zapraszamy!
(red.)
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Portret „Juranda” Cz. Grombczewskiego (cz. 1.)
13 lipca przypada 70. rocznica tragicznej śmierci wywodzącego się
z Nasielska Czesława Grombczewskiego „ps. Jurand”, oficera służby
stałej WP, organizatora i dowódcy plutonu AK w Wilnie, więźnia
Sowietów i gestapo, komendanta
I Brygady Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Zginął na polu bitwy
w operacji „Ostra Brama” w podwileńskiej wsi Krawczuny.
Czesław Grombczewski (1911–1944)
pochodził ze starej mazowieckiej
rodziny Grąbczewskich h. Nałęcz,
z „gniazdem rodzinnym” położonym w Grąbczewie Małym koło
Naruszewa pow. płoński.
Jan Grąbczewski, dziadek Czesława,
dziedzic na części wsi Falbogi Wielkie par. Kroczewo, w w yniku
represji po powstaniu styczniowym został pozbawiony majątku,
a rodzinę objęto zakazem posiadania ziemi przez okres 50 lat. Ojciec
Franciszek (1867–1939) urodził
się jeszcze w Falbogach. Ostatecznie osiedlili się w Trzcianach pod
Now ym D worem Mazowieckim, gdzie dzierżawili letniskową
posiadłość arcybiskupa kościoła
prawosławnego w G órze nad
Narwią.
Tam 9 lipca 1911 r. urodził się jako
piąte dziecko Franciszka i Marianny z Szymanowskich z Kazunia
Polskiego. W metryce na chrzcie
w parafii św. Michała Archanioła
w N o w y m D wo r z e M a z o wieckim wskutek pomyłki wpisano „Czesław Grombczewski”,
a nie „Grąbczewski”, jak pozostałe
rodzeństwo.
Po odzyskaniu niepodległości
rodzina Grąbczewskich
przeprowadziła się do Nasielska,
gdzie zajmowała się rolnictwem
i ogrodnictwem na dzierżawionych
gruntach.
W 1921 r. Czesław rozpoczął naukę
w Gimnazjum Męskim im. Piotra Skargi w Pułtusku. Był uczniem
bardzo zdolnym, wykazywał duże
zainteresowanie przedmiotami
ścisłymi, dobrze rysował i był bardzo sprawny fizycznie. 27.05.1930
otrzymał świadectwo dojrzałości.
Jako ochotnik odbywał służbę
wojskową w Szkole Podchorążych
Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu

W o ł y ń s k i m (1 1 . 0 8 . 1 9 3 1 –
30.06 .1932), którą ukończ ył,
uzyskując stopień podchorążego
rezer w y. Naukę kont ynuował
w Szkole Podchorążych Artylerii
w Toruniu (1932–1934), uzyskując
patent oficerski i stopień podporucznika w korpusie artylerii
(ze starszeństwem od 15 sierpnia
1934 r.). Za ukończenie szkoł y
z I lokatą otrzymał od prezydenta
RP Ignacego Mościckiego szablę ze
złotą gardą, zaś od marszałka Józefa Piłsudskiego – rząd oficerski na
konia.
Jako prymus wybrał miejsce służby
– 3. Pułk Artylerii Ciężkiej im. Stefana Batorego w Wilnie. Uprawiał tam
jeździectwo. Mieszkał z rodziną
w prawobrzeżnej części Wilna,
w dzielnicy Rybaki, w mieszkaniu służbowym znajdującym się
w kamienicy na rogu ul. Lwowskiej,
przechodzącej przez skrzyżowanie
z ul. Słucką w ul. Artyleryjską
(kilkaset metrów od koszar artylerzystów). Poza służbą malował
i rysował. Obraz Matki Boskiej jego
autorstwa został umieszczony
w jednej z wiejskich kapliczek pod
Wilnem. W 1937 r. został odznaczony za uratowanie z rzeki dwóch
topiących się żołnierzy swojego
pułku. 19.03.1938 otrzymał awans na porucznika, zaś 30.03.1938
został dowódcą baterii.
W 1937 r. otrzymał stypendium ministra spraw wojskowych
w celu odbycia studiów, które za
zgodą przełożonych rozpoczął
na Politechnice Warszawskiej. Po
pierwszym semestrze, w obliczu
zbliżającej się wojny, gen. Kazimierz
Sosnkowski odwołał go i skierował
do służby przy budowie umocnień
polowych na granicy z ZSRR. Studia
miał wznowić po zakończeniu prac
fortyfikacyjnych. Służył w Samach,
Wiźnie n. Biebrzą i twierdzy w Ossowcu. Tuż przed wybuchem wojny został przeniesiony do fortów
odcinka „Wizna” nad Biebrzą.
W kampanii wrześniowej walczył
w Grupie Operacyjnej gen. Franciszka Kleeberga. Wojnę zakończył
w zgrupowaniu Korpusu Ochrony Pogranicza gen. Wilhelma Orlik-Rückemana. Po zakończeniu
działań frontow ych powrócił

do Wilna. W końcu października
1939 r. bolszewicy przekazali już
miasto Litwinom. Jako oficer nie
zarejestrował się w urzędzie litewskim. Z tego powodu nie mógł
zameldować się i miał status
uchodźcy wojennego.
Po powrocie do Wilna jedynie
sporadycznie nocował w domu
rodzinnym (odwiedzał tam córkę).
Częściej przebywał w mieszkaniach
dalszej rodziny i znajomych,
również w podmiejskich wsiach.
W czasie rządów litewskich i podczas okupacji sowieckiej jako najstarszy stopniem oficer swojej
jednostki przebywający w mieście
został w konspiracyjnym Kole
P u ł ko w y m o r g a n i z a c y j n y m
środowiska 3. pac. Współpracował
z kpt. Henrykiem Giedrojciem „Orkanem”.
W czerwcu 1940 r., kiedy ZSRR
zajmował Litwę, mąż powrócił
[z majątku, gdzie pracował] do
Wilna. Zatrzymał się u [Olgierda]
Grzymały, który na Markuciach
dzierżawił dom Jana Piłsudskiego.
Tam został po raz pierwszy aresztowany. Siedział w areszcie przy ul.
Dominikańskiej (w klasztorze). Potem przewieziono go do więzienia
na Łukiszkach. Stamtąd został
wywieziony do obozu na Litwie.
Udało się go ulokować w majątku
kuzynki w okolicach Wiłkomierza.
Pojechałam do Kowna. Dotarłam
do [otoczenia] ówczesnego premiera Litwy. Uzyskałam zgodę na
powrót męża do Wilna. Po powrocie ze względów bezpieczeństwa
zameldował się u kuzyna na ul.
Konarskiego. W czasie wielkich
wywózek w czerwcu l941 r. przyszli [czekiści] po niego do kuzyna
i czekali na niego dwa dni. W tym
czasie był on w domu [przy ul.
Lwowskiej]. U nas nie był zameldowany, ja byłam zameldowana na panieńskie nazwisko. Tak
uniknął wywiezienia (z relacji żony).
Po ucieczce z miasta do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej
pracował w majątku biskupim Trynopol oraz był zatrudniony jako
geodeta u inżyniera o nazwisku
Samecki. Nadal działał w podziemiu. 5 września 1941 r. w Wilnie został aresztowany w łapance

