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Święto Ziemniaka
w Popowie Borowym

Szlakiem dworów i pałaców
Czwarta wyprawa rowerowa z serii „W Krainie Nasielskiego Prawdzica”, na które zapraszają
nasi Bibliotekarze Na Rowerach, została zaplanowana na niedzielę 21 września br. Tym razem mieliśmy poznawać ziemię nasielską szlakiem dworów i pałaców.
Trasa została rozpoznana samochodem, potem na rowerach. Okazała się przejezdna i dostępna dla dwóch
kółek, także tych małych. Abyśmy mogli obejrzeć z bliska pałac i dwory, konieczne okazało się umówienie z gospodarzami zabytkowych obiektów w Chrcynnie i Pianowie. Uzgodniliśmy też czas przyjazdu na
Farmę Krzyczki, gdzie zaplanowaliśmy piknik z ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami. Pierwsi chętni uczestnicy zaczęli się zgłaszać do biblioteki. W ostatniej chwili nieco zmieniliśmy harmonogram i trasę wycieczki.
Właściciel pałacu w Chrcynnie został zmuszony do wyjazdu w niedzielne popołudnie, a że chciał osobiście powitać nas w bramie parku, przyjechał do biblioteki i poprosił, abyśmy wycieczkę zaczęli właśnie od
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Chrcynna.
Nadeszła niedziela. Z niepokojem zerkamy za okno. Mgła taka,
że ledwo widać czubek własnego
nosa. Ale do startu jeszcze kilka
godzin, więc się nie martwimy.
Ważne, że nie pada deszcz i nie
jest zimno. Pierwsza pod bramą
biblioteki jest Turystyczna Rodzinka Kraszkiewiczów. Zaraz na
nimi Agata i Dominika ze Słustowa. Są już pani Iza i pan Stanisław
Tyc. Za chwilę rodzina z Latonic.
Później nie sposób już zauważyć,
kto i w jakiej kolejności przyjeżdża – tak jest nas dużo. Uczestnicy poprzednich wycieczek witają
się jak starzy znajomi. Dzieci odnajdują kolegów ze szkoły.

str. 8

R

E

K

str. 9
L

A

M

A

Z SAMORZĄDU

2

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

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NASIELSKU
O DYŻURACH W CELU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Niniejszym informuję, iż w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku, Miejska Komisja Wyborcza w
Nasielsku będzie dyżurować w celu przyjmowaniu zgłoszeń zgodnie z
podjętą Uchwałą Nr 3/14 z dnia 23 września 2014 roku.
DYŻUR W CELU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
LIST KANDYDATÓW
NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU:
w dniach 29 września-2 października br.
(poniedziałek-czwartek) – w godz. 8.00-18.00,
w dniu 2 października br. (piątek) – w godz. 8.00-16.00,
w dniu 6 października br. (poniedziałek) – w godz. 8.00-20.00,
w dniu 7 października br. (wtorek) – w godz. 8.00-24.00.
DYŻUR W CELU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
KANDYDATÓW NA BURMISTRZA NASIELSKA:
w dniach 13-16 października br.
(poniedziałek-czwartek) – w godz. 8.00-18.00,
w dniu 17 października br. (piątek) – w godz. 8.00-24.00.
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku odbywać się będą w
siedzibie Komisji, tj. w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112. Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru do
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku: (23) 69-33-063.
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Nasielsku
(Katarzyna Bagińska)

26 września–9 października 2014

Z UM

Sprzątamy gminę!
Nasielsk po raz kolejny przyłącza się do ogólnoświatowej akcji Sprzątania
Świata. Od 20 do 30 września 2014 r. wszyscy chętni mieszkańcy, sołectwa, stowarzyszenia i placówki oświatowe mogą włączyć się do akcji
sprzątania najbliższego otoczenia.
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
tel. /23/ 69 33 101 lub e-mailem: środowisko@nasielsk.pl.
Chętnym zapewniamy rękawice i worki foliowe oraz odbiór zebranych
odpadów z wyznaczonych miejsc. 21. edycja akcji Sprzątania Świata, największej ekologicznej akcji w Polsce, rozpoczęła się w kwietniu 2014 r.,
a jej kulminacja odbywa się we wrześniu 2014 r. Akcja odbywa się pod
hasłem „Turysto! Szanuj Środowisko!”, promującym nieśmiecenie, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z POWIATU

