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Tipi nad Wkrą

fot. P. Kozłowski

W sobotę, 19 lipca br., rozpoczął się w Cieksynie XXXVIII Ogólnopolski Zlot Przyjaciół Indian. Po raz pierwszy w historii
taka impreza miała miejsce na Mazowszu, co stanowi dużą nobilitację dla mieszkańców naszego regionu.

Dochodzą do nas skargi czytelników
dotyczące przejścia podziemnego na
stacji PKP Nasielsk, które znów sprawia
problemy. Tym razem chodzi o trudności w poruszaniu się po nim w porze
wieczornej. W samym tunelu przejścia
podziemnego co prawda jest widno
przez całą dobę, jednak pasażerowie
nie uświadczą wieczorem oświetlenia
nad schodami i muszą pokonywać w
mroku kolejne stopnie.
– Pamiętam, że zaraz po oddaniu tego
przejścia do użytku światła nad schodami działały, ale teraz jest tu ciemno.
Nawet osoby niemające problemów
ze wzrokiem mogą spaść ze schodów.
Trzeba trzymać się barierki, żeby zejść
bezpiecznie, bo nie dość, że jest ciemno, to jeszcze nikomu nie przyszło do
głowy, żeby stopnie czymś odblaskowym odznaczyć. Napiszcie o tym,
może ktoś się w końcu tym zainteresuje – z taką informacją do naszej redakcji zadzwoniła pani Agnieszka.
O licznych mankamentach przejścia
podziemnego pod torami kolejowymi na dworcu PKP Nasielsk pisaliśmy
w ŻN wielokrotnie, niestety, bez większych efektów. Ale może w tym wypadku uda się przynajmniej wymienić
żarówki. No chyba że kolejowe spółki
będą miały problem z ustaleniem własności i wykonawcy.
Miejmy nadzieję, że ta poważna niedogodność zostanie szybko usunięta
przez zarządzających obiektem.

(pi)

Miejscem zlotu został teren należący do państwa Brzozowskich, właścicieli „Wiktoria Park”. Jest on usytuowany w bardzo
dogodnym miejscu. Duży, stosunkowo oddalony od siedzib ludzkich i naturalnie ogrodzony ścianą lasów i przepływającą
rzeką Wkrą. To świetna lokalizacja na tego typu imprezę,
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wystarczyło rozłożyć swoje tipi i wyobrazić sobie, że właś- R
nie przenieśliśmy się w dawny świat prawdziwych Indian.
Nic dziwnego, że wśród zlotowiczów panowała opinia, że
Cieksyn to jedno z najpiękniejszych miejsc, gdzie mogli się
spotkać, a być może nawet najlepsze
ze wszystkich dotychczasowych.
czytaj na str. 9
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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05

Z UM

Z UM

Burmistrz Nasielska informuje, że w związku z realizacją zadania pt. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie miasta i gminy
Nasielsk” projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną wyłożone w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, (Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój 203 – poniedziałki
w godzinach 8.00–18.00, w pozostałe dni – wtorek, środa czwartek i piątek w godzinach 8.00–16.00) na okres 60 dni, od dnia 1 września 2014
roku do dnia 30 października 2014 roku.
Zgodnie z art. 21 ust. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst
jednolity Dz.U z 2011 r. nr 12, poz. 59 z późn. zm.) zainteresowani właściciele lasów w terminie 30 dni od dnia wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, tj. od dnia 1 września 2014 roku do 30 września
2014 roku, mogą wnosić zastrzeżenia i wnioski w sprawie zapisów w planie
dotyczących lasów będących ich własnością. Ponadto w dniu 2 września
2014 r. w godz. 8.00–16.00 w siedzibie urzędu (sala konferencyjna, pokój nr 112, I piętro) obecni będą przedstawiciele firmy TEXUS UL Sp. z o.o.,
ul. Płomyka 56A, 02-491 Warszawa, wykonawcy planów urządzania lasów. Będą oni udzielali wszelakich informacji i wyjaśnień zainteresowanym
właścicielom lasów.

22 lipca 2014 r. zako ń c z o n o p r a c e
przy przebudowie
(modernizacji) drogi gminnej w miejscowości Lelewo.
Uzupełniono podbudowę z kruszywa
betonowego i wykonano nawierzchnię z mieszanki
mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm
i łącznej długości 909 m wraz z przepustami i poboczami z kruszyw naturalnych.
Wykonawcą była firma „CZYSTOŚĆ” sp. j. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid,
05-200 Wołomin, ul. Sławkowska 22.
Koszt inwestycji to 167 876,05 zł. Całość została sfinansowana z budżetu
gminy.

WAŻNA INFORMACJA Modernizacja drogi
dla właścicieli lasów gminnej w Lelewie

Urząd Miejski w Nasielsku podaje do publicznej wiadomości projekt
„STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NASIELSK DO
2020 ROKU” z prośbą o zapoznanie się i składanie stosownych uwag.
Uwagi do ww. „Strategii” można składać za pośrednictwem e-mail: um@
nasielsk.pl, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk) lub w Punkcie Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Na zgłoszenia uwag czekamy do 11 sierpnia br.

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

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

Z UM

Projekt strategii

NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14

SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28

1–14 sierpnia 2014

W związku z tym, że zgodnie z ww. ustawą Burmistrz ma obowiązek poinformowania pisemnie o powyższym wszystkich właścicieli lasów, prosimy
o zgłaszanie się do sołtysów (w sołectwie zamieszkania, nie w sołectwie
położenia lasu) i za pisemnym potwierdzeniem odbierania zawiadomień.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)

Z UM

SKR będzie dowoził uczniów
Do 17 lipca br. przewoźnicy mogli składać oferty w przetargu na dowożenie uczniów do gminnych placówek oświatowych na terenie gminy
Nasielsk od nowego roku szkolnego.
Jak zaznaczono w specyfikacji przetargowej, wykonawca usługi będzie
zobowiązany zapewnić na wykonywanych trasach w trakcie przewozów
opiekunów. Zaś w razie awarii pojazdu wykonującego przewóz uczniów
jest zobowiązany do podstawienia autobusu zastępczego na własny koszt.
O wyborze oferty decydowały następujące kryteria: cena 90%, średni
wiek taboru 5%, wyposażenie dodatkowe zwiększające bezpieczeństwo
5%.
Do przetargu przystąpiło czterech oferentów: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Polonus” w Warszawie S.A. – cena 459 254,30
zł; Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A. –
cena 325 348, 50 zł; „Sanimax – Transport s.c.” Janusz Sosnowski i Monika
Sosnowska, Warszawa – cena 384 432, 20 zł; Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku – cena 303 182, 80 zł.
Komisja przetargowa zdecydowała o wyborze oferty SKR w Nasielsku.
W sumie w najbliższym roku szkolnym, który trwać będzie od 01.09.2014
r. do 26.06.2015r., dowożonych będzie 886 dzieci. W tym do SP w Budach Siennickich – 51 uczniów, SP w Dębinkach – również 51 uczniów; SP
Popowie Borowym – 74 uczniów, PG nr 1 w Nasielsku – 152 uczniów, SP
w Nasielsku – 276; ZS nr 2 w Starych Pieścirogach – 27 uczniów; ZS nr 3
w Cieksynie – 217 uczniów i Publicznego Gimnazjum przy LO w Nasielsku
– 38 uczniów.
Autokary będą jeździć po wyznaczonych w specyfikacji przetargowej 22
trasach.
(red.)

Dyżury aptek
sierpień 2014 r.

28.07.2014 r. - 03.08.2014 r. Apteka Przy stacji ul. Modlińska 18,
Pomiechówek.
04.08.2014 r. - 17.08.2014 r. Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk.
18.08.2014 r. - 24.08.2014 r. Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3,
Nasielsk.
25.08.2014 - 31.08.2014 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)

Z UM

Informacja
o utrudnieniach w ruchu
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2014 r.
w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 94.
rocznicą bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 17.00–20.00.
Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku Pomiechówka
i z Pomiechówka: przez Lelewo, Zaborze, Miękoszyn, Toruń Włościański, Goławice.
Za utrudnienia przepraszamy.
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OBRADOWAŁA RADA

Z MIASTA

Zmiana w budżecie
W czwartek, 24 lipca br. odbyła się LV (55) sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Obrady prowadziła
Katarzyna Świderska, przewodnicząca RM, która stwierdzając prawomocność obrad przy obecności
13 radnych, poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek burmistrza w trybie niezwyczajnym.

interweniował w starostwie nowodworskim.
Radna Magdalena Biernacka pytała m.in. o to, czy nasielska fontanna powinna działać także w nocy,
skoro w bogatszych miastach woda
o takiej porze jest zakręcana; o zagospodarowanie miejsca po placu
zabaw w parku na ul. Kościuszki;

Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad przystąpiono do
procedowania uchwał. Pierwszy
projekt dotyczący zmian uchwały budżetowej gminy Nasielsk na
rok bieżący odczytał Rafał Adamski, skarbnik Nasielska. Następnie
zasadność wprowadzenia zmian
omówił Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, wyjaśniając, iż zachodzi konieczność zwiększenia
środków finansowych na przebudowę mostku na rzece Nasielnej
na ul. Podmiejskiej. Zabezpieczono na ten cel 400 tys. zł, natomiast
najkorzystniejsza oferta, jaką uzyskano w przetargu, opiewała na
kwotę powyżej 500 tys. zł. Inwestycja ta będzie dofinansowana ze
środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a termin jej wykonania przewidziano na listopad br.
Rada jednogłośnie podjęła decyzję
o zwiększeniu środków na ten cel.
D wa kolejne projekt y uchwał
przedstawił zebranym Marek Maluchnik, sekretarz Nasielska, a dotyczyły one wprowadzenia zmiany
– dodania nazwy nowej ulicy: Miętowa, do uchwał o podziale gminy
na stałe okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Podobnie
jak przedstawiony przez Krzysztofa Millera, kierownika Wydziału Administracji i Nadzoru nasielskiego
Urzędu Miejskiego, projekt uchwały dotyczący regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej i placu
zabaw dla dzieci w Konarach.
Następnie zgodnie z porządkiem
obrad zarówno radni, jak i mieszkańcy gminy mieli okazję zadawać
pytania oraz przedstawić swoje
wnioski.
Radny Radosław Skrzynecki przypomniał o konieczności podczyszczania krzaków na poboczach
drogi w Chlebiotkach. Burmistrz
wyjaśnił, że prace te trwają jeszcze
na terenie gminy, i podziękował
wszystkim mieszkańcom gminy,
którzy angażują się w utrzymanie porządku wokół swoich posesji. Obiecał również, że w kwestii
czyszczenia poboczy przy drogach
powiatowych (Chlebiotki) będzie

o powód braku podania mieszkancom informacji na temat przerwy
w dostawie wody (awaria wodociągu - 12 lipca br.); o przygotowanie planu zagospodarowania
dla Dębinek; o udzielanie pomocy sołtysom przy planowaniu wydatków w ramach
tzw. funduszu sołeckiego; o wykonaniu inwestycji
w ul. Broniewskiego; o remont ulicy do przedszkola
w Nasielsku oraz
renowację baszty
i możliwość dofinansowania takich
działań ze środków zewnętrznych.
Kwestię związaną z oszczędzaniem
wody (fontanna) burmistrz obiecał
sprawdzić. W sprawie placu zabaw
wyjaśnił, że jest ogłoszony wniosek na jego wykonanie i powstanie on przy bibliotece. Co do parku
przy ul. Kościuszki, powiedział, że za
porządek na tym terenie odpowiadają pracownicy ZGKiM. Następnie
mówił o potężnej awarii wodociągu
i bardzo sprawnie przeprowadzonej
jego naprawie przez ZGKiM. Co do
informacji, wskazał, że wszystkie niezbędne numery telefonów znajdują
się na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego. W sprawie inwestycji Ra-
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dosław Kasiak, kierownik Wydziału
Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Programów Strukturalnych nasielskiego UM, omówił stan ich realizacji. Opóźnienie zakończenia prac na
Broniewskiego było związane z ułożeniem na tym odcinku światłowodu („Internet dla Mazowsza”). Zaś na
drodze do przedszkola położona
zostanie nowa nawierzchnia, wykonawcą prac będzie ZGKiM, a ich
wartość wyniesie 50 tys. zł. Wcześniejsze ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych
remontu baszty, jak tłumaczył burmistrz, nie było możliwe, ponieważ
gmina nie była jej właścicielem.
Radny Albert Dublewski pytał
o udrożnienie dwóch szamb (oczyszczalni) w Cieksynie i wykonanie barierki na mostku w Dobrej Woli.
Burmistrz zapowiedział, że sprawę
wykonania naprawy szamb przekaże
do ZGKiM. Natomiast na wykonanie
barierki nie ma w tej chwili środków finansowych. Radny Krzysztof
Fronczak zapytał o losy nasielskiego dworca PKP. Burmistrz wyjaśnił,
że jego rozbiórka i budowa nowego
dworca leży w gestii właściciela tere-