przez Niemców. Z więzienia został
wykupiony przez rodzinę za dużą
łapówkę, został zwolniony we
wrześniu 1942 r. Wyszedł w stanie wycieńczenia, z początkowym
stadium gruźlicy, ważył zaledwie
49 kg. Następnie został organizatorem i d-cą jednego z plutonów miejskich AK działających
w ramach konspiracyjnego garnizonu m. Wilna. Pełnił najprawdopodobniej od czerwca 1943 r.
funkcję dowódcy Podrejonu II Rejonu III A W Dzielnicy „A” (ulica
Kalwaryjska i okolice). Wśród podkomendnych znaleźli się uczniowie
tajnych kompletów gimnazjalnych
jak i robotnicy zakładów samochodowych, remontowych lub
leśnych. Większość była w latach
okupacji jeszcze jednak w wieku
przedpoborowym. Mieli 16–20
lat i jedynie ogólne przeszkolenie
strzeleckie prowadzone swego
czasu w ramach przysposobienia
wojskowego lub harcerstwa. Dopiero w konspiracji zetknęli się
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z bronią. Najczęściej w Wilnie szkolili się w praktycznych zadaniach
wykonywanych na rozkaz „Pana
Czesława”. Prowadził instruktaż
w zakresie wyszkolenia bojowego
i dywersyjnego, wykłady teoretyczne i praktyczne zajęcia z bronią
w terenie podmiejskim. Pluton
tworzyła młodzież zorganizowana
i zaprzysiężona w drugiej połowie
1943 r.
„Jurand” wspólnie z późniejszym
lekarzem II zgrupowania AK Tadeuszem G i n ko organ i zowa ł
także miejsca schronienia dla p ozbawionych zatrudn i e n i a l ub uk r y waj ąc yc h si ę
profesorów Uniwersytetu Stefana
Batorego. W swoim domu w Wilnie
przechowywał m.in. anatoma prof.
Michała Reichera, poszukiwanego
przez Niemców z powodu swojego
żydowskiego pochodzenia.
CDN
Jerzy Lewandowski
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Szanowna Dyrekcjo, Rado Pedagogiczna,
Pracownicy obsługi i administracji
Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku,
jest wykształcenie. W podzięce za trud włożony w edukację naszych
dzieci, za ogrom pracy włożony w ich wychowanie, za sześć lat starań,
aby z bagażem wiedzy i z podniesioną głową mogli wejść w dorosłe
życie – my, rodzice, gorąco dziękujemy.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pani Ewy Lipowskiej,
Pani Justyny Puty oraz Pani Bożeny Kozłowskiej. My i nasze dzieci będziemy o Was zawsze pamiętać i ciepło wspominać lata spędzone
w Szkole Podstawowej.
				
Z wyrazami szacunku
					
Rodzice uczniów kl. VI B
Białorucka Barbara, Chmielewska Anna, Chojnacka Bożena, Czyż Katarzyna,
Falak Lidia, Jakoniuk Agnieszka, Kacperska Ewa, Kaczubej Renata, Kraszewska
Izabela, Morawska Małgorzata, Nojbert Andrzej, Nojbert Monika, Osiecka Ewa,
Osińska Anna, Paluszek Monika, Pazdan Agnieszka, Skoroszewska Anna, Stec
Katarzyna, Tomaszewska Eliza, Werczyńska Marzena, Wietecka Jolanta, Wróblewska Anna, Wróblewska Joanna.
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Nasielski zespół K2b podbił serca publiczności
re młode pokolenie powinno dogłębniej poznać z racji ich piękna, walorów
słowno-muzycznych i wartości wychowawczych. 19 czerwca zaśpiewali
wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Artystyczną Festiwalu spośród 149 zgłoszonych do
tegorocznych eliminacji.
Jako pierwszy miał zaszczyt zaśpiewać Zespół K2B z Nasielska w składzie:
Bartłomiej Krzemiński – instrumenty
klawiszowe, wokal, Bartłomiej Prusik
– perkusja, Kornel Prusik – gitara, wokal, Bartłomiej Żabik – gitara basowa,
wokal. Chłopcy przygotowali piosenkę pt. Znamy się tylko z widzenia Trubadurów.
Na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki w Wyszkowie śpiewali młodzi piosenkarze
z całej Polski, a wśród nich
między innymi uczestnicy programów The
oice of Poland czy Szansa na sukces. Poziom
artystyczny wykonywanych utworów był bardzo
wysoki. Młodzież, która
wykonywała swoje piosenki, była perfekcyjnie
przygotowana, pokazała

W c z wa r te k , 19 c z e r wc a b r.
w Wyszkowie odbył się XXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60. i 70.
pt. „Powróćmy do piękna w słowie
i muzyce”. Festiwal stał się ważnym
wydarzeniem dla wszystkich, którzy
choć raz byli jego bohaterami lub widzami, a także jest miejscem debiutów
wielu znanych dziś artystów. Inicjatorem i założycielem festiwalu jest Andrzej Rębowski, wspomagany przez
żonę i synów, który sięgając po muzykę z najlepszych lat polskiej piosenki, zrobił dla niej tak wiele.
W festiwalu zgodnie z tradycją i regulaminem wystąpiła młodzież od lat 14,
śpiewajaca ponadczasowe, wspaniałe
piosenki w nowych aranżacjach, któ-

swój kunszt, styl, emocje oraz wywoływała u publiczność ogromne wzruszenie.
Na widowni mogliśmy zobaczyć znakomitych sportowców i trenerów,
którzy przed laty rozsławiali polski
sport na europejskich i światowych
arenach. Byli to: Kazimierz Czarnecki,
Marcin Dołęga, Józef Grudzień, Henryk Petrich, Wiesław Rudkowski, Władysław Zieliński, Ewa Wawak-Dołęga,
Danuta i Ryszard Soćko oraz prof.
dr hab. Henryk Sozański.
Głównym konferansjerem festiwalu
był Paweł Sztompke – polski dziennikarz i recenzent muzyczny związany obecnie z I Programem Polskiego
Radia. Na festiwalu mogliśmy również
wysłuchać Piotra Kuźniaka, wokalistę
i gitarzystę zespołu Trubadurzy, który zaprezentował własne aranżacje
piosenek Czesława Niemena, zaakceptowanych przez jeszcze żyjącego
Mistrza.
Jury artystyczne w składzie: Krzysztof Heering (wykładowca, docent
Akademii Muzycznej w Warszawie),
Aleksander Nowacki (kompozytor,
aranżer, realizator i producent muzyki rozrywkowej, założyciel zespo-

łu Homo Homini), Ryszard
Poznakowski (kompozytor,
założyciel i lider zespołu Trubadurzy i Wiatraki),
Ryszard Wolański (dziennikarz, konferansjer i producent muzyczny TVP)
dokonywałoi oceny wykonawców według następujących kryteriów:
muzykalność, dykcja, warunki słuchowe uczestnika
oraz interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny. Wykonawców
oceniały jeszcze komisje
jurorskie, które stanowiły
gwiazdy polskiego sportu,
przedstawiciele fundatorów nagród, komisja organizatorów oraz laureatów
poprzednich festiwali, publiczność oraz media.
Po burzliwych naradach
ogłoszono wyniki. Zespół K2B za przygotowany przez
siebie utwór otrzymał Nagrodę
Publiczności, która – jak twierdzą
artyści i twórcy – jest najwspanialszą nagrodą, jaką można uzyskać na festiwalu.

Zwycięzcom życzymy wielu lat pasjonującej przygody z muzyką,
ogromnego pokładu wiary w siebie
oraz mnóstwa poruszonych serc ludzkich, bo Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów…(Pitagoras).
(red.)