Jak wykorzystano środki UE
W poniedziałek, 15 września br., w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła
się konferencja poświęcona wykorzystaniu w województwie mazowieckim, a przede wszystkim w powiecie nowodworskim, funduszy unijnych
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007–
2013. Jej organizatorem był Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, w tym
Maria Kowalska, radna sejmiku województwa mazowieckiego, a także
członkowie lokalnych grup działania, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, związków zawodowych i organizacji pozarządowych działających na
obszarze wsi i rolnictwa oraz grupa młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Nasielsk, dn. 24.09.2014 r.
Niniejszym informuję, iż na posiedzeniu w dniu 23 września 2014 r.
ukonstytuował się skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku właściwej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 roku, powołanej Postanowieniem Komisarza
Wyborczego w Warszawie z dnia 19 września 2014 roku:
Katarzyna BAGIŃSKA – Przewodnicząca,
Józef ZAWADZKI – Zastępca Przewodniczącej,
Teresa AMBROSEWICZ – Członek,
Stanisław Wiesław DALECKI – Członek,
Magda MACKIEWICZ – Członek,
Justyna OPOLSKA – Członek,
Kamila PRUSIK – Członek,
Krystyna RACZKOWSKA – Członek,
Aleksandra Kamila WÓJCIK – Członek.
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112.
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Nasielsku
/-/ Katarzyna Bagińska

Dyżury aptek
wrzesień-październik 2014 r.
22.09.2014 – 5.10.2014 – Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk
6.10.2014 – 12.10.2014 – Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk
13.10.2014 – 19.10.2014 – Apteka ,,NOVA”, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk
20.10.2014 - 26.10.2014 - Apteka HERBA, Ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Spotkanie prowadził Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, który przedstawił efekty realizacji projektów w ramach PROW i rezultaty wykorzystania
środków UE w obszarach wiejskich na terenie powiatu nowodworskiego.
O wykorzystaniu funduszy, a także o rozliczaniu projektów mówił Mariusz
Frankowski p.o. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych. Z prezentacji przedstawianych przez prelegentów wynikało, że
w powiecie nowodworskim zrealizowano 85 projektów o wartości ponad
45 mln zł. Wysokość ich dofinansowania to ponad 20 mln zł.
Uczestnicy konferencji
mieli także okazję zapoznać się z ciekawymi
prezentacjami przygotowanymi przez prezesów dwóch lokalnych
grup działania: Pawła
Bieleckiego ze Stowarzyszenia między Wisłą a Kampinosem oraz
Alberta Jaworskiego ze
Stowarzyszenia Zielone
Mosty. Były to przede
wszystkim przykłady pomysłowego wykorzystania środków unijnych przez
instytucje czy też indywidualnych mieszkańców naszego powiatu.
Największymi beneficjentami środków z PROW 2007–2013 okazały się
gminy Pomiechówek i Czosnów. Zaangażowanie i pomysłowość mieszkańców tych gmin przyniosło wszystkim wymierne efekty.
(i.)

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.
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Inwestycje w skrócie
Na podstawie informacji uzyskanych od Radosława Kasiaka, kierownika Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przedstawiamy szereg inwestycji, które są aktualnie realizowane lub zostały już zakończone na terenie
naszej gminy w ostatnich tygodniach.

Baszta i skwer

Targowisko

Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Remont i rewitalizacja budynku techniczno-gospodarczego «Baszta» w Nasielsku przy ul Warszawskiej i Kilińskiego”. Prace
wykonuje firma „MURARSTWO” Marek Kaczmarczyk ze Strzegocina. Należność za
prace w kwocie 85 609 zł gmina pokryje z własnego budżetu. Termin zakończenia
prac jest przewidziany na dzień 12.10.2014 r.
W dniu 17.09.2014 r. odbył się końcowy odbiór zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa tar- Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa skweru przy „Baszcie”. Wykogowicy miejskiej w Nasielsku, ul. Lipowa”. Budowę prowadziła firma Drogi i Mosty – Jan Kacz- nawcą jest nasza miejscowa firma „KaBa” Leszek Kaczyński – Nasielsk, ul. Piaskowa
marczyk – Kacice k. Pułtuska. Zadanie było realizowane ze środków własnych gminy. Jego koszt 36. Wartość zadania wynosi 69 165,59 zł. Prace zostaną zakończone do 30.09.2014 r.
wyniósł 552 555,73zł + nadzór inwestorski w kwocie 5000 zł. Plac targowy w dniach wolnych Przetargi
od handlu będzie udostępniany młodzieży w celach sportowych i rekreacyjnych (np. rolki, ro- Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa energii elektryczwery).
nej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz siedziby Urzędu Miejskiego”. Złożono 10