Mała przeszkoda

W naszym mieście trzeba patrzeć pod nogi i stąpać ostrożnie. Przede wszystkim dlatego, że w wielu miejscach chodniki są po prostu
w fatalnym stanie (ul. Warszawska czy Piłsudskiego). Wiedzą o tym
zarówno ludzie starsi, jak i matki z małymi dziećmi w wózkach. Jedna z takich mam zwróciła naszą uwagę na przejście dla pieszych przy
ulicy Warszawskiej (droga wojewódzka) na wysokości firmy Sanibud.
– Po tej stronie, gdzie jest Stary Młyn i Sanibud, zjazd na szosę jest
dobrze wykonany, ale po drugiej stronie przejścia dla pieszych

fot. M. Stamirowski

jest dość wysoki krawężnik. Ma pewnie jakieś 15–20 cm i każdy
kto prowadzi wózek z dzieckiem, ma z nim kłopot – mówi pani Iza
z Nasielska.
Szkoda, że wykonując przejście dla pieszych, zapomniano o krawężnikach. Niby mała rzecz, a jednak ma znaczenie.
(red.)
O

nu, czyli PKP. Zapewnił, że cały czas
zabiega o zwiększenie liczby miejsc
parkingowych wokół obiektu.
W dalszej części obrad głos zabrali mieszkańcy gminy, w tym m.in.
Halina Kamińska, sołtys Chlebiotek,
i Wojciech Kowalski, sołtys Głodowa, który wśród wielu różnych uwag
podniósł ważny temat dewastacji
kabin toi toi stojących przy skwerze Jana Pawła II i konieczności monitorowania tego terenu. Burmistrz
zapewnił, że niebawem w newralgicznych miejscach naszego miasta
pojawi się monitoring mobilny.
Na tym obrady zakończono.
(red.)

INTERWENCJA

Śmieci w Lelewie

Zaśmiecanie środowiska to jeden z poważniejszych problemów w naszej
gminie. Wiele akcji uświadamiających nie jest w stanie zmienić mentalności ludzi, którzy bezrefleksyjnie wyrzucają swoje odpadki gdzie popadnie.
Ostatnio taką górę różnorodnych śmieci można zobaczyć na Lelewie.
Wstyd! Oczywiście dla tego, kto to zrobił.
(p)
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„Przepraszam pana Macieja Suwińskiego i wyrażam
ubolewanie z powodu naruszenia jego dobrego
imienia moją wypowiedzią na spotkaniu z mieszkańcami gminy i miasta Nasielsk w dniu 16 grudnia
2012 r., przedstawioną także na łamach czasopisma
„Życie Nasielska” – Czasopismo Samorządu Gminnego nr 26/2012, w której niesprawiedliwie stwierdziłem, że Maciej Suwiński uzależnił głosowanie na
mnie od bezprzetargowego wydzierżawienia i późniejszej sprzedaży lokalu jego teściowi.
					
Grzegorz Arciszewski”
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Szanowni mieszkańcy M. i G. Nasielsk chciałbym wyjaśnić, iż przeprosiny zamieszczone powyżej zostały wymuszone przez niesprawiedliwy wyrok Sądu. Prawda
jest inna, dowodem na to są wyniki badania na wykrywaczu kłamstw (wariografem), jakiemu się poddałem
24.06.2014 r. w pracowni w Warszawie. Badanie to wykluczyło całkowicie, jakobym pomówił Pana Macieja
Suwińskiego. Na wszystkie pytania zadawane podczas
badania odpowiedziałem szczerze i to jest uwzględnione w ekspertyzie sądowej, która posiadam.
Z wyrokiem Sądu w Ostrołęce i Białymstoku nie zgadzam się i dlatego złożyłem wniosek o kasację do Sądu
Najwyższego.
					

Arciszewski Grzegorz

AKTUALNOŚCI

4

Z GMINY

POLICYJNIE

Coś drgnęło z PTS
O problemach, jakie wielu mieszkańców naszej gminy miało z powodu firmy telekomunikacyjnej PTS SA z Wrocławia, pisaliśmy kilkakrotnie na łamach naszego pisma. Jesienią ubiegłego roku niektórzy
zupełnie nieświadomie zmienili operatora telefonii stacjonarnej
i podpisali umowy z firmą telekomunikacyjną PTS SA z Wrocławia.
Dodatkowo oferta, która miała być wyjątkowo korzystna, w praktyce niestety już taka nie była. Okazało się, że klienci telefonii stacjonarnych nie mieli wcale świadomości, że zmieniają operatora. A to
dlatego, że pracownik PTS SA w rozmowie z klientem deklarował,
że jest przedstawicielem dotychczasowego operatora telekomunikacyjnego (najczęściej TP SA – Orange i Netia S.A.) i namawiał na
przedłużenie umowy na bardzo korzystnych warunkach finansowych
(25 zł miesięcznie).
Osoby zainteresowane niższą opłatą podpisywały dokumenty przywiezione przez kuriera i często w ogóle nie wiedziały, że zmieniły
operatora, ponieważ pogrubioną czcionką zaznaczona była nazwa
firmy telekomunikacyjnej, której na ogół nieświadomy oszustwa
klient wypowiadał właśnie umowę. Taką informację otrzymywały zazwyczaj od TP SA – Orange lub Netii S.A., kiedy firmy te próbowały
ustalić powody nagłej rezygnacji.
Dane firmy, do której się klient przenosił, były za to podane dużo
mniejszym drukiem. Do umowy dołączony był zazwyczaj „Regulamin wykonywania usługi abonament telefoniczny przez PTS SA”,
ale wydrukowany tak małą czcionką, że nikt nie był w stanie go przeczytać.

Znaleziono ciało starszej
kobiety
W poprzednim, 15 numerze ŻN pisaliśmy o prowadzonych poszukiwaniach mieszkanki Starych Pieścirogów.
Pani Michalina Rosłońska zaginęła 15 lipca br. i mimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej z udziałem policji i strażaków, wspomaganych przez psy tropiące oraz policyjny helikopter, nie udało się jej
odnaleźć. Komunikaty o zaginionej kobiecie wraz z rysopisem ukazywały się w mediach, jednak aż do poniedziałku 28 lipca nie było
żadnych informacji na jej temat.
W poniedziałek, w godzinach popołudniowych jeden z rolników
znalazł w Mokrzycach rower, o czym poinformował nasielską policję. Funkcjonariusze policji i strażacy przeszukali najbliższą okolicę i
znaleźli rzeczy oraz ciało starszej kobiety. Okoliczności śmierci pani
Michaliny bada Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.
(red.)
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KRONIKA
POLICYJNA
18.07 w Nowych Pieścirogach kierujący motorowerem Adrian K.,
mieszkaniec gminy Świercze, spadł
z rampy kolejowej. Z obrażeniami
ciała został odwieziony do szpitala.
19.07. na ulicy Warszawskiej nieznany sprawca z klatki schodowej skradł
rower górski. Straty wynoszą 500 zł
na szkodę mieszkanki Nasielska.
21.07. w Mazewie Dworskim Kazimierz K., mieszkaniec gminy Świercze, kierował rowerem pomimo
zakazu sądowego.
Pijani na drodze
23.07. w Studziankach Marian R.,
mieszkaniec Cegielni Psuckiej, kierował ciągnikiem rolniczym po spożyciu alkoholu (0,75 mg/l).

FOTOOBSERWATOR

Krzaki wychodzą na drogę
Z trawą, krzakami i wszelkiej maści zielskiem jest niestety tak, że od wiosny do jesieni po prostu rośnie. I jedyną
radą, by utrzymać je w ryzach, jest systematyczne przycinanie trawy i podcinanie krzaków.
Najwyraźniej w tym roku starostwo powiatowe zupełnie zapomniało o przycięciu krzaków przy ul. Przemysłowej w kierunku Jackowa i Mazewa. To wyjątkowo niebezpieczne miejsce, ponieważ u zbiegu ulic Płońskiej
i Przemysłowej jest usytuowana stacja benzynowa, z której wyjazd prowadzi na Przemysłową. Krzaki po obu
stronach drogi skutecznie ograniczają widoczność kierowcom.
(red.)

O cenniku i zakresie usług nie było w ogóle mowy.
Klienci, podpisując umowę z firmą PTS SA, nie wiedzieli, że zniżkowy
abonament funkcjonuje tylko przez trzy pierwsze miesiące, a potem
jego cena znacznie się podnosi. A za odejście z firmy po upływie 10
dni od momentu podpisania umowy PTS SA domagała się zapłaty
kary finansowej za tzw. „aktywację usług” w wysokości 490 zł.
Po tym, jak PTS SA nękała różnymi pismami swoich rzekomych
klientów, w tym również od powiązanej z nią firmy windykacyjnej,
niektórzy dokonywali wpłat, inni zaś pisali pisma do PTS SA. Wszyscy czekali na jakąś decyzję instytucji, do których trafiały skargi na
nieetycznie działająca firmę: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
I w końcu coś drgnęło. Jak czytamy na stronie internetowej UKE kilka
dni temu Prezes UKE nałożył na PTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu
karę pieniężną w wysokości 497 120,34 zł za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych; niewypełnianie względem użytkowników końcowych obowiązków
w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, za uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy
usług oraz za udzielenie Prezesowi UKE nieprawdziwych informacji.
Ze szczegółowym uzasadnieniem tej decyzji wszystkich poszkodowanych przez PTS SA odsyłamy do lektury http://uke.gov.pl/kara-dla-pts-sa-14104.
(i.)
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Szanowna Redakcjo,
Uważnie przeczytałam jubileuszowy numer „Notatnika” z „Życia Nasielska”, czyli nr 100, ze stycznia 2014
r. Zainteresowały mnie artykuły z serii „Wpisani w historię Nasielska”.
Mój mąż Zygmunt dobrze zna miasto, wiele opowiadał
mi o życiu mieszkańców po II wojnie światowej. Często bywamy w Nasielsku i oglądamy szkołę, do której
uczęszczał, stary dąb za kościołem i groby znanych
ludzi, bywamy w kościele. Poznałam też miejscowości
otaczające Nasielsk.
Chciałabym dodać, że jest wiele piękna w postaci
wierzb i zacisznych miejsc przyrodniczych, które mnie
urzekają. Jedną z wierzb w okolicy Mazewa umieściłam na moim obrazie historycznym zatytułowanym
„Bo wolność krzyżami się mierzy”. Tytuł obrazu jest
cytatem z pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino” z tekstem Feliksa Konarskiego. Mgła w tle obrazu
i chorągiewka biało-czerwona przy białym brzozowym krzyżu pod wierzbą uwidaczniają pamięć Polaków walczących o wolność. Obraz wraz z innymi
osiemnastoma obrazami dotyczącymi historii Polski autorstwa moich uczniów i studentów został przekazany
do Muzeum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Detroit /USA w 2009 r.
Mimo upływu czasu Polacy nie zapominają o samotnych grobach pod wierzbami, jeszcze je spotykamy.
							