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają już wakacje
17 czerwca studenci skorzystali
z zaproszenia Hanny Wróblewskiej
i jej męża Waldemara i odwiedzili
ich na ich ranczu zwanym „Wróblówką”. Tu, przy grillu i ognisku,
powspominali sobie lata minione,
potańczyli i pośpiewali. Tego popołudnia o nauce nikt nie myślał.
Był to wieczór radości.
Kolejna odsłona zakończenia roku
akademickiego NUTW miała miejsce
23 czerwca w sali kinowej Nasielskiego Ośrodka Kultury. Oprócz słuchaczy przybyło na tę uroczystość
wielu znakomitych gości, także spoza gminy Nasielsk. Swoją obecnością
znaczenie tego typu placówek podkreśliła senator Anna Aksamit. Ważna była również obecność Bożeny
Żelazowskiej pracującej w Urzędzie
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczebel wojewódzki reprezentowała Maria Kowalska,
radna Sejmiku Mazowieckiego. Grupie samorządowców powiatowych
przewodził osobiście starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, a sa-

Fundacja „Bądźmy Razem”, która
powołała i wypromowała Nasielski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, będący filią Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, może
mieć powody do zadowolenia.
Pierwszy rok jego działania okazał
się dużym sukcesem.
Studenci-seniorzy wzbogacili swą
wiedzę i to w różnych dziedzinach,
pogłębili stare przyjaźnie, nawiązali nowe, poznali ciekawe miejsca
w Polsce, poprawili również kondycję fizyczną. Jednym słowem,
na tej uczelni zadbano o wszechstronny rozwój słuchaczy, którym
zaczynają doskwierać już różne
dolegliwości, nie mówiąc przy tym
o różnych formach wykluczenia społecznego. A o tym wszystkim lepiej nie myśleć, lepiej zająć
się czymś pożytecznym i pozwolić swym dzieciom wychowywać
swoje dzieci, a ich ukochane wnuki.
Samo zakończenie roku akademickiego odbyło się w dwóch miejscach i dwóch terminach. Najpierw
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morządowców gminnych
– Katarzyna Świderska, przewodnicząca Rady Miejskiej,
i Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Ważnymi gośćmi byli przedstawiciele LUTW – uniwersytetu macierzystego filii
w Nasielsku (oraz w Serocku
i Nowym Dworze Mazowieckim). Przybyli też przedstawiciele nasielskich zakładów
pracy, instytucji i placówek
oświatowych, kulturalnych
i socjalnych oraz zaprzyjaźnionej Fundacji „Go Silver”.
Wszystkie one współpracują zarówno z Fundacją „Bądźmy Razem”, i jak
i z nasielskim UTW.
Na uroczystości podsumowującej
rok akademicki 2013/2014 było wiele gratulacji, podziękowań i uprzejmości. Prezes Teresa Skrzynecka
dziękowała wszystkim tym, którzy
przyczynili się do sukcesu jej NUTW.
Lista tych osób była bardzo długa.
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Gratulacje zebrała też ona sama, a na
cześć całego przedsięwzięcia Edward
Popielarski napisał piękny wiersz i go
zebranym odczytał. Wszyscy studenci otrzymali najwyższe noty i zostali „promowani” na następny rok.
Uczestnicy spotkania otrzymali najpierw sporą porcję przeżyć kulturalnych. Wystąpili dla nich artyści
z zespołu Domu Pomocy Społecznej, w którym wspólnie występują
pensjonariusze i pracownicy placówki. Specjalizują się w przekazywaniu
tradycji cygańskiej. Jak wszędzie,
gdzie występują, także i tu zebrali
gromkie brawa.
Po nich na scenę wyszli młodzi artyści ze szkoły podstawowej
w Nasielsku. Program artystyczny
w wykonaniu uczniów klasy trzecich
przypadł do gustu wszystkim zebranym. Widać było, że w Nasielsku
rośnie nowe pokolenie zdolnych
artystów. Zachwycił zwłaszcza młodziutki skrzypek Sebastian Gogolewski. Duże i zasłużone brawa zebrali też
występujący po nich uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Startych Pieścirogach. To już bardziej dojrzali artyści.
Gwiazdą wieczoru był na tym spotkaniu chór Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku BELCANTO.

Prowadzony przez maestro Marka
Pawłowicza osiągnął bardzo wysoki
poziom i jest ozdobą różnego rodzaju kulturalnych spotkań i festiwali.
Po uczcie duchowej przyszedł czas
na ucztę cielesną. Panie z fundacji
i uniwersytetu przygotowały pyszny
poczęstunek. Pięknie przyozdobiony
stół i słodkości zachęcały do spróbowania specjałów.
To spotkanie miało na celu podsumowanie pierwszego roku działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i cel ten został osiągnięty. Uniwersytet powołany został przez Fundację „Bądźmy Razem” i razem z nią
działa. Podkreślano to także w czasie uroczystego zakończenia roku
akademickiego poprzez obejrzenie
prezentacji multimedialnej obrazującej działania fundacji.
Także przesłanie fundacji zawarte w jej nazwie „Bądźmy Razem”
również znalazło swoje odzwierciedlenia w przebiegu spotkania,
bo chociaż ten uniwersytet przeznaczony jest dla ludzi starszych
wiekiem, to bardzo znaczący
w spotkaniu był udział ludzi młodych, jako dowód żywej więzi międzypokoleniowej.
andrzej zawadzki
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UROCZYSTOŚCI. S.P. im. Piere’a de Coubertina w Budach Siennickich

placówce. W akcie odsłonięcia tablicy brała udział najbliższa rodzina
pana Kucińskiego z córką Barbarą
i synem Krzysztofem.
Kolejnym, tym najważniejszym wydarzeniem było ustanowienie patrona szkoły. A że szkoła odnotowała
wiele sukcesów sportowych, zatem
patronem tym został Pierre de Coubertin, twórca współczesnego
olimpizmu. W właśnie roku minęła
okrągła 10. rocznica od dnia, od kiedy ten wybitny człowiek patronuje
szkole w Budach Siennickich. Na jubileuszowej uroczystości nie mogło
zabraknąć polskich olimpijczyków.
W tym dniu reprezentowali ich: Katarzyna Deberny, Krzysztof Zuchora
i Dariusz Goździak.
W tradycji polskiej ważnym elementem symbolizującym coś
wyjątkowo znaczącego są flagi,
sztandary, chorągwie, godła i herby.
Szkoła w Budach Siennickich również ma sztandar. Otrzymała go równe pięć lat temu.
W tę sentymentalną podróż w czasie wpisuje się jeszcze jedno wyda-

rzenie. Nie było
to wprawd zie
wydarzenie jubileuszowe, ale
z n a l a z ł o s we
miejsce w czasie tej uroczystości, bo było
bardzo znaczące w dziejach tej
szkoły. Było to
bowiem, nieoficjalne jeszcze, pożegnanie dyrektor szkoły Marianny Danisiewicz. Po
32 latach pełnienia funkcji dyrektora
szkoły w Budach Siennickich kończy
z dniem 31 sierpnia br. pracę na tym
stanowisku. Były kwiaty i upominki
od władz samorządowych, zaprzyjaźnionych placówek oświatowych
i organizacji oraz, co chyba dla niej
najmilsze, od absolwentów szkoły.
W sumie pani Danisiewicz „dyrektorowała” w Budach Siennickich
przez lat 33 (jeden rok w Lubominie),
a w oświacie pracowała 43 lata. Za
swą długoletnią działalność na polu
oświaty, kultury i sportu otrzymała
w czasie tej uroczystości Brązowy
Medal Zasługi dla Ruchu Olimpijskiego i Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. Srebrny Medal
za Zasługi dla Ruchu Olimpijskiego
przedstawiciele Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, wymienieni wcześniej