Droga Broninek–Jackowo
W dniu 09.09.2014 r. odbył
się końcowy odbiór zrealizowanego zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej
relacji Broninek–Jackowo
Włościańskie”. Wartość zadania wyniosła 210 497 zł.
Na tę budowę Zarząd Województwa Mazowieckiego
przyznał dotację ze środków
związanych z wyłączeniem z
produkcji gruntów rolnych
w kwocie 50 000 zł. Gmina oczekuje na wyznaczenie
terminu końcowego rozliczenia przyznanej dotacji.

Droga Jackowo

W d n i u 17.09.2 014
r. o dbył się końc o wy odbiór zadania pn.
„Remont nawierzchni drogi gminnej w Jackowie Dworskim” (to
fragment drogi od wiaduktu do drogi gminnej
Nasielsk–Świercze.) Prace wykonywała firma z
Kacic – Drogi i Mosty
Jan Kaczmarczyk. Koszt
realizowanego zadania
w kwocie 56 606,49 zł
gmina pokryła ze środków własnych.

Przebudowa mostu

Realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa
(odbudowa) mostu na drodze gminnej w
Nasielsku ul. Podmiejska”. Wykonawcą prac
jest firma „BUDO-MOST” Budowa i Remont.
Zakończenie prac przewidziane jest w dniu
14.11.2014 r. Zadanie jest dofinansowywane
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w kwocie 165 000 zł.
W dniu 18.09.2014 r. została podpisana
umowa na dotację na dofinansowanie tego
zadania. Jest ono realizowane ze środków przewidzianych w budżecie wojewódzkim na usuwanie
szkód powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

ofert. Została wybrana oferta firmy RWE Polska S.A Sprzedaż Energii, ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 41, Warszawa.
W dniu 18.09.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa ulic na osiedlu Nowe Pieścirogi gm. Nasielsk ETAP I” – w tym
etapie mieści się ul. Agatowa i Złota. Złożono 5 ofert. Obecnie trwają prace komisji
przetargowej.

Wizytacja w Konarach

Pozytywnym raportem zakończyła się przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego wizytacja zrealizowanego zadania pn. „Przebudowa i
wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego
w miejscowości Konary gm. Nasielsk”. W ciągu 30 dni zostaną przekazane na konto
gminy środki przyznanego dofinansowania tego zadania w kwocie 288 339,00 zł.

Finanse na wodociągi

W dniu 18.09.2014 r. została podpisana umowa na przyznanie pomocy w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na
lata 2007–2013, z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieciego w Warszawie. Zadanie, na które została przyznana pomoc, to „Budowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w miejscowości Dobra Wola, Nowa Wrona oraz w miejscowości
Lelewo gm. Nasielsk”. Pomoc ta zamyka się w kwocie 259 516 zł (ale nie może być
większa niż 75% kosztów kwalifikowanych).
Wysłuchał: az
R

E

K

L

A

M

A

AKTUALNOŚCI

4

26 września–9 października 2014

Z POLICJI

KRONIKA
POLICYJNA

Podejrzani o włamania

10.09. na ul. Płońskiej Michał Ł.,
mieszkaniec gminy Świercze, kierował samochodem pomimo zakazu sądowego.