Z pozdrowieniami
								
Krystyna Bachanek
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Z MIASTA

Z GMINY. Rozprawa administracyjna

NIE dla wiatraka w Popowie
We wtorek 29 lipca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego została przeprowadzona, otwarta dla
społeczeństwa, rozprawa administracyjna w sprawie budowy farmy
wiatrowej (tzw. „wiatraków”) wraz
z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami w Popowie Borowym.
Rozprawa poprzedza wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
wymienionego zadania.
Ostatecznie w tej sprawie przez decyzję pozytywną lub negatywną
wypowie się burmistrz Nasielska.
Przed podjęciem tej decyzji dzięki rozprawie włączyło się w rozwiązanie problemu społeczeństwo
gminy. Burmistrz zapozna się też ze
zgłoszonymi na piśmie uwagami
i sugestiami w tej sprawie. Uwagi te
można jeszcze składać do 4 sierpnia br. w pokoju 203 Urzędu Miejskiego.
Rozprawę prowadziła Jadwiga
Szymańska, kierownik Wydziału
Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Uczestniczyła w niej zainteresowana sprawą firma ENER-WIND, która 1 października 2013
r. wystąpiła do burmistrza o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie powyższego przedsięwzięcia.

cony, ponieważ uczestnicy spotkania nie chcieli słuchać tego, co mają
do powiedzenia przedstawiciele firmy inwestorskiej. Z ich wypowiedzi
wynikało, że oni właściwie wszystko wiedzą na temat wiatraków, i po
przerwie, która miała wprowadzić
spokój w obradach, wręcz zażądali
głosowania, przez które chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec realizacji
tego przedsięwzięcia. Czy jednak
chodziło im tylko o przedmiotową
w tej rozprawie jednostkę wiatrową,
czy też o cały problem „wiatrakowy”, trudno powiedzieć.
Ostatecznie odbyły się dwa głosowania. W pierwszym zebrani jednogłośnie zadecydowali, że chcą swą

negatywną decyzję poddać głosowaniu. Po tej decyzji zebrani mieli
wypowiedzieć się w drugim głosowaniu w sprawie budowy wiatraka.
Jednogłośnie zagłosowali przeciwko proponowanej inwestycji.
Czy jest to opinia reprezentatywna
dla społeczności lokalnej zainteresowanej bezpośrednio, nie sposób
orzec. W spotkaniu wzięło udział
wiele osób, które bezpośrednio
nie były zainteresowane budową

Uczestniczyło w niej też 26 mieszkańców gminy Nasielsk.
Jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele firmy ENER-WIND, która
chce wybudować w Popowie Borowym wymieniony obiekt energetyczny. Za pomocą prezentacji
multimedialnej starali się przybliżyć
zebranym problematykę związaną
z budową elektrowni wiatrowych.
Po prezentacji mieli zabrać głos
mieszkańcy gminy. Porządek ten
został w poważnym stopniu zakłóR
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Niedoróbki dwie

tej jednostki wiatrowej. Były nawet
osoby spoza terenu gminy.
Spotkanie to trudno nazwać rozprawą. Brakowało w niej rzeczowej dyskusji przynajmniej dwóch
stron. Była to swego rodzaju „walka z wiatrakami”. W tym gąszczu
wypowiedzi, jak się zdaje, umykały
ważne i konkretne uwagi, wnioski
i zapytania. Na przykład warta jest
rozpatrzenia uwaga, że wiatrak ma
być posadowiony zbyt blisko drogi, którą dzieci chodzą do szkoły.
Podnoszono ogólny problem, nieuregulowany jak na razie prawnie,
czyli odległości wiatrowni od siedzib ludzkich.
Zwrócono też uwagę na nieobecność burmistrza Nasielska na tej
rozprawie. Wyjaśnienia prowadzącej pani kierownik merytorycznego Wydziału UM, że musiał
wyjechać tego dnia w ważnych dla
gminy sprawach do Warszawy, nie
trafiały do przekonania zebranym.
Podniesiono też problem powiązań
rodzinnych którejś z osób z grupy
inwestorskiej z osobą zainteresowaną budową na terenie gminy
wiatrowni. Czy tak było naprawdę,
trudno powiedzieć, bo często powtarzane były słowa o ochronie
danych osobowych.
Rozprawa nie kończy jeszcze procedury związanej z budową tej
konkretnej jednostki wiatrowej.
Składane był y wnioski i można
je nadal składać w przedmiotowej sprawie w pokoju 203 Urzędu Miejskiego. Zarówno rezultat
rozprawy, jak i zgłoszone wnioski
z pewnością zostaną uwzględnione
przez burmistrza przed podjęciem
ostatecznej decyzji.
andrzej zawadzki
M
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fot. M. Stamirowski

Ulica Sportowa, ważna dla mieszkańców
miasta, bo prowadząca
do przychodni zdrowia i stadionu, powinna
wyglądać schludnie, ale
jakoś nie ma szczęścia.
Nawierzchnia asfaltowa rozjeżdża się w kilku miejscach, a do tego
Sportowa wciąż czeka
w kolejce do dokończenia zapomnianej
dawno inwestycji. To, niestety, dowód na smutna prawdę, że prowizorki trzymają się mocno – zaledwie kilkumetrowy wjazd od ulicy Płońskiej ciągle nie
doczekał się nawierzchni asfaltowej. Najwyraźniej wszystko kiedyś było już przygotowane do jej położenia, bo krawężniki zainstalowano tu wysokie, tylko asfaltu
zabrakło. I pewnie już wszyscy zdążyliśmy się przyzwyczaić do tej niedoróbki.
Tuż obok jest druga historyczna pozostałość, czyli potężny betonowy właz do
studzienki dość niefortunnie usytuowany w chodniku.
– Ani przejść po tym chodniku, ani przejechać wózkiem, bo jak się człowiek
zawadzi o tę wystającą płytę, to można sobie zęby wybić – mówi pani Marzena z Nasielska. – Po co w takim razie jest chodnik, skoro trzeba chodzić po
jezdni? – dodaje.
W momencie kiedy nasielscy radni przyglądają się z uwagą wszystkim niedokończonym inwestycjom w naszej gminie, polecamy ich pamięci ulicę Sportową.
(i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Zaginiony, zaginiona
Dobrze czasami poczuć dreszczyk strachu
podczas lektury. Zaginiony, zaginiona Petera Strauba umożliwi nam doświadczenie
tego uczucia.

Peter Straub to amerykański pisarz, znany
głównie jako współautor kilku powieści
napisanych wraz ze Stephenem Kingiem.
Pisze jednak również na własny rachunek
i wychodzi mu to, o czym świadczą liczne nagrody. Zaginiony, zaginiona to już
jego szesnasta książka, co widać, ponieważ warsztat literacki autora jest naprawdę
solidny.
A o czym jest powieść? Pisarz Tim Underhill udaje się do swojego rodzinnego miasta Millhaven po informacji o śmierci swojej bratowej, Nancy. Na
miejscu dowiaduje się, że ta przytłoczona przez sfrustrowanego męża
kobieta popełniła samobójstwo. Bohater nie może zrozumieć, czemu
ta silna i zawsze pogodna kobieta targnęła się na własne życie. Jednakże
pojawia się większy problem – kilka dni po pogrzebie Nancy znika jej syn
Mark. Tim Underhill zaczyna krok po kroku odkrywać tajemnicę kryjącą
się za zniknięciem chłopca. A wiąże się ona z tajemniczym domem stojącym tuż przy posesji Underhillów, z nieżyjącym już psychopatycznym
krewniakiem Nancy oraz morderstwami chłopców w Milhaven. Brzmi
mrocznie i fascynująco? Dalej jest tylko ciekawiej.
Książka zawiera wszystko, czego oczekują fani gatunku. Jest zagadka
i tajemnica, które dzięki wyjątkowym zdolnościom głównego bohatera
powoli się odsłaniają. Jest także nawiedzony dom, który skrywa makabryczną tajemnicę, oraz przerażający rodzinny sekret. Narracja dzieła Staruba prowadzona jest w ciekawy sposób, ponieważ akcję obserwujemy
z kilku perspektyw, które różnią się w znaczny sposób. Miesza się narracja
Marka z doniesieniami jego przyjaciela Jimba, historią matki, obserwacjami głównego bohatera oraz fragmentami z jego dziennika (pisanego
w pierwszej osobie).
W Zaginiony, zaginiona odnajdą się zarówno fani kryminałów, jak i opowieści z dreszczykiem. To solidna książka jak najbardziej warta polecenia.
Paweł Kozłowski

Z HISTORII. Ochotnik z 233. p.p. sędzia śledczy
Tadeusz Wajcht

BIBLIOTEKA w NASIELSKU
zaprasza na

WYCIECZKĘ ROWEROWĄ Z CYKLU

„W KRAINIE
NASIELSKIEGO PRAWDZICA”

Data: 24 sierpnia 2014 r. (niedziela)
Zbiórka: godzina 13.00 przy bibliotece,
ul. Piłsudskiego 6.
Prosimy o zabranie ze sobą dobrego humoru.
Długość trasy i tempo przejazdu są dostosowane
do możliwości najmłodszych uczestników.
Zapewniamy Przewodnika Po Historii odwiedzanych miejsc,
dobrą zabawę, a także pomoc techniczną na trasie
i transport zastępczy.
Wycieczka zostanie zakończona ogniskiem w Chrcynnie.
Szczegółowe informacje i zapisy u pani Izabeli Mazińskiej
w bibliotece na pierwszym piętrze, tel. 23 69 12552.
Zapraszamy.

Poległ na nasielskiej ziemi
Jego żołnierska mogiła znajduje się tuż przy wejściu na
nasz parafialny cmentarz. Poległ pod Nasielskiem 17 sierpnia 1920 r. w wieku 32 lat.
Kiedy Ojczyzna była
w potrzebie, kiedy bolszewickie hordy w 1920 r. zalewały
nasz, wybijający się na niepodległość, kraj, on na ochotnika
zaciągnął się do odradzającego się wojska polskiego i złożył
na ołtarzu Ojczyzny najwyższą
daninę – życie. Był żołnierzem
233. Ochotniczego Pułku Piechoty.
Tadeusz Wajcht urodził się
w 1888 r. w Szczuczynie.
W 1912 r. ukończył prawo na
uniwersytecie w Petersburgu.
W roku 1918, kiedy zaczęto tworzyć polskie sądownictwo, objął stanowisko sędziego
śledczego w swym rodzinnym
mieście. W roku 1919 przeniesiono
go na to samo stanowisko do Łomży. To był ogromny awans. Wielka
kariera stała przed nim otworem.
Kiedy w 1920 r. Rada Obrony Państwa wezwała wszystkich Polaków
do broni, on, nie bacząc na tych,
którzy powstrzymywali go od takiej

decyzji, stanął w szeregach Ochotniczej Armii. Już w lipcu 1920 r.
bronił Łomży. W szeregach 233.
p.p. przeszedł znaczną część szlaku bojowego. Padł w boju w okolicach Nasielska i tu, na cmentarzu
parafialnym, został pochowany
(najpierw w mogile zbiorowej, a następnie ekshumowany i pochowany w indywidualnej mogile).
andrzej zawadzki
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ROZMAITOŚCI

Wspomnienie o śp. Zofii Jaworskiej

Cykliści spod Baszty

7

Zasłużyła na wierną Nasielsk – Baszta Bike Team
pamięć nasielszczan
W kwietniu br. tuż przed
świętami wielkanocnymi
ukazał się, w miejscach tradycyjnie wykorzystywanych w Nasielsku do tego
celu, nekrolog informujący
o śmierci śp. Zofii Jaworskiej,
lekarza stomatologa, i o jej
pogrzebie w Warszawie.
Wydaje się, że fakt odejścia do wieczności śp.
Zofii Jaworskiej został słab o zauważony zarówno
w Nasielsku, jak i w naszej
g minie. A p owinno być
inaczej, ponieważ Zofia Jaworska była kimś wyjątkowym, osobą zasłużoną dla
Nasielska, jak też dla kraju.
Z Nasielskiem była związana od
roku 1950, kiedy wraz z mężem
zamieszkała tu, aby dbać o zdrowie mieszkańców. Obydwoje
ukończyli Akademię Medyczną.
Ona była lekarzem stomatologiem, a jej mąż oprócz stomatologii ukończył Wydział Lekarski.
Zajmował się m.in. radiologią.
Wprawdzie samo w ykony wanie funkcji zawodowych nie jest
jeszcze powodem do tego, aby
uznawać kogoś za osobę bardzo
zasłużoną, każdy bowiem wykonuje jakiś zawód i w większości
staramy się wykonywać go solidnie, jednakże praca zawodowa
tej dwójki lekarzy zasługiwała na
szczególną uwagę. Potwierdzają
to osoby, które korzystały z ich
wiedzy i umiejętności. Tę wiedzę systematycznie poszerzali,
dokształcając się nie tylko przez
kursy, konferencje, zjazdy i seminaria, ale i samokształcenie. Byli
otwarci na wszystko to, co nowego działo się w medycynie.
Korzystali przy tym z pism obcojęzycznych.
Zofia Jaworska, wykonując profesję, która u wielu budzi mieszane
uczucia, była wyjątkowo lubiana
przez dzieci. Jej słowa i uśmiech
sprawiał y, że nawet wyrwanie
ząbka i borowanie, choć nie były
przyjemnością, nie stanowiły życiowego dramatu. Gdy trzeba było

Świetna zabawa, doskonałe źródło
motywacji i możliwość dzielenia
się wiedzą z innymi – to korzyści
płynące z uprawiania sportu w grupie. Dobrze o tym wiedzą miłośnicy dwóch kółek, którzy tworzą
Nasielsk – Baszta Bike Team.