olimpijczycy, wręczyli na jej ręce kierowanej przez nią szkole.
Jubileuszową uroczystość rozpoczęto modlitwą dziękczynną. Koncelebrowaną mszę św. sprawowali:
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W dniach 20–21 czerwca br. miała miejsce autokarowa pielgrzymka „Śladami św. Jana Pawła II”. Udział w niej wzięły dzieci i młodzież pod kierunkiem ks. Grzegorza Ostrowskiego oraz opiekunów: D. Podgórskiej,
T. Wrońskiej, M. Komorowskiej, E. Paczkowskiej.
Jadąc w kierunku Krakowa, odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Znajduje się tam kopia Ostrej Bramy
w Wilnie, która powstała jako wyraz tęsknoty serc ludzi pochodzących
z Kresów.
Pierwszymi punktami zwiedzania królewskiego miasta był Wawel, następnie
Stare Miasto i piękny kościół Mariacki. Po zwiedzaniu mieliśmy do dyspozycji
czas wolny, na odpoczynek i obiad. Nie mogło nas też zabraknąć przy Oknie
Papieskim na Franciszkańskiej 3. Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej
telewizyjnej w Sanktuarium św. w Jana Pawła II w Łagiewnikach. Przed mszą
św. zwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Dzięki zwiedzaniu
tego miejsca pogłębiliśmy znajomość Osoby i dzieła Ojca Świętego.
Po tak intensywnym dniu zwiedzania pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie zjedliśmy kolację oraz spędziliśmy noc. Zapoznaliśmy się z historią
i kultem tego świętego miejsca. Odbyliśmy również w ramach projektu, pogadankę „Alkohol – czy potrafisz sobie z tym poradzić?”.
Drugi dzień rozpoczął się mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej. Wraz z przewodnikiem zwiedziliśmy Sanktuarium oraz odbyliśmy na świeżym powietrzu
warsztaty „Co lubię w innych ludziach. Rozwijanie umiejętności społecznych.
Organizacja czasu wolnego jako alternatywy wobec używania alkoholu i tytoniu”. Przewodnik kalwaryjski m.in. przypomniał, że Święty Jan Paweł II od
dzieciństwa związany był z tym Sanktuarium. Do Kalwarii Zebrzydowskiej
pielgrzymował jako dziecko, kleryk, kapłan, biskup, kardynał i papież. Podczas III pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 r. podarował Matce Bożej Złotą Różę
z okazji 100-lecia koronacji Cudownego Obrazu. Kalwaryjskie Sanktuarium
w 1999 r. zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury
UNESCO.
Po obiedzie przejechaliśmy do Wadowic, gdzie główną atrakcją było zwiedzanie Muzeum „Dom rodzinny Jana Pawła II”. W tym miejscu szczególnie
czuło się duchową obecność św. Jana Pawła II. Każdy etap życia Ojca Świętego, jaki jest ukazany w muzeum, wywoływał w nas inne emocje, skłaniał
nas do przemyśleń, zatrzymania się nad sobą i swoim życiem. Oczywiście nie

proboszcz parafii w Nunie ks. Tadeusz
Jabłoński i wikariusz nasielskiej parafii
pw. św. Wojciecha ks. Adam Ners. Po
mszy św. nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej i jej poświęcenie.
Swój udział w uroczystości miały też
dzieci. Starannie przygotowany program, osnuty na tle wiersza Tuwima
Lokomotywa, przypomniał historię
szkoły od roku 1954. Przez piosenki
i wiersze przemieszczano się w czasie, od czasów najdawniejszych do
czasu dzisiejszego.
Uroczystość była starannie przygotowana, a jej program bardzo bogaty.
Było to wynikiem pracy całej społeczności szkolnej i wielu przyjaciół
szkoły. Im wszystkim dziękowała dyrektor szkoły Marianna Danisiewicz.
Po części oficjalnej nastąpiła druga
część imprezy. Był to festyn. Jego
przesłanie zawierało się w jego tytule:
„Spotkanie po latach – witajcie wakacje”, który wyraźnie łączył
obydwie części jubileuszowego spotkania. I chociaż aura nie była tego dnia
sprzyjająca, to zabawa była
przednia. Atrakcji nie brakowało, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Impreza z 28 czerwca stanowi w pewien sposób
datę graniczną. Od nowego roku szkolnego stery
szkolne przejmie długoletnia nauczycielka tej placówki Ewa Strzelczak. Jej
poprzednicy wysoko zawiesili poprzeczkę. Z pewnością podoła zadaniu, bo jak wieść
gminna niesie, nowa pani dyrektor
lubi wyzwania.
andrzej zawadzki
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Śladami św. Jana Pawła II

Rocznicowe obchody
na powitanie wakacji
W s o b o t ę , 2 8 c z e r w c a b r.
w pierwszy dzień wakacji Rada
Pedagogiczna, przedstawiciele
społeczności uczniowskiej, pracownicy niepedagogiczni Szkoły
Podstawowej im. Piere’a de Coubertina w Budach Siennickich przybyli do swej szacownej placówki,
aby nie tylko wesoło: tańcem, piosenką i zabawą powitać wakacje, ale
spojrzeć też w przeszłość i utrwalić
w pamięci swojej i zaproszonych
gości piękne chwile w dziejach swej
szkoły. A szkoła w Budach Siennickich ma się czym pochwalić.
W czasie tego uroczystego spotkania przypomniano najważniejsze chwile w dziejach szkoły, jako
że było to spotkanie jubileuszowe
z racji trzech okrągłych rocznic
związanych z historią tej placówki.
Ważnymi wydarzeniami w jej dziejach było wybudowanie obecnego obiektu szkolnego. W tym roku
minęła równa, bo 60. rocznica tego
wydarzenia. Z tym wydarzeniem
łączy się osoba ówczesnego kierownika, a później dyrektora szkoły Mieczysława Kucińskiego. Jego
osobę i dokonania będzie przypominała odsłonięta w czasie uroczystości tablica pamiątkowa. Wykonał
ją w swej pracowni kamieniarskiej
absolwent tej szkoły Wiesław Bożym i nieodpłatnie przekazał ją swej
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mogło zabraknąć miejsca na „papieskie kremówki” W chwili przerwy udało
nam się zasmakować tego pysznego deseru. W Wadowicach każdy czuł się
wyjątkowo, chodząc po ziemi, po której w latach swojego dzieciństwa przechadzał się św. Jan Paweł II. Swój pobyt w tym mieście zakończyliśmy w Bazylice Ofiarowania NMP.
Z Wadowic wyjechaliśmy w kierunku Częstochowy. Na miejscu zjedliśmy kolację i udaliśmy się wspólnie przed oblicze Czarnej Madonny. Po
modlitwie na Jasnej Górze wyruszyliśmy w drogę powrotną do Nasielska.
ks. Grzegorz A. Ostrowski
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ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Dzień Rodziny
w Publicznym Gimnazjum nr 1
Celebrowanie Dnia Rodziny w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku to już
szkolna tradycja. Co roku rodzice,
nauczyciele i uczniowie spędzają
czas na wspólnej zabawie.
Tegoroczne święto znów upłynęło pod znakiem uśmiechu za sprawą wystawionego na szkolnych
deskach przedstawienia teatralnego pt. Książę szuka żony. Było to
wspólne przedsięwzięcie rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy
pod opieką Kingi Soliwody i Justyny Kownackiej starali się w zabawny
sposób przedstawić dzieje młodego księcia, poszukującego kandydatki na żonę. W bajkowe klimaty
wprowadziły nas również piękne
kostiumy oraz liczne dekoracje
i rekwizyty.
Przygotowanie takiego przedstawienia bardzo zintegrowało
uczniów, rodziców i nauczycieli.
Szczególne podziękowania należą
się mamom – Iwonie Jurkiewicz,
Agnieszce Śmigasiewicz oraz Agnieszce Królak, które pomimo
wykonywanych obowiązków zgo-

dziły się wystąpić
w sztuce i znalazły czas na liczne
próby.
Po przedstawieniu prz yszedł
czas na kolejny
punkt Dnia Rod zi ny. Po d fachowym okiem
nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie
wraz z rodzicami i wychowawcami
brali udział w konkurencjach sportowych. Wszyscy bardzo się starali i każdy chciał zdobyć pierwsze
miejsce. Po wyczerpujących zawodach uczestnicy zostali nagrodzeni. A potem udali się na przepyszne
grillowane kiełbaski.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować paniom z Rady Rodziców, szczególnie p. K.Skabek,
p. A. Ćwik, p. M. Kraszewskiej, p. A.
Kosewskiej oraz wszystkim Rodzicom za obecność, zaangażowanie,
udział w zawodach oraz upieczenie ciast. Składamy również gorące
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RUBRYKA HARCERSKA

Zakończenie roku
harcerskiego z Kadetami
Uczniowie po raz
o st atn i ot wi e rali podręczniki, studenci walcz yli
uporczywie z sesją,
a pracujący marzyli o zbliżającym się

podziękowania naszym sponsorom: p. A. Królakowi, p. A Olbryś
oraz sklepom: Guliwer, ARTBIUR
– p. Frączkiewicz, Lenarcik – sklep
mięsny, Arciszewscy – sklep mięsny, STAN-BUD – pp. Borowscy,
STANDARD – p. Panek.
Dzięki szczerym chęciom, zaangażowaniu i wspólnej współpracy
udało się zorganizować przemiły
dzień. Z niecierpliwością czekamy
na przyszłoroczny Dzień Rodziny
i kolejne przedsięwzięcia, w których oprócz uczniów ponownie
ujrzymy rodziców i nauczycieli.
Aleksandra Filipiak

urlopie. Kończ ył
się czerwiec, a wraz
z nim kończył się
rok harcerski. Przyszedł czas na podsumowania, nowe plany i ostatnią wspólną zabawę przed latem. Gdyby tylko nie ta pogoda… ale na
szczęście nawet ona uśmiechnęła się do nas, gdy organizowaliśmy naszą
imprezę pożegnalną.
W sobotę, 21 czerwca dzięki gościnności dyrektora Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach Cezarego Wiśniewskiego mogliśmy uczestniczyć w Harcerskim zakończeniu roku z Kadetami. Dlaczego z kadetami? A dlatego, że nasz hufiec zdobywa właśnie imię Korpusu Kadetów
nr 2 w Twierdzy Modlin. Tak jak od kilku lat, na zakończeniu nie mogło zabraknąć naszych harcerskich przyjaciół z Nasielska. Tym razem
pojawili się przedstawiciele wszystkich środowisk. 3. Szczep DHiZ gościł
w Pieścirogach środowisko ZHR z Nasielska oraz Szczep ZHP „Quercus”.
Zakończenie rozpoczęło się grą terenową na orientację. Po krótkim
wstępie technicznym rozdaliśmy karty patrolowe i zaczęliśmy naszą
imprezę na orientację na jedną mapę. Uczestnicy musieli zlokalizować
punkty terenowe, tzw. lampiony, które były oznaczone na mapie. Zadanie było o tyle ciekawe, że na terenie zabawy były rozwieszone różne
trasy oraz punkty mylne, a każda ekipa mogła korzystać jedynie z jednej
zawieszonej w odpowiednim punkcie mapy. Dodatkowo należało wykonać zadania związane z nowym bohaterem naszego hufca.
Po zmaganiach umysłowo-terenowych przeszliśmy do części integracyjnej, czyli harcerskiego ogniska, pełnego zabaw, pląsów, dźwięków
gitary i piosenek. Podczas ogniska zostały wręczone nagrody dla najlepszych zespołów w grze terenowej w postaci kompasów. Wszystkim
serdecznie gratulujemy!
Nasza zabawa trwała aż do 21.00, gdy zakończyliśmy ognisko. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i liczymy, że za rok będzie nas
jeszcze więcej. Teraz czas na odpoczynek, na planowanie nowych działań, obozowe przygody. A we wrześniu znów ruszamy pełną parą do
pracy!
phm. Daniel Nowak

INFORMACJA
Poniżej załączamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Nasielsk na lipiec – wrzesień 2014 wytworzonych w gospodarstwach domowych niezamieszkałych*
LIPIEC
- 4 i 18
SIERPIEŃ
- 8 i 22
WRZESIEŃ
- 5 i 19
Wywóz odpadów nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym z
pojemników lub worków foliowych 120l nabytych w ZGKiM. Zgłoszenia
tel. 023 691 23 64 wew. 45 lub 36. W przypadku braku odpowiedniego
dla naszego sprzętu dojazdu do nieruchomości pojemnik lub worek powinien być wystawiony w w.w terminie przy drodze głównej.
*W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
właściciele nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy (dot.
m.in. działkowiczów) i nie są objęci obowiązkiem składania deklaracji
i wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy.
Harmonogram nie dotyczy instytucji.
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WETERYNARZ RADZI

Antykoncepcja farmakologiczna
W poprzednim artykule staraliśmy się przekonać Państwa do
zabiegów sterylizacji jako najlepszej formy antykoncepcji i profilaktyki wielu chorób u suczek
i kotek. Dziś kontynuujemy ten
wątek.
Właściciele często rezygnują
z zabiegu, obawiając się trudności „technicznych ” z nim związanych. Zabieg sterylizacji jest
obecnie traktowany jako zabieg
rutynowy. Chociaż wykonywany
jest w tzw. znieczuleniu ogólnym,
czyli pełnej narkozie, ryzyko
z tym związane jest stosunkowo
niewielkie. Zwierzę doprowadzane na taki zabieg powinno być
na czczo, zalecamy więc około
12-godzinną głodówkę. U zwierząt starszych, schorowanych lub
w każdym innym przypadku budzącym wątpliwości lekarz może
zlecić wykonanie przed operacją
badań dodatkowych – morfologii
oraz biochemii krwi, USG itp. Zabiegi wykonywane u samic wiążą się
z nacięciem wszystkich warstw powłok brzusznych, w związku z tym
po zabiegu powstaje kilkucentymetrowa rana, która prowadzi bezpośrednio do jamy brzusznej. Rana
zostaje dokładnie zaszyta, ale nie
jest wskazane, by zwierzę ją lizało,
gdyż utrudnia to proces gojenia. By
ochronić brzuszek, lekarz zakłada
specjalny kołnierz zabezpieczający lub kubraczek pooperacyjny.
Ściągnięcie szwów po zabiegu odbywa się zwykle około 8.–10. dnia
po zabiegu.
Zdarza się czasem, że właściciel
jest nieprzekonany do tak radykalnego kroku jak sterylizacja lub
planuje mieć kiedyś potomstwo
od swej suczki czy kotki. Decyduje się zatem na antykoncepcję
farmakologiczną. Forma ta niesie
za sobą wiele efektów ubocznych
– ropomacicze i nowotwory sutka to najczęstsze powikłania. By
zminimalizować ryzyko stosowania hormonów, warto pamiętać
o kilku zasadach. Antykoncepcję
hormonalną zaczynamy stosować
w okresie między jednym a drugim cyklem rujowym. U suk przypada to minimum dwa miesiące po
rozpoczęciu cieczki i najpóźniej
2 miesiące przed kolejną. U kotek
obowiązuje ta sama zasada, cho-

ciaż przerwy między poszczególnymi rujkami mogą wynosić
u nich od kilku dni do kilku miesięcy i bywa, że trudno właścicielowi określić ten właściwy moment.
U kotek zwykle decydujemy się
na formę tabletkową antykoncepcji – tabletki podaje się raz w tygodniu, zawsze tego samego dnia
o mniej więcej tej samej porze.
Ilość hormonów zawarta w takiej
tabletce w porównaniu z zastrzykiem jest dużo, dużo niższa, przez
co ich stosowanie jest nieco bezpieczniejsze. Kolejne podania hormonów muszą przypadać ściśle
w terminie określonym przez lekarza, gdyż jakiekolwiek opóźnienie
może spowodować wystąpienie
cieczki lub rujki.
Stwierdzenie zmian w obrębie sutków może być przeciwwskazaniem
do stosowania hormonów antykoncepcyjnych. Nie wolno stosować antykoncepcji hormonalnej
u samic, co do których istnieje podejrzenie, iż mogą być ciężarne.
W przypadku ciąży podanie hormonów sprawi, iż ciąża będzie rozwijać się prawidłowo, natomiast nie
nastąpi akcja porodowa. To stanowi bezpośrednie zagrożenie życia
suczki czy kotki, o potomstwie nie
wspominając.
Zanim zatem właściciel zdecyduje się na farmakologiczną metodę
antykoncepcji, musi upewnić się
wraz z lekarzem, że zwierzę jest
zdrowe, nie wykazuje zmian w ob-

rębie gruczołów mlekowych, nie
jest ciężarne, a także jest w okresie
międzyrujkowym.
A co jeśli „zagapiliśmy się” i cieczka u suczki lub rujka u naszej kotki
właśnie się zaczęła? Farmakologiczne przerywanie cieczki u suk, chociaż opisywane w literaturze, jest
odradzane przez chyba wszystkie
autorytety z dziedziny rozrodu
zwierząt. Jako główną przyczynę
podaje się bardzo wysokie ryzyko wystąpienia ropnego zapalenia
macicy. W przypadku kotek zdarza
nam się przerywać rujkę za pomocą tabletek, chociaż nie jest to pozbawione ryzyka. Zwykle czynimy
to w ramach przygotowania kotki
do zabiegu sterylizacji, tak, by „wyciszyć” koci układ rozrodczy przed
operacją.
Temat antykoncepcji, omawiany tu
w kontekście kotek i suczek, dotyczy także innych gatunków zwierząt – świnek morskich, szczurów,
królików, fretek. Chociaż świadomość właścicieli zwierząt rośnie,
ilość szczeniąt i kociąt szukających
domu wciąż jest ogromna, a schroniska dla zwierząt pękają w szwach.
Z myślą o wszystkich, którzy planują zakup lub adopcję psa lub kota,
w przyszłym numerze rozpoczynamy wątek dotyczący najmłodszych pacjentów – wychowania,
opieki weterynaryjnej, szczepień,
żywienia itp. Zapraszamy!
Małgorzata i Adam Rosłońscy