zająć się kolejnym ząbkiem, dzieci
prosiły, aby zrobiła to pani Zofia.
W t ym krótkim wspomnieniu
chciałbym z wrócić uwagę na
jeszcze jeden, mniej znany, ale
ważny aspekt w życiorysach państwa Jaworskich. Ich młodość
przypadła na czas wojny. Obydwoje zaangażowali się w ruch
oporu. Związali się z Armią Krajową. Ona w Lublinie, skąd pochodziła, on w Warszawie, gdzie
walczył w powstaniu warszawskim. Warto o t ym pamiętać,
jako że obchodzimy okrągłą, 70.
rocznicę tego powstania.
Mniej znany obecnie jest udział
małżonków Jaworskich w różnych formach życia społecznego.
Sztandarową organizacją społeczną działającą przez wiele lat po II
wojnie światowej w Nasielsku
było Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej (TKKF). I tam
właśnie państwo Jaworscy odgrywali znaczącą rolę.
Doktor Zofia Jaworska, jak również jej mąż zasłużyli na trwałą
pamięć w Nasielsku i w nasielskiej
gminie. Wpisali się w historię naszego miasteczka i warto, aby tę
pamięć utrwalić. Tytuł wspomnieniowego tekstu jest nieco mylący
z tego względu, że jego napisanie nawiązuje do smutnego faktu
odejścia 14 kwietnia 2014 r. pani
Zofii, zaś na trwałą pamięć zasłużyli obydwoje państwo Jaworscy.
Andrzej Zawadzki

To nieformalna grupa łącząca lokalną społeczność i organizująca
wyprawy rowerowe. Zespół tworzy 8 osób w wieku 16–30 lat. Są
to mieszkańcy Nasielska
i okolic. Niemal do każdej
organizowanej wyprawy
dołączają nowe osoby,
m.in. mieszkańcy Nowego
Dworu Mazowieckiego,
w którym brakuje takich
inicjatyw. Pomysł utworzenia grupy Nasielsk –
Baszta Bike Team wyszedł
od Dawida Adamczewskiego (Nasielsk) i Łukasza
Malinowskiego (Studzianki). Zauważyli oni, że wiele osób samotnie jeździ
na rowerze, pokonując
naprawdę długie dystanse. Pomyśleli więc, że
dobrze by było stworzyć
grupę, która wspólnie organizowałaby wyprawy
rowerowe, wymieniałaby
się doświadczeniami i przyjemnie
spędzała wolny czas. Punktem wypadowym w trasy stało się miejsce
przy nasielskiej Baszcie, stąd też
wywodzi się nazwa grupy. Na portalu społecznościowym Facebook
powstała strona, dzięki której możemy obejrzeć fotorelacje z wyjazdów, poczytać o najbliższych
planach zespołu bądź też umówić
się na wspólną wyprawę (https://
www.facebook.com/NasielskBasztaBikeTeam).
Nasielsk – Baszta Bike Team pokonuje obecnie różne dystanse.
Wieczorne wyjazdy liczą 30–
50 km, długie wypady – ponad

100 km. Trasy ustalane są tak,
aby można było poznać ciekawe
miejsca lub wziąć udział w jakimś
wydarzeniu. Oprócz większych
weekendowych pętli oraz mniejszych w dni robocze Nasielsk
Baszta Bike Team planuje wyprawę „Zieloną siódemką”, czyli
malowniczymi, lokalnymi drogami do Gdańska (ok. 300 km),
wyprawę na Mazury (ok. 150 km),
a także wycieczkę w góry i jazdę
po górskich szlakach oraz wiele
innych, nawet zagranicznych tras.
J a k z a p e w n i aj ą c z ł o n kow i e
Nasielsk – Baszta Bike Team, osoba, która jeździ na rowerze, nie
potrzebuje specjalnego przygotowania. Jednak najlepiej zacząć od
krótszych dystansów, żeby się nie
przeforsować. Zimą, kiedy mniej

rowery crossowe, MTB lub szosowe.
Jazda na rowerze w grupie niesie ze
sobą same korzyści. Jest to przede
wszystkim przyjemna forma spędzania wolnego czasu. Każda wyprawa poprawia samopoczucie,
dodaje energii i pomaga w radzeniu
sobie ze stresem. W grupie łatwiej
jest pokonywać trudniejsze i dłuższe dystanse.

jeździ się na dwóch kółkach, dobrze jest zadbać o kondycję na
siłowni lub basenie. Ważny jest
również odpowiedni rower. Nie
może być za ciężki, powinien zaś
mieć przerzutki. Rowery polecane
przez nasielską grupę „Bikerów” to
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Na si el sk – B a szt a B ike Team
t worzą: Ł ukasz Malinowski (Studzianki), Dawid Adamczewski (Nasielsk), Jakub
Chmielewski (Nasielsk), Kamil
Jankowski (Nasielsk), Jarosław
Kot (Borkowo), Krzysztof Roguszewski (Studzianki), Arkadiusz
Żyła (Nasielsk), Adam Zalewski (Nasielsk). Grupa jest otwarta. Każdy miłośnik dwóch kółek
może przyłączyć się do wspólnej
jazdy. Zatem jeśli czujecie się na
siłach, chcecie poznać ciekawych
ludzi i przeżyć niezwykłą przygodę – DO ZOBACZENIA POD
BASZTĄ!
K.T.
L

E

N

C

J

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Agnieszki Bryśkiewicz
Mamy Olgi Bryśkiewicz i Żony Marcina Bryśkiewicza
Łącząc się z Państwem w bólu i żalu,
składamy całej Rodzinie nasze wyrazy
głębokiego współczucia w tej bolesnej chwili.
Uczniowie kl. III b Szkoły Podstawowej w Nasielsku
wraz z Wychowawczynią i Rodzicami
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II Dzień Tradycji Rzeczpospolitej w Pułtusku
Już po raz drugi w Pułtusku 19 lipca
br. zorganizowano barwne patriotyczne święto z okazji upamiętnienia wyruszenia z Mazowsza króla
Jana III Sobieskiego na pamiętną
bitwę pod Wiedniem.
Impreza zaczęła się od uroczystej
mszy świętej w intencji Ojczyzny
odprawianej w bazylice w Pułtusku z udziałem XVII-wiecznego
wojska Rzeczypospolitej. Oprawę
muzyczną zapewnił kwartet z Bia-

łegostoku, który wykonywał pieśni
gregoriańskie. W czasie liturgii pod
kościołem zaczęły gromadzić się
tłumy czekające, aż będzie można
zobaczyć króla Jana III Sobieskiego,
który wraz ze swoim wojskiem, na
czele ze skrzydlatą husarią, ruszy
w kierunku Wiednia. Barwny pochód co jakiś czas wznosił okrzyki
na część króla, zachęcając do tego
również widzów.
Później rozpoczął się piknik z husarią,
który zgromadził wielu chętnych. Zadbano
dla nich o liczne atrakcje. W poprzednim
roku umożliwiono
np. wypróbowanie
swoich umiejętności
szermierki podczas
szlachtowania główek
kapusty, tym razem
jednak postanowio-

no na coś wybuchowego. Chętni mogli
strzelić z prawdziwego działa. Poza tym
były lekcje musztry
i wiele innych atrakcji. Odbył się również
II Ogólnopolski Turniej Husarski, w którym przedstawiciele
chorągwi husarskich
mogli pokazać swe
umiejętności, walcząc
o pierścień z orłem
króla Jana III Sobieskiego.
O 19.50 odbyła się
bitwa na b łoniach
nadnarwiańskich
z szarżą husarii
i z udziałem artylerii. Potem nadszedł czas na finał w postaci uroczystego przejazdu z pochodniami
wokół rynku w Pułtusku
i pokaz sztucznych ogni,
na pamiątkę i ku czci wymarszu wojsk mazowieckich na bitwę wiedeńską.
Kolejny Dzień Tradycji
Rzeczpospolitej w Pułtusku był równie, jeśli nie
bardziej, widowiskowy
jak poprzedni. Jeśli jego
tradycja będzie kontynuowana, to zachęcamy serdecznie, żeby uwzględnić
to wydarzenie w swoich
wakacyjnych planach.
II Dzień Tradycji Rzeczpospolitej w Puł tusku

zorganizowali: Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, Dom Polonii,
samorząd miasta Pułtuska i Starostwo Powiatowe, Fundacja „Obo-

wiązek Polski”. Patronat honorowy
sprawował biskup płocki Piotr Libera.
p.k.

runku Zabłocia. Na terenie naszej
gminy peleton ma się pojawić
między 14.15 a 14.30. Zlokalizowana będzie wtedy jedna górska

premia na drodze wojewódzkiej
nr 622 za Jaskółowem.
(pk)

Z GMINY

Rajd przez Nasielsk
We wtorek, 29 lipca br. przez teren naszej gminy przebiegł II etap
LOTTO TOUR 57. międzynarodowego wyścigu kolarskiego „Dookoła Mazowsza”.
Wyścig jest dużą gratką dla fanów tej dyscypliny sportu, ponieważ na start zgłosiło się wielu
znanych kolarz y oraz zespołów z całego świata. Udział wezmą m.in. Cyclingteam Jo Piels,
LKT Team Brandenburg, Dukla
Trencin Trek, Riwal Cycling Team,

czy też Bauknecht-Author. W sumie w wyścigu udział ma wziąć
130 najlepszych kolarzy grup zawodowych.
29 lipca peleton przejechał drogą
wojewódzką nr 571 od strony Starej Wrony przez most na Wkrze,
Ruszkowo i P ieścirog i i dalej
w kierunku Nasielska. W samym
mieście kolarze przejechali głównymi ulicami: Kolejową, Tadeusza
Kościuszki, Kilińskiego i Warszawską. Dalej przez Pniewo i Chrcyn-

no trasa pobiegnie
drogą wojewódzką
nr 622, aby ostatecznie zakończyć etap
w Now ym D worze
Mazowieckim. Warto dodać, że na terenie gminy ustawiono
trzy górskie premie,
jak określa się na wyścigu kolarskim podjazdy. Umieszczono
je na drodze wojewódzkiej nr 571:
p r z e d s k rę te m
w lewo do Dob r e j Wo l i i z a
skrętem w prawo w k ierunku
Lelewa oraz na
dro d ze woj e wódzkiej nr 622
w Jaskółowie.
Jeśli ktoś przegapił przejazd
kolar z y, to n i c
straconego.
2 sierpnia będzie miał miejsce ostatni etap
w yścig u, któr y
z Winnicy, przez
Pniewo i Chrcynno dotrze w kie-

fot. P. Kozłowski
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Z GMINY. Cieksyn

Tipi nad Wkrą
W sobotę, 19 lipca br., rozpoczął się
w Cieksynie XXXVIII Ogólnopolski
Zlot Przyjaciół Indian. Po raz pierwszy w historii taka impreza miała
miejsce na Mazowszu, co stanowi
dużą nobilitację dla mieszkańców
naszego regionu.
Miejscem zlotu został teren należący do państwa Brzozowskich,
właścicieli „Wiktoria Park”. Jest on
usytuowany w bardzo dogodnym
miejscu. Duży, stosunkowo oddalony od siedzib ludzkich i naturalnie
ogrodzony ścianą lasów i przepływającą rzeką Wkrą. To świetna lo-

kalizacja na tego typu imprezę,
wystarczyło rozłożyć swoje tipi
i wyobrazić sobie, że właśnie przenieśliśmy się w dawny świat prawdziwych Indian. Nic dziwnego, że
wśród zlotowiczów panowała opinia, że Cieksyn to jedno z najpiękniejszych miejsc, gdzie mogli się
spotkać, a być może nawet najlepsze ze wszystkich dotychczasowych.
Organizatorem XXXVIII Ogólnopolskiego Zlotu
Polskiego Ruchu
Przyjaciół Indian
było Stowarzyszenia Artystyczno -S p o łe c zne
„Skafander” oraz
Sagitarius Projekt Agencja
A r t y s t yc z n o -Rek lamowa,
przy wsparciu finansowym gminy Nasielsk,
Western Union,
Nadle ś nict wa
Płońsk i Studia
Format.
Zlot organizowany jest raz do
roku i przyjeżdżają na niego ludzie z całej Polski, a nawet spoza
naszego kraju. Impreza, oprócz
Indianistów przebierających się
w tradycyjne stroje i mieszkających
w tipi, zrzesza również innych miłośników tych klimatów.
– Paradoksalnie w Indian bawi się
dziś cały świat, to fenomen kulturowy – mówi Jan Rzatkowski,
jeden ze zlotowiczów, i dodaje –
Zlot skupia ludzi, którzy interesują
się Indianami: pisarzy, etnografów,
śpiewaków czy tancerzy.
Sam Jan Rzatkowski, którego indiańskie imię brzmi „Red Stone”,
swoją przygodę z Indianami rozpoczął, gdy był bardzo młody.
– Poszedłem do kina na „Winnetou”. Tak mnie zachwycił ten kolo-

rowy świat, że zacząłem się bawić
w Indian i zauważyłem, że ta pasja się rozwija – mówi. Podobnie
rozpoczynało wielu innych zlotowiczów. – U mnie zaczęło się od
książek Szklarskiego, a także filmów na podstawie twórczości Karola Maya i biegania po podwórku
z łukiem – wspomina Krzysztof
Jawor. Zainteresowanie dojrzewało i obecni zlotowicze trafiali na
innych miłośników poprzez internet, imprezy okolicznościowe
albo dzięki przypadkowi, jak Joachim „Czarny Orzeł” Płachetka:
– Dowiedziałem się
o organizowanym
zlocie, gdy byłem na
wczasach w wiosce
indiańskiej w Koszalinie.
Z l o t u r z e k a k a żdego gościa swoją
barwnością. Wielu
uczestników stawia
tipi, czyli indiańskie
namioty, sporo również zakłada tradycyjne stroje. Zlotowicze opierają
się przy tym na stylu charakterystycznym dla danego plemienia
albo dla jakieś grupy. Wybór ma
często związek z jakimiś cechami
danego szczepu, z którymi ktoś się
identyfikuje.
– Wybrałem Lakotów, zwanych
popularnie Siuksami, ponieważ
pasuje to do mojego charakteru.
To naród waleczny i honorowy