OGŁOSZENIE
PZW Koło Nasielsk 13 informuje,
że dn. 27.07.2014 r. w Pułtusku organizuje

zawody wędkarskie – grunt,

w godz. 6.00–11.00. Zapisy u skarbnika Koła,
nr tel. (23) 69 30 026.
					

W. Buczyński
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Choroby trzustki
Choroby trzustki mogą znacznie obniżyć jakość życia pacjenta. Zmagają się oni
z bólem, zaburzeniami trawienia, wchłaniana, a w konsekwencji, co jest charakterystyczne dla tych pacjentów, z niedożywieniem. Dlatego odpowiednia
dieta w tego rodzaju chorobach jest bardzo istotna. Nie można bagatelizować
chorób trzustki. Od samego początku, gdy zostaną tylko wykryte jakieś nieprawidłowości, powinniśmy oprócz leczenia farmakologicznego wprowadzić
leczenie dietetyczne.
Możemy wyróżnić ostre zapalenie trzustki (OZT) – jest to schorzenie charakteryzujące się naglą aktywacją enzymów trzustkowych, co prowadzi do
samotrawienia trzustki. Można wyróżnić postać lekką, w której zmiany są odwracalne, lub ciężką, w której tworzy się martwica tkanek. Objawy to silne bóle
brzucha promieniujące do pleców, wymioty i wzdęcia.
Czy stan zapalny może być spowodowany? Wśród przyczyn należy wskazać niewłaściwą dietę, nadmierne spożycie alkoholu, uraz brzucha oraz wady
trzustki.
W pierwszym okresie powinno stosować się leczenie pozajelitowe, czyli nie
przyjmujemy pokarmu doustnie, a wszystkie składniki, płyny i leki są dostarczane dożylnie. Takie żywienie nie powinno trwać jednak dłużej niż 7 dni. Jeśli
pacjent wymaga dłuższego ograniczenia podawania pokarmów doustnie, należy wprowadzić żywienie dojelitowe przez zgłębnik, aby nie pobudzać wydzielania trzustki. W zależności od danego przypadku, jeśli pacjent zaczyna się
dobrze czuć, powoli zaczyna się wprowadzać pokarm doustnie. Rozpoczyna
się ten proces od diety kleikowej, a potem kleikowo-owocowej, stopniowo
rozszerzając dietę. W pierwszym miesiącu staramy się dojść do diety lekkostrawnej, niskotłuszczowej i niskobłonnikowej.
Z tłuszczów (w ramach dozwolonej ilości) można stosować jedynie tłuszcze
łatwo strawne, tj. masło, słodką śmietankę, oleje roślinne czy niewielką ilość
żółtka, jako dodatek do potraw. Jeśli dieta wymaga ograniczenia tłuszczu do
30–40 g, to należy uzmysłowić sobie, że 1 łyżka oleju roślinnego zawiera
10 g tłuszczu, 1 łyżeczka masła to 5 g tłuszczu, 1 łyżeczka margaryny roślinnej
o zawartości 50% tł. zawiera 2,5g tłuszczu.
Inne produkty zalecane to pieczywo pszenne jasne (czerstwe), drobne kasze,
ryż, drobne makarony z niską zawartością jaj, chude mleko, chudy twaróg,
białko jaja, całe jaja w ilości 1–2 tygodniowo, najlepiej w postaci rozproszonej
(w potrawach takich jak: lane ciasto, drobny makaron, pulpety), chude ryby,
wędliny, drób bez skóry, cielęcina, wołowina, dżemy bez pestek, ziemniaki gotowane puree oraz warzywa i owoce bogate w witaminę C i karoten: marchew,
pietruszka, seler, szparagi, dynia, kabaczki, szpinak, buraki, pomidory bez skórki,
jabłka, brzoskwinie, morele, winogrona, truskawki, maliny.
Warzywa należy spożywać jedynie gotowane i rozdrobnione, a owoce gotowane lub pieczone. Przyprawy stosuje się wyłącznie łagodne (sok z cytryny, sól, cukier, wanilia, cynamon, koperek zielony, natka pietruszki, majeranek).
Potrawy należy przyrządzać początkowo metodą gotowania w wodzie lub na
parze, następnie stopniowo duszenia bez uprzedniego obsmażania na tłuszczu,
pieczenia w folii, pergaminie lub rękawie foliowym.
Dieta ta powinna być stosowana przez pierwsze 2–3 miesiące, w zależności od
samopoczucia pacjenta. Następnie można ją stopniowo rozszerzać o kolejne
produkty. Jednak w chorobach tych najważniejsza jest obserwacja samopoczucia i ewentualnych dolegliwości bólowych czy biegunek tłuszczowych.
Rozszerzanie listy produktów należy starać się doprowadzić do normalnej diety. Jednak należy pamiętać, że jeśli zapalenie trzustki ostre wystąpiło z powodu
niewłaściwej diety, to jeśli znowu wrócimy do złych nawyków, może się ono
powtórzyć.
Oprócz ostrego zapalenia trzustki możemy mieć trwające latami jej przewlekłe zapalenie, w którym miąższ narządu ulega stopniowemu zniszczeniu, co
prowadzi do zaburzeń trawienia i wchłaniania. Na występowanie tego rodzaju
zapalenia wpływa niewłaściwy tryb życia i odżywiania, palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu oraz nawracające ostre zapalenia trzustki, a także
czynniki genetyczne. Jakie są objawy zapalenia przewlekłego? Ból brzucha po
spożyciu alkoholu lub wysokotłuszczowego posiłku. Z czasem choroba postępuje i może prowadzić do zespołu złego wchłaniania oraz cukrzycy. Leczenie
farmakologiczne należy połączyć z leczeniem dietetycznym.
Potrawy należy gotować w wodzie lub na parze, piec w folii aluminiowej, pergaminie lub rękawie foliowym, dusić bez obsmażania na tłuszczu. Z uwagi na
ograniczenie tłuszczu w diecie do potraw, których podstawą są jaja, daje się
same białka. Warzywa i owoce podaje się gotowane i rozdrobnione oraz w postaci soków i przecierów Na surowo można je stosować tylko w przypadku,
gdy nie dają objawów bólowych ani biegunek. Wskazane są chude gatunki
mięs ryb i wędlin, chudy twaróg, mleko z obniżoną zawartością tłuszczu. Podobnie jak w ostrym zapaleniu trzustki, należy spożywać pieczywo jasne (czerstwe), ryż, drobne kasze i makarony. Zupy i sosy sporządza się na wywarach
warzywnych. Podprawia się je zawiesiną z mąki i wody lub mleka. Dozwolony
tłuszcz dodaje się w postaci surowej do gotowych potraw.
Temperatura posiłków powinna być umiarkowana. Posiłki należy spożywać częściej – 5 razy dziennie, często, a małe porcje. Przy tych chorobach należy mieć świadomość, że odpowiednie odżywianie jest
niezbędne w procesie leczenia i zachowania dobrej jakości życia.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny; 506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl; ww.konsultacjedietetyczne.pl
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Kino NIWA ZAPRASZA
2–6 lipca godz. 16.00

CZAROWNICA
Familijny, Fantasy; USA; 1 godz. 37 min

Zdrada, której doświadczyła Diabolina, zmienia
jej czyste serce w kamień. Żądna zemsty rzuca
klątwę na Aurorę - nowo narodzoną córkę króla
wrogiego królestwa.
2–6 lipca godz. 18.00

Wypisz, wymaluj… miłość
Dramat, komedia, romans; USA; 1 godz. 51 min.