R

E

i ja też jestem taki – opowiada Joachim Płachetka. Świadczy to o tym, że
myliłby się ten, kto uważa
Indianistów za grupę kolorowych przebierańców.
Wartoś ci w yznawane
przez Indian są dla niektórych wskazówką, jaką
kierują się w życiu. Jan
Rzatkowski mówi wprost:
– Znalazłem u nich coś,
co zawsze we mnie siedziało, czyli szacunek do wszelakiego stworzenia czy wiarę, że świat nie jest
niczyją własnością i na ziemi jesteśmy tylko na chwilę.
Ważny element życia Indian, obecny również na zlocie, to taniec
i śpiew. Jak wyłożył to Jan Rzatkowski: – Indianin robi trzy rzeczy: tańczy, śpiewa albo tańczy i śpiewa.
Do tańca została zbudowana specjalna arena, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Maka Sapa Singers.
Jest wiele rodzajów tańca pow
wow, który to termin wziął się od
nazwy zjazdów plemiennych. –
Jesteśmy tancerzami pow wow –
mówi Krzysztof Jawor, który jest
członkiem grupy Rise of the Sun.
– W tym celu przygotowujemy
stroje na róże kategorie taneczne. Część z tańców ma charakter
symboliczny, np. efektowny taniec
dzwonków, który ma mieć działanie uzdrawiające.
Zlot trwał ponad tydzień, a na niedzielę, 20 lipca, przewidziano dzień

K

otwarty dla mieszkańców i innych
gości z zewnątrz. Był na nim obecny burmistrz Nasielska Bogdan
Ruszkowski, który otrzymał od
organizatorów łapacz snów, czyli
amulet służący odganianiu złych
snów.
Dzień otwarty obfitował w ciekawy program o charakterze edukacyjnym. Tatanka Art z Żuromina
przeprowadziła wiele zabaw i konkursów rodzinnych o tematyce
indiańskiej. Dużo emocji dostarczył pokaz kaskaderski na koniu
w wykonaniu Bartosza Gaździocha
z grupy Blizzard. Kolejną atrakcją
były przejażdżki konne pod okiem
Małgorzaty Jakoniuk ze Stajni
Stangret z Lorcina.
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
wystawił Eko Punkt, a strażacy
z Cieksyna oferowali grochówkę
i dbali o bezpieczeństwo na drodze
dla dojeżdżających. Kluczowym
momentem dnia był pokaz tańców
pow wow, do których czasami zapraszani byli również widzowie.

L
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Pod koniec cała arena była wypełniona tańczącymi, wśród których
Indianie zmieszali się z turystami,
tworząc na moment jedno wspólne plemię.
Kto wtedy był uczestnikiem tego
widowiska, z pewnością pozostał
pod wrażeniem uroku tej chwili. Jeśli ktoś złapał bakcyla indiańskich klimatów, mógł porozmawiać
z którymś ze zlotowiczów albo kupić sobie pamiątki i książki w jednym z wielu stoisk.
Zorganizowanie Ogólnopolskiego
Zlotu Przyjaciół Indian było jedną
z najciekawszych inicjatyw „Skafandra” na terenie Cieksyna. Jej sukces
jest korzyścią dla całej gminy, ponieważ pokazuje, że są u nas i piękne miejsca, i kreatywni ludzie pełni
świetnych pomysłów.
Miejmy nadzieję, że widzowie tego
wielkiego indiańskiego widowiska
zafascynowali się nim na tyle, żeby
przyłączyć się w przyszłości do tej
rozwijającej się ciągle społeczności.
P.K.
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Z WTZ

Integracja przy muzyce
W środę, 23 lipca br. na terenie firmy JAN-POL w Starych Pieścirogach, gdzie swoją siedzibę mają
Warsztaty Terapii Zajęciowej, odbyło się spotkanie integracyjne.
W odwiedziny do naszych warsztatowiczów przyjechali uczestnicy i pracownicy Środowiskowego
Domu Samopomocy z Pułtuska

Podczas spotkania okazało się, że
wielu uczestników WTZ i ŚDS, to
wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku,
a więc znają się z czasów szkolnych i teraz mieli okazję odnowić
znajomość. Szczególnie sprzyjał
temu kolejny punkt programu, czyli
wspólne biesiadowanie ze śpiewem
przy akompaniamencie gitary. Po-

wraz z jego dyrektorem Łukaszem
Ruszkowskim.
Podczas oficjalnej części tej wizyty
nastąpiła wzajemna wymiana podarunków. WTZ otrzymały w prezencie rysunek na szkle wykonany
przez uczestników ŚDS, natomiast
goście dyplom z podziękowaniami za wspólną zabawę integracyjną
przygotowany przez uczestników
pracowni multimedialnej pod kierunkiem Iwony Wawrzyńskiej.
Następnie wszyscy wzięli udział
w spotkaniu z muzyką, czyli zajęciach prowadzonych przez instruktora pracowni muzycznej Mateusza
Rutkowskiego. Takie zajęcia, podczas których uczestnicy WTZ zapoznają się z różnymi rodzajami
instrumentów muzycznych, odbywają raz w miesiącu. Tym razem
pan Mateusz opowiadał o trąbce,
historii jej powstania, budowie oraz
najsłynniejszych trębaczach w historii muzyki. Można było posłuchać również gry na trąbce, a do
tego każdy mógł ją obejrzeć. Spotkania z muzyką zawsze cieszą się
dużym zainteresowaniem wśród
uczestników WTZ i okazało się, że
wykład o trąbce bardzo spodobał się gościom, którzy niestety
w swojej placówce nie mają terapii
muzycznej.

częstunek przygotowali uczestnicy
pracowni gospodarstwa domowego
pod kierunkiem instruktorki Eweliny Wiktorowicz. Wspaniałe humory dopisywały wszystkim, więc
po wspólnych śpiewach przeszedł
czas na tańce, do których nikogo
nie trzeba było specjalnie namawiać.
W integracji uczestniczyli także
Janusz Konerberger, założyciel
WTZ, i zaprzyjaźniony z placówką
ks. Tadeusz Jabłoński.
Spotkanie integracyjne udało się
znakomicie i już dla podtrzymywania odnowionych teraz przyjaźni planowane są kolejne imprezy
po wakacyjnej przerwie.
(red.)

LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo,
kilkakrotnie na Waszych łamach Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich porusza sprawę opłat za wywóz śmieci. Wydział zwiększył ilość
osób zatrudnionych, nie powinno być problemów ze ściągalnością opłat.
Przy tej okazji chciałbym prosić Wydział, aby wypowiedział się o drugiej
stronie, czyli Firmie „Błysk-Bis”.
1. Dlaczego selekcyjne odpady przy odbiorze są mieszane w śmieciarce
(dwukrotnie zwracałem się w tej sprawie do Burmistrza, raz w kameralnym gronie, drugi – publicznie w kinie). Pytałem również pracowników,
którzy twierdzili, że są segregowane na wysypisku. Jaki ma sens segregacja przez mieszkańców?
2. Dlaczego śmieciarki nie są przystosowane do opróżniania koszy 110-litrowych? Zdarza się, że pracownik nie może zapiąć kosza za oba uszy, co
sprawia kłopot z opróżnieniem oraz niszczy kosz.
3. Dlaczego firma zostawia po sobie ślady na ulicy w postaci okruchów
lub mokrych śmierdzących plam, które czuć kilka dni?
4. Ile pieniędzy gmina dopłaca firmie do wywozu śmieci?
5. Kiedy Pan Burmistrz spowoduje, obiecywane przed wyborami w Radiu
dla Ciebie, odbieranie śmieci przez nasz miejscowy Zakład?
					
Z poważaniem
						
Józef Zawadzki
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W nr 15/2014 r. „Życia Nasielska” w podziękowaniu zamieszczonym na stronie 11 wkradł się błąd w nazwisku. Zamiast „Panu
Leszkowi Chojnackiemu” powinno być Panu Leszkowi Chojnowskiemu. Za pomyłkę przepraszamy.
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NASIELSK UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Wakacyjna wizyta w Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Wakacje w pełni. Uczniowie odpoczywają od nauki w szkolnych
ławach. Ci, którzy uczestniczyli w
zajęciach utworzonego w marcu br. Nasielskiego Uniwersytetu
Dziecięcego, mieli niedawno, bo
7 lipca, możliwość spędzenia bardzo ciekawie wakacyjnego dnia.
Otóż zostali oni zaproszeni przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz
przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwika Rakowskiego. Celem spotkania
było zapoznanie dzieci z pracą Zarządu i radnych województwa mazowieckiego.
W wycieczce, którą kierowała koordynatorka nasielskich żaków Elżbieta Wróblewska, uczestniczyło
28 dzieci oraz 11 osób dorosłych,
w tym 3 nauczycieli, 5 rodziców i
3 nasielskich radnych w osobach:
Magdalena Biernacka, Henryk Antosik i Albert Dublewski. Młodzi
studenci zostali przyjęci w sali konferencyjnej. W spotkaniu oprócz
gospodarzy (Marszałka i Przewodniczącego Sejmiku) brało również
udział dwoje radnych wojewódzkich – Maria Kowalska, która jest
mieszkanką naszej gminy, oraz
Marek Papuga, który uczestnicząc
w uroczystej inauguracji Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, wysunął pomysł tej wizyty.
Atmosfera spotkania była bardzo
przyjazna. Dzieci wraz z radnymi
zasiadły przy wielkim okrągłym
stole. Mikrofony będące przy każdym stanowisku wprowadzały nastrój urzędowej powagi, zaś cukierki
i napoje stojące na stole sprawiały,
że było sympatycznie. Koordynatorka na wstępie zaprezentowała
zebranym multimedialnie dotychczasową działalność Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. W
I semestrze liczył on 40 uczestników. Patronat organizacyjny objął
burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, który dofinansował dwa
przejazdy związane programem
(do Warszawy i do Grodziska Mazowieckiego), oraz Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w
Nasielsku, gdzie odbyła się uroczysta inauguracja. Zajęcia odbywały
się dwa razy w miesiącu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w
Nasielsku, a prowadzili je pasjonaci
różnych dziedzin wiedzy. Atrakcyjne były również wyjazdy naukowe
– do Planetarium w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie na seans filmowy oraz na Wydział Transportu
Politechniki Warszawskiej z okazji
Dnia Dziecka – na pokazy w ramach ogólnopolskich zawodów w
konstrukcjach z klocków lego.
Ta innowacyjna inicjatywa edukacyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie Europa i My to efekt
realizacji ubiegłorocznego zadania w ogólnopolskiej akcji „Masz
Głos, Masz Wybór” pod hasłem
„Inicjatywa lokalna” i tegorocznego zatytułowanego „Dostępni Samorządowcy – Podsumowanie
Kadencji”. Jeśli współpraca lokal-