Nauczyciel angielskiego i była malarka spierają
się o to, co jest w życiu ważniejsze.
9–13 lipca godz. 15.00

Jak wytresować smoka 2 3D
Animacja, familijny, przygodowy; USA; 1 godz. 45 min.

Pięć lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi
Czkawka i Szczerbatek stają do obrony wyspy
Berk przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami,
a także tajemniczym Smoczym Jeźdźcem.
9–13 lipca godz. 17.00

Na skraju jutra 3D
Akcja, sci-fi; Australia, USA; 1 godz. 53 min.

Rasa obcych przypuściła bezlitosny atak na Ziemię i rozpanoszyła niczym pszczeli rój, obracając w ruinę całe miasta. Tylko żołnierz, który
został zamknięty w pętlę czasu, może je unicestwić.
9–13 lipca godz. 19.00

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Ostatnio ulegasz atmosferze zagrożenia.
Boisz się zmian. Nie panikuj, nic złego nie
stanie się w najbliższym czasie. Możesz
z ufnością patrzeć w przyszłość. Doceń
swoich najbliższych, którzy są dla Ciebie
wsparciem.
Byk 21.04–20.05
Mimo że mamy lato, często zapadasz na infekcje. Masz bardzo wrażliwe drogi oddechowe. Dobrze Ci zrobi wyjazd na weekend.
Nadmorski klimat na pewno szybko uwolni
Cię od przykrych dolegliwości.
Bliźnięta 21.05–21.06
Ostatni weekend mocno Cię rozleniwił. A realna sytuacja w pracy nie jest zadowalająca.
Dlatego przyłóż się do swoich zadań. Same
się nie wykonają. Bierz pod uwagę sezon urlopowy.
Rak 22.06–22.07
Wszystko ostatnio działa Ci na nerwy. Masz
wrażenie, że szczęście się od Ciebie odwróciło. Pamiętaj jednak, że tak być nie musi.
Tylko od Ciebie zależy, czy nadal biernie
stać będziesz w miejscu.
Lew 23.07–23.08
Chyba zapomniałeś o cechach swojego zodiakalnego znaku. Jesteś urodzonym przywódcą i pamiętaj, że nikomu nie musisz
imponować. Pracuj wyłącznie na i dla siebie.
Nie licz teraz na szybkie sukcesy.
Panna 24.08–22.09
Już niebawem będziesz uczestnikiem ciekawego spotkania. To dopiero preludium do późniejszego etapu. Bądź jednak powściągliwy
i spróbuj wysondować zamiary gości. Masz
szansę na duże pieniądze.

Waga 23.09–23.10
Bóle karku, które Cię ostatnio trapią, to efekt
zbyt długiego siedzenia przed komputerem.
Zainwestuj w odpowiedni, dostosowany do
biurka fotel. Pomyśl też w końcu o wizycie
u specjalisty.
Skorpion 24.10–22.11
W pracy możesz się wreszcie dowartościować. Jednak nie przesadzaj z nadmiarem
ambicji. Nie jesteś jeszcze gotowy do samodzielnego podejmowania ważnych dla firmy
decyzji. Pomyśl o urlopie.
Strzelec 23.11–21.12
W nowej pracy zaprezentuj się z najlepszej
strony. Bądź jednak sobą. Wszelki fałsz szybko zostanie zdemaskowany. Ciągle szukasz
własnej drogi. Obecne zatrudnienie może
być przystankiem na dłużej.
Koziorożec 22.12–20.01
W pracy masz opinię ambitnego i rozważnego pracownika. Bierzesz udział w realizacji
dużych projektów. Ale w życiu prywatnym
jesteś zrzędliwym nudziarzem. Zaskocz rodzinę i trochę się rozluźnij.
Wodnik 21.01–19.02
Jesteś naturą skrajnie niezależną. Z tego
powodu nie jest łatwo z Tobą żyć. To już
chyba nie indywidualizm, ale raczej konfliktowość. Pamiętaj, że „niezgoda rujnuje…”. Wycisz się podczas wakacji.
Ryby 20.02–20.03
Jesteś nadwrażliwcem. Mając wiele współczucia dla innych, głównie zajmowałeś się
ich problemami. Teraz, kiedy Ty potrzebujesz
wsparcia, przekonasz się, kto jest Twoim prawdziwym przyjacielem.

Stulatek,
który wyskoczył
przez okno i zniknął
Przygodowy, czarna komedia; Szwecja; 1 godz. 54 min.

Historia Allana Karlssona, który ucieka z domu
opieki w setne urodziny, wierząc, że nigdy nie
jest za późno, by zacząć wszystko od nowa.
6–10 sierpnia godz. 15.00

Samoloty 2 3D
Animacja, familijny; USA; 1 godz.30 min.

Po awarii silnika Dusty rezygnuje z udziału w
wyścigach i przyłącza się do lotniczej straży
pożarnej.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka
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Sprzedam obornik bydlęcy, podłoże po pieczarkach,wapno nawozowe. Duże ilości. Tel. 602 511 082.
Restauracja Stary Młyn w Nasielsku
zatrudni kucharza na pełen etat na
miejscu. Tel. 601 885 965.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku, pow. 811 m2, okolice
ul. Miodowej. Tel. 502 076 594.

SKUP ZŁOMU

Logopeda. Tel. 504 984 957.
Firma elektryczna z Nasielska
przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.
Tel. 518 529 925.

NAJWYŻSZE CENY

Instalacje elektryczne – uprawnienia, alarmy, kamery, przyłącza
energetyczne. Tel. 518 529 925.

tel. 23 691 27 52

Podnośnik koszowy 20 m – wynajem Nasielsk. Tel. 518 529 925.

Przyjmę do pracy brukarzy

Usługi elektryczne od A do Z,
instalacje 15 zł/punkt. Tel. 531
615 838.

SIENNICA

pn.-pt. 800-1600, sob. 800-1400

lub brygady brukarskie
z doświadczeniem

tel. 694 174 945

Potrzebny pracownik do zakładu
kamieniarskiego. Tel. 501 187 409.
Sprzedam halę do remontu
1470 m 2 w Nasielsku. Cena 180
000 zł. Tel. 690 225 886.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Działki uzbrojone na Pniewskiej
Górce – TANIO! Tel. 693 861 544.
KAMA – usługi brukarskie.
Tel. 507 024 590.
Usługi dekarskie i ogólno-budowlane. Tel. 607 800 748; 517
099 737.
Sprzedam mieszkanie o pow.
3 6 m 2 n a o s. P i ł s u d s k i e g o
w Nasielsku. Tel. 505 941 678.
Sprzedam 0,5 ha ziemi przy
ul. Kolejowej w Nasielsku. Tel. 500
115 958.
Wynajmę mieszkanie. Tel. 693
356 867.
Do wynajęcia w Nasielsku trzy
pokoje, kuchnia, łazienka, CO,
oddzielne wejście. Tel. 602 793
096; 784 672 567.
Sprzedam działki 1000 i 1500 m2,
prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.
Sprzedam 2 pokoje+kuchnia,
50 m 2 , 2 piętro, Warszawska.
Tel. 669 382 925.
Sprzedam dom w Nasielsku, stan
surowy otwarty 140 m 2, działka
740 m 2 ogrodzona. Tel. 509 175
901 .
Dam pracę księgowej w biurze
w Nasielsku. Kadry, Faktury,
Magazyn. Praca na WF Mag.
Proszę o CV: abecadlo1@onet.
eu. Kontakt 663 555 305.
Przyjmę pracownika do montażu
okien, drzwi, bram garażowych,
automatyki. Z doświadczeniem.
Tel. 509 175 901 lub CV: handlowcy.budmar@vp.pl
Sprzedam gospodarstwo rolne 12
ha – Głodowo. Tel. (23) 69 12 858.
Kupię kosiarkę rotacyjną, zgrabiarkę, owies. Tel. 501 933 086;
602 648 711.