nych wład z samorządowych i
przedstawicieli tej
inicjatywy w kierunku wzajemnej
komunikacji społe c znej w yróżni się znaczącymi
rezultatami, to być
może do gminy
Nasielsk trafi nagroda konkursu
„Super Samorząd 2014”, organizowanego w ramach akcji MGMW
przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów
pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Po zapoznaniu się z prezentacją
odbyła się krótka dyskusja radnych z dziećmi. Chociaż młodzi
nie chwalili się swoim społecznikowskim zaangażowaniem, to
zostali docenieni za swoje pasje
poznawcze. Każde dziecko zostało obdarowane zestawem przydatnym dla rowerzysty do poruszania
się bezpiecznie po drodze. Miłe
akcenty miały miejsce również w
sali plenarnej, gdzie odbywała się
sesja sejmiku. Jedna ze „studentek” Wiktoria Pietrzak, która zdała do klasy piątej, wyrecytowała
pięknie wiersz o Mazowszu. Radni
podziękowali jej brawami, a przewodniczący żartobliwie skomentował, że był to najciekawszy punkt
programu obrad, ponieważ wszyscy uważnie słuchali.
Dal sz ym p unktem p rog ramu
wycieczki był pobyt w Muzeum Etnograficznym, gdzie dzieci
podczas zajęć warsztatowych wykonały piękne kartki z pozdrowieniami. Kolejnym etapem był wjazd
na taras widokowy na XXX piętrze
Pałacu Kultury i Nauki. W drodze
powrotnej zaś przez ok. 2 godziny
zwiedzaliśmy lotnisko w Modlinie.
Dzieci po kontroli manualnej miały
możliwość być tam, gdzie pracują
służby obsługi lotniska. Autokarem
służbowym odwiedziły sokolnika.
Zobaczył y największą w Europie żyjącą tu sowę i inne zaprzyjaźnione ptaki. Strażacy zapoznali
je z pojazdami specjalistycznymi.
Dzieci z bliska obejrzały lądowanie
samolotu pasażerskiego.
Koszt wycieczki, na który składały
się przejazd i bilety wstępów, był w
całości sfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Szczególne podziękowanie za
pomoc w zorganizowaniu tej wizyty w sejmiku oraz zwiedzania
Warszawy i lotniska w Modlinie
należą się radnemu województwa
mazowieckiego Markowi Papudze.
To on wykonał mnóstwo potrzebnych telefonów, wystosował kilka
potrzebnych pism oraz szczerze
kibicuje dalszym działaniom Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Bowiem nasielska dziecięca
uczelnia edukuje, inspiruje i integruje.
L icz ymy, że od października
znacznie powiększy się grono na-
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Wysokie lokaty
naszych tenisistów
Zakończył się tenisowy turniej Grand Prix w sezonie 2013/2014, który odbywał się w warszawskiej hali sportowej KS Spójnia. W tym roku
ostatni turniej sezonu odbył się 22 czerwca br. i był to Turniej Jubileuszowy, bowiem minęło 10 lat, od kiedy turniej ten jest organizowany
w Warszawie.
Był to jeden z najważniejszych turniejów sezonu. Wystartowało w
nim 33 najlepszych zawodników biorących udział w tych rozgrywkach. Wśród nich znalazło się dwóch zawodników z naszej gminy:
Arek Ziemiński z Cieksyna i Andrzej Kosewski z Pianowa.

sielskich żaków. Zapisy już trwają.
Do 15 września br. chętni powinni wpłacić za semestr 120 zł za
dziecko, a 80 zł w przypadku rodzeństwa, na konto Stowarzyszenia Europa i My nr 90 1050 1038
1000 0023 0466 7708, podając
w tytule przelewu imię i nazwisko
dziecka.
Więcej informacji na stronie www.
europaimy.org oraz telefonicznie
nr 0 606 923 971 lub za pośrednictwem e-maila: wroblewska@europaimy.org.
koordynatorka NUD
Elżbieta Wróblewska
O

G

Ł

Nasi zawodnicy należeli do najlepszych w tym turnieju. Fazę grupową przeszli jak burza, a w dalszej części toczyli zacięte i wyrównane
pojedynki. W grze 1/8 turnieju Arek Ziemiński po pięciosetowym
pojedynku przegrał 3:2 z trzecioligowym zawodnikiem ze Spójni
Warszawa, natomiast Andrzej Kosewski pokonał zawodnika z Piaseczna 3:0, a następnie drugoligowego zawodnika ze Spójni Warszawa
(cichego faworyta gospodarzy), również 3:0, co wzbudziło respekt u
innych zawodników. W walce o 1. miejsce spotkał się z zawodnikiem
numer 1 warszawskiej ligi – ogólnym faworytem turnieju, i po zaciętym pojedynku przegrał w stosunku 3:1.
Ostatecznie Andrzej Kosewski zajął 3., a Arek Ziemiński 5. miejsce,
co należy uznać za duży sukces, ponieważ w turnieju tym wystąpili
zawodnicy z drugiej i trzeciej ligi. Gratulujemy zawodnikom i życzymy udanego startu w nowym sezonie 2014/2015.
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WETERYNARZ RADZI

Dieta dla naszych pupili
W poprzednim artykule zwracaliśmy Państwa uwagę na to,
jak istotne jest, by szczeniąt i kociąt nie rozdzielać z matką zbyt
wcześnie. Okres socjalizacji przeprowadzany pod okiem mamy ma
wpływ na wiele cech charakteru,
które ujawniać się będą przez całe
życie zwierzaka.
Dziś słów kilka o żywieniu nowego domownika, ale zanim zgłębimy ten temat, nie możemy nie
wspomnieć o tym, jak ważne jest,
by wybór psa czy kota został dokonany w sposób przemyślany,
uwzględniający cechy charakteru
danej rasy, tryb życia właściciela,
jego warunki mieszkaniowe, finansowe i czasowe. Ktoś o spokojnym trybie życia, nielubiący
ruchu, nie może myśleć o zakupie
beagla czy posokowca, bo to psy
bardzo późno dojrzewające, wymagające ogromnej ilości pracy,
czasu i cierpliwości. Jamniki słyną
ze swej niechęci do dzieci, a boksery – chociaż bardzo rodzinne
– uznawane są za mocno chorowite…
Rasa ma także ogromne znaczenie
w przypadku kotów. Jeśli zdecydujemy się zakupić persa, będziemy
musieli zaakceptować jego leni-

dzo dramatyczne, ich
wdzięczność i miłość
– nieoceniona.
Wybierając zwierzę,
musicie Państwo pamiętać o kosztach, jakie
będzie ono generować.
Duży pies będzie wymagać dużo wyższych
nakładów finansowych
i będą one dotyczyć
przede wszystkim żywienia. Przed zakupem
psa czy kota należy
zapytać hodowcę, w jaki sposób
żywione było zwierzę, by po przywiezieniu go do nowego domu nie
wprowadzać mu gwałtownie innej
diety. Temat żywienia jest bardzo
obszerny, wspomnimy tu tylko,
że zdecydowane „NIE” mówimy
wszelkim domowym obiadkom,
sosom, wędlinom, parówkom itd.
Trudno oczekiwać, by pies miał
piękną, błyszczącą sierść bez łupieżu, jeżeli jest żywiony odpadkami kuchennymi. My jesteśmy
zwolennikami suchej karmy, pod
warunkiem oczywiście, że nie jest
to najtańsza, supermarketowa marka. Jakość karmy jest niestety ściśle powiązana z jej ceną, jednakże
nasza inwestycja w żywienie zwie-

wy tryb życia. Jeżeli jednak zakupimy kota norweskiego leśnego
i na dodatek umożliwimy mu wychodzenie na zewnątrz, możemy
przeżyć wielkie rozczarowanie
jego – pozornie – mało towarzyskim charakterem. Jest to bowiem
kot, który uwielbia myszkować
w okolicy i czmycha z domu przy
każdej możliwej okazji. Nie straszny mu śnieg ani deszcz, gdyż jego
dwuwarstwowe futro jest przystosowane do trudnych skandynawskich warunków atmosferycznych.
Poświęćcie zatem Państwo trochę
czasu i poczytajcie o interesującej Was rasie, bo to pomoże uniknąć rozczarowań i sprawi, że wasze
życie z czworonogiem nie będzie
utrapieniem.
Ilekroć zastanawiamy się nad zakupem psa czy kota, warto rozważ yć adopcję ze schroniska
lub fundacji opiekujących się
bezdomnymi, często rasowymi zwierzakami. Sami jesteśmy
posiadaczami około 12-letniej
suczki, która w schronisku dla
zwierząt spędziła 8 długich lat.
Dziś jest naszą ulubienicą, niezwykle oddaną i łagodną dla naszych
małych dzieci, spokojną i utrzymującą czystość w domu. Losy
takich zwierzaków bywają bar-

rzęcia jest inwestycją w jego zdrowie – w zdrowie jego skóry, w jego
piękną sierść, zdrowe stawy. Warto
o tym pomyśleć, zanim zdecydujemy się na zakup dużego psa.
Obecnie rzeszę zwolenników zdobywa tzw. dieta BARF – oparta na
mielonym mięsie i mielonych kościach. Ta dieta wymaga poświęcenia czasu, wymaga też wiedzy,
by była dobrze zbilansowana, nie
polecamy jej więc początkującym właścicielom. Kości są dla psa
ciężkostrawne, powodują zaparcia,
które kończą się nieraz interwencją
chirurgiczną. Te drobiowe pękają w czasie gryzienia wzdłuż, tworząc ostre igiełki, które mogą ranić
przewód pokarmowy. Jeśli chcemy
żywić psa dietą BARF, należy zdecydować się na to już na samym
początku, od wieku szczenięcego,
by przewód pokarmowy psa zdołał się do tego przystosować, a kości podawać tylko w formie drobno
zmielonej. Zdecydowanie nie polecamy podawania psom żadnych
kości od schabu, żeberek, drobiowych podudzi itp.
Nie polecamy w żywieniu psów
i kotów również mleka, bo ono
często wywołuje reakcje alergiczne, jajek, w tym samych surowych
żółtek, ze względu na ryzyko za-

rażenia salmonellą, a także produktów, które mogą być silnie
trujące – np. CZEKOLADA czy
cebula. Znamy historię tragicznego w skutkach zatrucia yorkshire
terriera po zjedzeniu kostki czekolady.
W przypadku kotów również polecamy suche karmy. Przewód pokarmowy kota funkcjonuje nieco
inaczej niż przewód psa. Istnieje
pewna pula związków, których koty
nie są w stanie same wytwarzać,
a które bezwzględnie muszą być
im dostarczane. Jest to szczególnie
ważne u kotów niewychodzących,
a co za tym idzie – niepolujących,
skazanych w swej diecie tylko na
to, co otrzymają od właściciela.
Jednym z takich niezbędnych dla
kota związków jest tauryna.
Koty niewychodzące, które
nie otrzymują gotowych, zbilansowanych diet, a np. surowe mięso czy wątróbkę, często
cierpią na niedobory tauryny, co prowadzi do ciężkich
konsekwencji zdrowotnych.
Dlaczego? Koty wychodzące
zjadają myszy – potrafią złowić nawet około 10 dziennie.
Czynią to nie tylko dlatego, że
myszy są doskonałym obiektem do zabawy. Ze wszystkich
dostępnych dla kota mięs to
mięso myszy to mięso najbogatsze w taurynę – ma jej aż 7 g w kg
suchej masy, podczas gdy w 1 kg
mięsa drobiowego czy wołowego
jest jej tylko ok. 1 g. Bogate w taurynę są również ryby i owoce morza. Gotowe suche karmy są tak
zbilansowane, by pokryć wszelkie
zapotrzebowanie niewychodzącego, niepolującego kota.
Ile razy dziennie powinno być karmione nasze zwierzę? Psy szczenięta nawet 5–6 razy dziennie,
dorosłe dwa razy dziennie. Ilość
posiłków ma według nas istotne
znaczenie u ras dużych, predysponowanych do tzw. skrętu żołądka.
To częsta przypadłość owczarków niemieckich, nowofundlandów i innych ras dużych, która
w ciągu kilku godzin prowadzi do
ich śmierci. Wśród wielu czynników, które mogą ją wywoływać,
wymienia się zbyt obfity posiłek.
Warto więc dzienną rację żywieniową rozłożyć na dwa podania.
Inaczej sprawa wygląda w przypadku kotów. Koty preferują wiele małych posiłków w ciągu dnia
– potrafią jeść nawet 14–16 razy
dziennie, po troszeczku. Jeżeli Wasz
kot nie jest kotem otyłym, może
mieć cały czas pełną miseczkę.
Małgorzata i Adam Rosłońscy
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Wytrwałość daje efekty
– 10 miesięcy i 38 kg mniej
Dziś moją bohaterką jest Kornela – młoda mieszkanka Nasielska, która postanowiła spełnić swoje marzenie. Nasza przygoda zaczęła się we wrześniu 2013
r. i trwa do dziś. Ponad 10 miesięcy zmian nawyków, przyzwyczajeń, walki ze
swoimi słabościami. Jednak było warto.
Od września 2013 r. Kornela schudła 38 kg.
Czy od dziecka towarzyszyły Ci zbędne kilogramy, czy pojawiły się one
w jakimś określonym czasie? Co było przyczyną?
– Zawsze byłam tak zwaną dziewczyną „przy kości”, ale waga mieściła się
w normie. W liceum niestety waga znacznie wzrosła. Powodem przede
wszystkim było bardzo nieregularne oraz późne pory jedzenia i moje wielkie
zamiłowanie do słodyczy. Niestety, przy moim słabym metabolizmie wtedy
oraz braku większego ruchu fizycznego tyłam.
Czy oprócz względów estetycznych były jakieś inne powody, które spowodowały wprowadzenie zmian w nawykach żywieniowych?
– Cały czas przeszkadzało mi to, jak wyglądam, i ciągle czułam się źle. Ważnym
powodem było również to, że bardzo lubię zakupy, ale niestety potem to stało
się męczarnią, gdyż miałam coraz większy problem ze znalezieniem swojego rozmiaru. Kolejnym powodem były problemy ze stawami, kręgosłupem
oraz nadciśnienie.