REKLAMA
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Nauka jazdy konnej, agroturystyka. Tel. 501 933 086.
Malowanie, gładź niepaląca, panele. Tel. 513 527 083.
Sprzedam przyczepkę samochodową, rejestrowaną, prawie nową.
Tel. 796 500 025.
Sprzedam działkę 4900 m 2 –
Popowo Borowe. Tel. 781 066 416.
Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną w Jurzynku, niedaleko Zalewu w Nowym Mieście
(ogrodzona, media), pow. 0,1493
ha. Tel. 697 222 108; 603 150 580.
Sprzedam lokal o pow. 37 m 2 ,
parter, ul. Starzyńskiego 4D m4
(pokój+kuchnia). Stan dobry.
Tel. 695 355 019.

Nasielsk, dnia 25.06.2014 r.
ZPN.6840.2.6.2013.2014

Zatrudnię opiekunkę do 7-letniego
dziecka. Tel. 505 513 628 – dzwonić po 16.00.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zm.) oraz Uchwały Nr

Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.

XLIV/319/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczo-

Sprzedam działkę budowlaną
1500 m 2, ogrodzoną, media. 35
zł/m2. Nasielsk. Tel. 669 951 207.

nego, podaję do publicznej wiadomości

WOLNE TERMINY!
PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

Lokal do wynajęcia w Nasielsku,
pow. 36 m2. Tel. 694 743 297.
Sprzedam silnik elektryczny 7 kW.
Tel. 502 810 213.

Sprzedam mieszkanie o pow.66,6 m
+ balkon w centrum Nasielska, w nowym budownictwie, nie wymagające
remontu. Tel. 609566850.

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy
wszystkim osobom,
które poparły nasze
starania o pozyskanie
kontraktu z NFZ
na rehabilitację
w placówce

CARITAS Nasielsk
Pracownicy

(w stosunku do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych
tj. działek nr: 1336/3, 1335, 1354/3 i 2595/23)
Położenie

Nasielsk

Numer działki

1354/8

P ow i e r z c h n i a
działki

218 m2

N u m e r K s i ęg i
Wieczystej

OS1U/00051903/8

Nasielsk, dnia 26.06.2014 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U 2014.518 ze zm.) oraz Zarządzenia
Burmistrza Nasielska Nr 24/12 z dnia 20 lutego 2012 r., w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości
wykaz
powierzchni reklamowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym zlokalizowanej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,

Opis nierucho- Nieruchomość położona w mieście Nasielsku,
mości
w kompleksie pomiędzy ul. Warszawską, Piłsudskiego i Elektronową. Przedmiotowa działka nie
jest zabudowana . Działka nie ma dostępu do drogi
publicznej i nie jest uzbrojona. Działka zakrzaczona. Kształt działki regularny zbliżony do kwadratu.
Działka znajduję się w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i gruntu nie zabudowanego. Działka ze
względu na położenie i niewielką powierzchnię
nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

Korepetycje z języka angielskiego wszystkie poziomy nauczania, skuteczne przygotowanie do egzaminów.
Tel. 697 339 708.
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w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznaczenie Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk przyjęnieruchomości
tego Uchwałą Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r. przedmiotowa nieruchomość leży w kompleksie planistycznym 0.7MWU- zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej wraz z towarzyszącymi usługami,
elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą.

Sprzedam słomę w kostkach, owsianą
pastewną oraz żytnią,suchą ze stodoły.
Tel 606 423 338.

Sprzedam działkę rekreacyjną z garażem, os. Warszawska. Tel. 606 450
438.

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WESELA, PRZYJĘCIA

Koszenie traw, porządkowanie
terenu po budowie. Tel. 603 044
869.
Usługi remontowe, pranie tapicerek samochodowych. Tel. 667
569 562.

wykaz

ZPN.6845.6.2.2014

Położenie

Nasielsk, ul. Warszawska 55, dz. nr 810/1

Numer Księgi Wieczystej OS1U/00002457/8
Powierzchnia dzierżawy

12,00 m

Opis

Przedmiotem dzierżawy jest część budynku o pow. 12,00 m 2 z przeznaczeniem na
cele reklamowe, na okres do 3 lat
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy
netto wynosi 13,20 złotych za 1 m2 powierzchni reklamowej. Do czynszu należy doliczyć należny podatek VAT. Czynsz
będzie aktualizowany zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza.
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Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27.06.2014 r. do
10.07.2014 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Cena nierucho- 13.900,- złotych. Do ceny dolicza się należny podatek VAT.
mości
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 ze zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc
od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 25 czerwca 2014 r. do15 lipca
2014 r.
BURMISTRZ
Bogdan Ruszkowski

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwunastego” 13.06.2014 r.:
1.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			

175 pkt (60,76%)

2.Janusz Wydra – Janusz Muzal				

160 pkt (55,56%)

3.Marek Olbryś – Robert Truszkowski			

154 pkt (53,47%)

4.Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			

145 pkt (50,35%)

5.Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		

141 pkt (48,96%)

6.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 		

124 pkt (43,06%)

7.Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			

109 pkt (37,85%)

Wyniki turnieju „trzynastego” 20.06.2014 r.:
1.Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			

165 pkt (57,29%)

2.Jacek Jeżółkowski – Sławomir Kołodziejski			

164 pkt (56,94%)

3.Krzysztof Michnowski – Robert Truszkowski		

155 pkt (53,82%)

4.Janusz Wydra – Janusz Muzal				

139 pkt (48,26%)

5.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 		

130 pkt (45,14%)

6.Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			

128 pkt (44,44%)

7.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			

127 pkt (44,10%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1–2. Janusz Wydra 				

60 pkt

Janusz Muzal				

60 pkt

3–4. Piotr Kowalski 				

58 pkt

Grzegorz Nowiński 			

58 pkt

5.

Krzysztof Morawiecki 			

55 pkt

6–8. Mariusz Figurski				

51 pkt

Robert Truszkowski			

51 pkt

Kazimierz Kowalski			

51 pkt

9–10.Waldemar Gnatkowski			

50 pkt

Krzysztof Michnowski			

50 pkt
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Koniec
roku szkolnego

W tym roku z Przedszkolem w Starych Pieścirogach
pożegnało się 24 pięciolatków. Pożegnaniu towarzyszyły letnie piosenki, radosne wierszyki i ciekawe układy taneczne.
Do programu artystycznego starszaków przyłączyły się 4-latki oraz najmłodsza grupa przedszkolaków. Rodziny maluchów i kadra Samorządowego
R
Przedszkola w Starych Pieścirogach
z przyjemnością obejrzały program
słowno-muzyczny przygotowany
z okazji zakończenia roku szkolnego.
Każda grupa otrzymała od swoich
Pań piękne dyplomy i nagrody. Panie wychowawczynie tradycyjnie
zostały obdarowane przez dzieci
pięknymi kwiatami i słodkimi buziakami. Dyrektor Kamilla Broma
wręczyła podziękowania rodzicom,
którzy wspierają przedszkole i na których pomoc zawsze można liczyć.
Uroczystość zakończenia roku
szkolnego w Przedszkolu w Pieścirogach była pełna wzruszeń, panowała
wspaniała rodzinna atmosfera. Przed
dziećmi 2 miesiące wypoczynku,
ale kadra placówki będzie miała sporo pracy. Pani dyrektor na czas wakacji
zaplanowała wiele prac remontowych.
A wszystko po to, żeby maluchy czuły
się w przedszkolu komfortowo.
K.T.
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