Co skłoniło Cię do zgłoszenia się do dietetyka, czy nie próbowałaś sama
się odchudzać?
– Ciągle czytałam jakieś artykuły w internecie, ale nie mogłam znaleźć nic sensownego dla siebie. Miałam już dość tego, jak wyglądam i jak ta otyłość mnie
ogranicza. Rodzice bardzo martwili się moim zdrowiem i nie chcieli, żebym
sama się odchudzała, tylko była pod kontrolą specjalisty. Byłam bezsilna i po
przeczytaniu kilku artykułów pani dietetyk Iwony w „Życiu Nasielska” postanowiłam się zgłosić po pomoc.
Jak wspominasz początek wprowadzania zmian i ich kolejne etapy?
– To może zabrzmi dziwnie dla osób, którym odchudzanie kojarzy się z wielką męczarnią, ale odchudzanie było dla mnie wielką przyjemnością i spełnieniem wielkiego marzenia. Po wprowadzeniu tych wszystkich „złotych” zasad
kilogramy same zaczęły spadać, nawet po 7 kg miesięcznie. Dopiero później
zaczęłam ćwiczyć sama w domu, a potem u szwagra na siłowni, i efekty jeszcze bardziej się zwiększyły.
Czy podczas odchudzania także zwiększyłaś swoją aktywność fizyczną?
– Tak, i to bardzo. Przez pierwszy miesiąc jeździłam tylko na rowerze, później
ćwiczyłam sama w domu, a teraz od trzech miesięcy chodzę trzy razy w tygodniu na siłownię, gdzie ćwiczę zgodnie ze specjalnie ułożonym dla mnie
planem treningowym, który stworzył mój szwagier.
Co zmieniło się w Twoim życiu po odchudzaniu?
– Kompletnie wszystko. Wcześniej ciągle byłam zmartwiona tym, jak wyglądam i jak ludzie mnie postrzegają. Miałam problemy ze stawami oraz kręgosłupem, a od czasu, kiedy zaczęłam się odchudzać, problemy te zniknęły. Ciągle
tylko myślałam o swoich kompleksach. Teraz nie czuję już żadnych ograniczeń, czuję się po prostu normalnie i dobrze oraz w końcu mogę kupować
ubrania, które mi się podobają. Dzięki straconym kilogramom byłam zmuszona zmienić swoją całą garderobę.
Jak zareagowali znajomi i rodzina na Twoją zmianę?
– Bardzo pozytywnie. W sumie mało kto się tego spodziewał. Dużo osób mnie
nie poznaje i pyta, jak tego dokonałam. Rodzina oraz chłopak wspierali mnie od
samego początku i też są zachwyceni efektem końcowym.
Co poradziłabyś czytelnikom, którzy nie mogą podjąć decyzji o odchudzaniu?
– Żeby nie tracili czasu na jakieś samodzielne odchudzanie i katowanie się ćwiczeniami, tylko żeby od razu zgłosili się o pomoc. No i żeby od razu zwalczyć
ten problem nadwagi czy otyłości, aby móc cieszyć się w stu procentach życiem, a nie martwić się swoim wyglądem oraz zdrowiem.
Obecnie trwa normalizacja masy ciała u Korneli. Mam nadzieje, że pozbycie się zbędnych kilogramów i problemów zdrowotnych da jej wytrwałość,
aby utrzymać ta masę ciała już na lata. Przykład Korneli pokazuje, że można odmienić swoje życie, potrzebna jest tylko wytrwałość i konsekwencja.
Często na pierwszej wizycie pacjenci pytają, ile czasu trzeba będzie spotykać się na wizytach – ta historia pokazuje, że aby osiągnąć zamierzony cel
i później normalizację wagi, potrzeba czasu, jednak wtedy widać wymierne
efekty. Wielką motywacją są również na pewno comiesięczne wizyty, na
których zawsze chciałam wypaść jak najlepiej – mówi Kornela. Trzymam
kciuki za Kornelię.
mgr Iwona Łątka dietetyk medyczny
506-958-184 dietetyk_iwona@wp.pl
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Kino NIWA ZAPRASZA
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 strażypożarnej.
6–10 sierpnia godz. 17.00

Przychodzi facet do lekarza
Komedia; Belgia, Francja; 1 godz. 47 min.

40-letni Romain Faubert jest hipochondrykiem.
Swoimi lękami uprzykrza życie przyjaciół.
6–10 sierpnia godz. 19.00

Pożądanie
Komedia romantyczna; Francja; 1 godz.30 min.

Spotkanie żonatego mężczyzny z piękną kobietą owocuje wzajemną fascynacją.
13–17 sierpnia godz. 15.00

Gang Wiewióra 3D
Animacja, komedia, przygodowy; USA, Kanada; 1 godz.
26 min.

Gburowaty wiewiór zostaje wygnany z parku
i zmuszony do życia w mieście.
13–17 sierpnia godz. 17.00

Transformers:
Wiek zagłady 3D

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Unikaj pośpiechu i stresu, choć teraz nie będzie to łatwe. Nawał pracy trudny będzie do
opanowania. Równocześnie terminy gonią.
Pracuj więc systematycznie, ale podczas
weekendu odpoczywaj efektywnie.
Byk 21.04–20.05
Przekonałeś się ostatnio o tym, że przyjaciół
poznaje się w biedzie. Teraz będziesz musiał
znowu skorzystać z życzliwości bliskich. Nie
będziesz się z tym czuł najlepiej, ale dobrze
wiesz, że nie masz innego wyjścia.
Bliźnięta 21.05–21.06
O każdą relację należy się troszczyć. Zarówno
o zawodową, jak i prywatną, bo wtedy łatwiej
jest przetrwać na co dzień. Niestety, ostatnio
raczej zrażałeś sobie otoczenie. Już wiesz, że
był to poważny błąd. Zmień swój styl.
Rak 22.06–22.07
W końcu będziesz mógł zaprezentować
swoje talenty i możliwości. Najważniejsze, by
znaleźć się we właściwym miejscu o właściwej porze. Wszystko teraz dziać się będzie
błyskawicznie. Twoje akcje pójdą w górę.
Lew 23.07–23.08
Jesteś raczej na bakier z przepisami prawnymi.
Ciągle żartujesz, że są one po to, by je łamać.
Uważaj, bo w końcu się doigrasz i będziesz
musiał zapłacić za swoją ułańską fantazję. Zamiast kawy pij zieloną herbatę.
Panna 24.08–22.09
Nie ulegaj złym emocjom. Postaraj się przywrócić równowagę i harmonię w swoim życiu.
Zastanów się, skąd się bierze w Tobie uczucie
zazdrości. W pracy z pokorą ucz się od innych.
Dzięki takiej postawie więcej osiągniesz.

Waga 23.09–23.10
Zapowiada się interesujący czas. Czekają Cię
teraz liczne spotkania, przede wszystkim zawodowe. Możesz otrzymać atrakcyjną propozycję pracy. Zastanów się poważnie nad
tym, czy nadszedł czas na zmiany.
Skorpion 24.10–22.11
Ciągła obawa o utratę pracy podcina Ci skrzydła. Samokontrola to nic zdrożnego, ale bez
przesady. Ciągle nie jesteś z siebie zadowolony. Jeśli choć trochę nie odpuścisz, to w końcu
wylądujesz na kozetce u psychoterapeuty.
Strzelec 23.11–21.12
Od dłuższego czasu frustruje Cię fakt, że wykonujesz pracę poniżej swoich kwalifikacji.
Może warto odkurzyć swój dyplom i rozejrzeć się za czym innym. Twój wyuczony zawód jest teraz naprawdę na topie.
Koziorożec 22.12–20.01
Rozsądnie wykorzystaj sezon urlopowy.
Poza wyjazdem wakacyjnym warto chyba
też pomyśleć o jakimś remoncie. W końcu
planujesz go już od lat. Ustal wszystko z rodziną i bierz się do pracy.
Wodnik 21.01–19.02
Do pracy wrócisz po urlopie bez entuzjazmu. Relacje w biurze są dość napięte. Każdy do każdego ma jakieś pretensje, a od
intryg aż się roi. Nie dziel się z nikim swoimi
sprawami i rób swoje.
Ryby 20.02–20.03
Mimo złych doświadczeń nie możesz się teraz
załamać. Ktoś w tym tygodniu udzieli Ci dobrej rady. Zamiast się boczyć, weź ją sobie do
serca i przemyśl. Może czasem warto słuchać
innych.

Akcja, sci-fi; USA; 2 godz. 45 min.

Mechanik i jego córka dokonują odkrycia, które sprowadza do nich Autoboty i Decepticony.
20–24 sierpnia godz. 15.00

Tarzan: Król dżungli 3D
Animacja, familijny, przygodowy; Niemcy; 1 godz. 28 min.

Tarzan i Jane stają twarzą w twarz z armią najemników prowadzoną przez mężczyznę, który zagarnął majątek rodziców młodzieńca po tym, jak
zginęli w katastrofie lotniczej.

www.noknasielsk.pl
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NAJWYŻSZE CENY

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

tel. 23 691 27 52

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

SIENNICA

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

Podnośnik koszowy 20 m – wynajem Nasielsk. Tel. 518 529 925.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Sprzedam Forda Focusa, r. 2001,
1.8 Td Ci. 115 kM chip na 143 kM.
Kolor srebrny. Cena: 8900 zł.
Tel. 886 133 877.
Sprzedam działki 1000 i 1500 m2,
prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.
Logopeda. Tel. 504 984 957.
Sprzedam dom w Nasielsku, stan
surowy otwarty 140 m2, działka
740 m2 ogrodzona.Tel. 509 175 901 .
Sprzedam lokal o pow. 37 m 2,
parter, ul. Starzyńskiego 4D m4
(pokój+kuchnia). Stan dobry.
Tel. 695 355 019.
Sprzedam silnik elektryczny 7 kW.
Tel. 502 810 213.
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną. Tel. 784 528 758.
Sprzedam mieszkanie M4, os.
Piłsudskiego, 63 m2, 170 000 zł.
Tel. 504 645 021.
Najem kombajnu zbożowego.
Tel. 695 537 443.
Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618
250.
Usługi pielęgnacji terenów zieleni kosiarki (kosiarka, zamiatarka,
kosiarka bijakowa, rębak). Tel. 661
584 558.
Wynajem i usługi kombajnu zbożowego. Tel. 605 067 107.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam mieszkanie M5, 80 m2
wraz z działką rekreacyjną.Tel. 505
279 689.
Lokal do wynajęcia pod działalność handlową w miejscowości
Studzianki. Tel. 531 881 222.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Sprzedam ziemię rolną pow. 1,41 ha,
położona w Mazewie Dworskim.
Tel. 511 674 144.
Sprzedam mieszkanie o pow. 36
m2 na os. Piłsudskiego w Nasielsku.
Tel. 505 941 678.

To miejsce czeka na Twoją reklamę
tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
www.noknasielsk.pl

Sprzedam 2,23 ha – Mokrzyce Wł.,
gm. Nasielsk; 3 km od stacji PKP
Nasielsk. Działka szeroka, częściowo rolna, częściowo przeznaczona
na budowę siedliska, starodrzew,
stoi stodoła, może być przeznaczona na Gosp. Agroturystyczne.
Działka położona między innymi
siedliskami, prąd, woda. Tel. 733
570 851.

REKLAMA
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Nasielsk, dn. 25 lipca 2014 roku
ZPN. 6722.1.30.2014

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie
po remoncie, os.Warszawska parter.
Tel. 604 337 062.

OBWIESZCZENIE

Sprzedam dwa pokoje, kuchnia,
drugie piętro, ul. Warszawska.
Tel. 696 758 804.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk
dot. wsi Dębinki, Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki

Przyjmę do pracy stolarzy, lakierników meblowych. Praca w Nasielsku.
Tel. 509 724 257.

Na p o dst awie ar t .17 p kt 9 i p kt 11 ust aw y z dn ia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/331/14
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. wsi Dębinki,
Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki

Oddam dwa małe kotki. Jedzą same.
Tel. 607 784 929.
Sprzedam jałówki półroczne.
Tel. 885 013 097.
Sprzedam tanio sofę 2-osobową
i dwa fotele oraz cegłę dziurawkę
5000 szt. Tel. 517 771 975.

zawiadamiam

Pokój do wynajęcia.Tel. 668 524 131.
Wynajmę mieszkanie przy ul. Rynek.
Tel. 516 127 903.
Usługi dekarskie i ogólnobudowlane. Tel. 607 800 748; 517 099 737.
Sprzedam słomę na pokosie.
Tel. 510 875 595.
Przyjmę do pracy przy ociepleniach
i dachach. Tel. 519 192 396.
Ocieplenia. Tel. 519 192 396.
Sprzedam lub wynajmę kawalerkę
w Nasielsku na ul. Warszawskiej
41/49 H o pow. 35,4 m2. Tel. 608
378 366.
Usługowe koszenie zbóż. Faktura
VAT. Tel. 608 618 321.

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA
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

Sprzedam działkę 2 ha przy
ul. Kolejowej w Nasielsku. Tel. 500
115 958.

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21

Sprzedam sofę 3-osobową i 2 fotele
(kolor ecrue). Stan bardzo dobry.
Tel. 508 528 499.

Mieszkanie do wynajęcia 25 m , pokój+ kuchnia w centrum Nasielska.
Tel. 515 462 378.
2

Do sprzedania mieszkanie 52 m2,
2 pokoje, po remoncie. Pułtusk,
na Skarpie. Tel. 606 660 721.
Sprzedam halę 1470 m2, działka
3500 m2. Cena 160 tys. zł. Nasielsk.
Tel. 690 225 886.
Sprzedam las w Malczynie ponad
1ha. Tel. 507373783.
Sprzedam słomę w kostkach,
owsianą pastewną oraz żytnią,
suchą ze stodoły. Tel 606 423 338.
Korepetycje z języka angielskiego
- wszystkie poziomy nauczania,
skuteczne przygotowanie do egzaminów. Tel. 697 339 708.
Sprzedam działkę rekreacyjną z garażem, os. Warszawska. Tel. 606
450 438.
Sprzedam mieszkanie o pow.66,6
m2 + balkon w centrum Nasielska,
w nowym budownictwie, nie wymagające remontu.Tel. 609566850.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
Sporządziła: B. Strzelecka tel. 23 6933115

Sprzedam grunty orne, gm.
Świercze. Tel. 661 752 342.

Sprzedam jałówkę na ocieleniu.
Tel. 512 916 344.

o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Nasielsk, dot. wsi Dębinki, Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki
w dniach od 11 sierpnia 2014 roku do 5 września 2014 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, II piętro, pokój nr 214, w godzinach od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego,
rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 3 września 2014 roku o godz. 1000
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, I piętro (pokój nr 112 – sala
konferencyjna).
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 24 września 2014 roku.

Zatrudnię piekarza – ciastowego,
wymagane doświadczenie
oraz umiejętności obsługi
piecy RRK (węglowych).

Tel. 531 881 222

ogłasza przetarg

na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona
odrębną własność w Nasielsku, przy ul. Warszawskiej 51/53 C m. 11
o powierzchni użytkowej 76,02 m2.
Cena wywoławcza: 217 300,00 zł.
Opis: lokal mieści się na parterze budynku wielorodzinnego, powstałego
w 1991 roku. Lokal posiada 4 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój.
Do lokalu przynależna jest piwnica nr 11. W budynku znajdują się instalacje: c.o., wod. – kan, prąd, TV. Lokal wymaga remontu.
Przetarg ustny na zbycie lokalu odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21, dnia 19 sierpnia 2014 roku
o godzinie 13.00.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni nr:
52 10201592 0000 240200124461.
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia
19 sierpnia 2014 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pon. – pt. 7.00 – 15.00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkie informacje na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni lub tel. 23 691-24-35.
-Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej
w Nasielsku-
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PIŁKA NOŻNA

Żbik się odbuduje?
Nasielscy piłkarze sezonu
2013/2014 nie mogą zaliczyć do
udanych. Nawet jeżeli uwzględni się
w rozważaniach fakt, że ostatecznie ligowe rozgrywki zakończyli
na czwartym miejscu. A to jednak
dobre miejsce, wiele drużyn o takim miejscu tylko może pomarzyć.
Nasielsk przyjął to miejsce z goryczą. Nie został zrealizowany jeden
z głównych celów, jakie miłośnicy
piłkarstwa stawiali przed drużyną.
To awans do IV ligi.
Kibiców, których nasielska drużyna ma niewielu, denerwowali się
nie tyle miejscem w tabeli, co stylem gry, jaki prezentowali ich ulubieńcy w zakończonym sezonie.
To, co działo się na ligowym boisku, określali mianem „podwórka”.
W grze brakowało wszystkiego,
a zwłaszcza organizacji gry, walki
o każdy metr boiska, bojowości,
szybkości, szybkiego startu do piłki, prawidłowych uderzeń. Można
by wymieniać tak długo (i nazywać
je bardziej fachowo) mankamenty, które wpływały na słabe wyniki
drużyny.
Dostrzeżono jeszcze jeden problem. Niektórzy z zawodników nie
odczuwali „głodu” piłki, przedkładali nad właściwe przygotowanie
do profesjonalnej piłki – grę na
„podwórkach ”. Stąd niekiedy niska frekwencja na treningach, a nawet opuszczanie drużyny wtedy,

gdy byli jej najbardziej potrzebni.
Preteksty były różne. Nie cementowały one jednak drużyny, nie
tworzyły zespołu.
Nawet przyjście nowego trenera
przyjmowano z pewną rezerwą. To
był już zgrany chwyt, stosowany od
lat i to często co pół roku, a który
nie przynosił efektów. Zwracano
uwagę, że nowy trener ma mało
czasu nie tylko na poprawę gry
drużyny, ale nawet na rozpoznanie
potencjału tkwiącego w zespole.
Zauważono też, z jak marsową
miną trener w pierwszym tygodniu swej pracy przyglądał się
poczynaniom swych nowych
podopiecznych. Oglądał ich
z wielką uwagą i w spokoju przymierzał do zadań, jakie przed nimi
postawiono. Co najważniejsze,
nie porzucił drużyny, co przepowiadało wielu, lecz zaczął łączyć wszystko w całość, aby na
czas przygotować piłkarzy przynajmniej w dostatecznym stopniu do rozgrywek. Resztę będzie
mógł poprawiać już w ich trakcie.

Chodzi przy tym o to, aby jesienią
nie stracić kontaktu z czołówką. Na
dalsze ruchy przyjdzie czas w trakcie przerwy zimowej. Z pewnością
nie powtórzy się sytuacja z ubiegłego sezonu, gdy drużyna wiosną
była słabsza niż jesienią.
Po dwóch tygodniach pracy nowego trenera mamy już pewne
spostrzeżenia co do możliwości zespołu, którym w najbliższym czasie będzie kierował. Po ubiegłym
sezonie wiele osób mówiło, że
trzeba wszystko zburzyć i zacząć
budować nową drużynę od zera.
To stosowało od dawna wielu piłkarskich znachorów, ale jak pokazały doświadczenia wielu klubów,
nie przynosiło zazwyczaj pozytywnych efektów. I to nie jest dobra terapia dla klubów w małych,
biednych miasteczkach.
Pierwsze odpowiedzi na wiele pytań, jakie stawiali miłośnicy piłkarstwa w Nasielsku, już mamy. Dały je
pierwsze mecze kontrolne. Zarysował się kształt zespołu na najbliższą
rundę rozgrywek. Można chyba
nawet powiedzieć, że Żbik nie będzie walczył o utrzymanie w lidze.
Może walczyć o awans. W zawodnikach aktualnie trenujących tkwi
olbrzymi potencjał. Chodzi o to,
aby wreszcie wyzwolić tkwiące
w zespole możliwości, czego brakowało we wcześniejszych sezonach.

Pierwsze spostrzeżenia po rozpoczętych przygotowaniach są pozytywne. Żbik może się odbudować,
co widać też po pierwszych meczach kontrolnych. W drużynę
warto zainwestować. Odbudowa zespołu mogłaby być szybsza,
gdyby można było uzupełnić skład
zespołu o przynajmniej trzech doświadczonych zawodników na
pewnych newralgicznych pozycjach. Na to jednak Żbika, przynajmniej na razie, nie stać. Wydaje się
przy tym, że ci piłkarze, których
w chwili obecnej ma do dyspozyR

E

cji trener, a którzy
w głównej mierze są
wychowankami klubu, mają duże możliwości.
W ostatnich dwóch
tygodniach Żbik rozegrał trzy mecze
kontrolne. Pierwsz ym p rze c i wn ikiem był zespół
WKS Rząśnik. W nadchodzącym
sezonie będzie grał w klasie A, ale
w ubiegłym sezonie grał w grupie warszawskiej ligi okręgowej
(w której przed przejściem do grupy ciechanowsko-ostrołęckiej grał
Żbik). Po interesującym, w miarę
wyrównanym pojedynku uzyskano rezultat remisowy – 1:1. Na tle
tego przeciwnika Żbik zaprezentował się zupełnie nieźle. W grze naszego zespołu widać było przy tym
większą dojrzałość.
Drugim przeciwnikiem był czwartoligowy zespół MKS Ciechanów. Dwa
sezony wcześniej rywalizowaliśmy
z nim jak równy z równym w walce
o awans. Niestety walkę tę przegraliśmy. Udział drużyny z Ciechanowa
w rozgrywkach IV ligi zaowocował
podniesieniem poziomu tej drużyny. Uwidoczniło się to w wyniku
spotkania. Żbik przegrał je w stosunku 3:2, który to wynik odzwierciedla
to, co działo się na boisku.
Jednak w meczach kontrolnych nie
wynik jest najważniejszy. Nasi zawodnicy podjęli walkę. Próbowali
się przeciwstawić wyższym umiejętnościom przeciwnika. Popełnili kilka
błędów, które zaowocowały bramkami rywali. Te błędy można będzie
jednak wyeliminować. Sparing ten
dostarczył z pewnością trenerowi
wielu ważnych spostrzeżeń.
W ostatnią sobotę Żbik rozegrał
mecz w Legionowie na boisku ze
sztuczną nawierzchnią. Przeciwnikiem były rezerwy drugoligowej
Legionovii. Drużyna ta, podobnie
jak nasza, gra w lidze okręgowej, tyle
że w grupie warszawskiej. Mecz miał
wyrównany przebieg i zakończył się
remisem 2:2.
We wszystkich tych trzech spotkaniach dały się zauważyć pewne
nowe trendy w grze naszej drużyny.
W oczy rzucała się zwłaszcza większa waleczność i znaczne przyspieszenie akcji. Widać było też to, że
zawodnicy „czytają” grę, wyciągają
wnioski i bardziej stanowczo i szybciej reagują na zmieniającą się sytuację na boisku.
Dało się zauważyć też to, że zarówno napastnicy, jak i pomocnicy barK

dziej zdecydowanie kończą akcje
strzałami. Najlepszym strzelcem
w chwili obecnej jest Daniel Szadkowski. Wydaje się, że do dawnej
formy strzeleckiej wróci Rafał Załoga. Duże nadzieje należy wiązać
z kandydatami na snajperów. Są nimi
młodzi piłkarze: Milewski, Siekierski
i Stańczak. Duże znaczenie dla gry
drużyny mają doświadczeni starsi
zawodnicy: Damian Domała i Cezary Prusinowski oraz Łukasz Wasiak.

Szkoda tylko, że ze Żbika odszedł
Marek Osiński. Jego współpraca
z trenerem Mariuszem Rembowskim, który będąc zawodnikiem,
grał w napadzie, mogłaby przynieść
naszemu młodemu napastnikowi
wiele korzyści. No cóż, wybrał inną
ścieżkę rozwoju. Szkoda, że w drużynie niewiele obecnie lepszej od
Żbika. Należy mu jednak życzyć
powodzenia.
andrzej zawadzki

BRYDŻ

Wyniki turnieju „czternastego” 18.07.2014 r.:
1. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski		
2. Krzysztof Michnowski – Robert Truszkowski
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
5. Janusz Wydra – Janusz Muzal			
6. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		

176 pkt (55,00%)
173 pkt (54,09%)
163 pkt (50,94%)
154 pkt (48,13%)
148 pkt (46,25%)
146 pkt (45,63%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2. Janusz Wydra 					
Janusz Muzal					
3-4. Piotr Kowalski 					
Grzegorz Nowiński 				
5.
Krzysztof Morawiecki 				
6.
Mariusz Figurski					
7.
Robert Truszkowski				
8-9. Kazimierz Kowalski				
Krzysztof Michnowski				
10. Zbigniew Michalski				

63 pkt
63 pkt
61 pkt
61 pkt
59 pkt
58 pkt
56 pkt
55 pkt
55 pkt
54 pkt
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