Policjanci z Nasielska zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 33 i 23
lata, którzy są podejrzani o dokonywanie kradzieży z włamaniem do
domów jednorodzinnych. Ponadto w samochodzie, którym się poruszali, funkcjonariusze znaleźli ponad gram heroiny. Mundurowi odnaleźli również część skradzionych kosztowności. Sprawa ma charakter
rozwojowy.
Na przełomie sierpnia i września do komisariatu w Nasielsku spływały
zawiadomienia o kradzieżach z włamaniem do domów jednorodzinnych. Do przestępstw dochodziło głównie na terenie naszej gminy.
W sumie policjanci odnotowali 8 takich zdarzeń.
Łupem sprawców padała biżuteria i gotówka. Dzięki zakrojonym
czynnościom na szeroką skalę policjantom z Nasielska udało się
zatrzymać dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonywanie tych
włamań. Ponadto funkcjonariusze odzyskali część skradzionej biżuterii. Sprawa ma charakter rozwojowy. Podejrzani 33-letni Marcin
K. i 23-letni Robert K. są mieszkańcami Warszawy. Usłyszeli zarzuty
kradzieży z włamaniem i posiadania środków odurzających. Sąd po
zapoznaniu się z aktami sprawy zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy.
za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

11.09. w Starych Pieścirogach Stanisław Z. kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
15.09. ze sklepu na ul. Młynarskiej
Łukasz M., mieszkaniec gminy
Nasielsk, skradł pieniądze w kwocie 600 zł.
16.09. w Psucinie Jarosław R.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.
16.09. w Nunie nieznani sprawcy
skradli metalową bramę z furtką.
Straty wynoszą 1500 zł na szkodę
ZUW w Mławie.

Z GMINY

BORIS gotował we Winnikach
Stowarzyszenie BORIS (BIURO Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych) wraz
z uczestniczkami projektu „NASI –
Wiejski Inkubator Ekonomii Społecznej” zagościło u Hanny i Krzysztofa
Kowalskich we Winnikach. Państwo
Kowalscy użyczyli swojego ogrodu do przeprowadzenia warsztatów
kulinarnych, warsztaty odbywały się
bowiem na świeżym powietrzu. Gotowano w kociołku nad ogniskiem
leczo, a później panie przyrządzały
drobiową kiełbasę.
W 12-osobowej grupie pań, które
postanowiły wyjątkowo słoneczny
wtorek, 16 września br., wspólnie przygotować coś wyjątkowo smacznego
pod okiem Małgorzaty Zaranek, znalazły się mieszkanki gminy Szelków
z miejscowości: Pomaski Małe, Pomaski Wielkie i Smrock Dwór.
– Naszym celem jest aktywizacja
społeczności lokalnych. Proponu-

jemy osobom z małych wiejskich
miejscowości różne formy aktywności, np. warsztaty kroju i szycia, decoupage czy tak jak w tym
przypadku – wyjazdowe warsztaty
kulinarne. To doskonała integracja dla pań z koła gospodyń wiejskich – mówi Joanna Sarnocka ze
Stowarzyszenia BORIS. – Najpierw
zobaczyliśmy, jak wygląda tłoczenie oleju, a później rozpoczęło się
wspólne gotowanie. Panie przywiozły ze sobą różne smakołyki,
np. ciasto marchewkowe z burakami – dodaje.
Miejsce spotkania wybrała grupy
warsztatowej wybrała Małgorzata
Zaranek z Sokołowa Podlaskiego.
Zajmuje się ona turystyką i działa
na szlaku „Mazowiecka Micha Szlachecka”. Od dawna współpracuje z rodziną Kowalskich i promuje
wytwarzane przez nich produkty.

15.09. w Pieścirogach, Konrad K.,
mieszkaniec gminy Strzegowo,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,40 mg/l).

KRONIKA OSP

Wtorkowe spotkanie pokazało, że
wspólna praca zarówno gospodarzy,
jak i gości, przynosi smakowite efekty.
Dla państwa Kowalskich to teraz
wyjątkowo gorący czas wyjazdów
na różne uroczystości i imprezy.
We wrześniu najpierw odbierali kolejną nagrodę od Marszałka

01.09. OSP Nasielsk gasiła pożar
śmieci przy ulicy Przytorowej.
05.09. strażacy z Nasielska pomagali policji w otwarciu mieszkania
przy ulicy Starzyńskiego.
12.09. OSP Nasielsk i OSP Jackowo zabezpieczały miejsce wypadku drogowego w Mazewie
Włościańskim.
16.09. OSP Nasielsk wyjechała do
pożaru rżyska przy ulicy Brzozowej.
21.09. strażacy z Nasielska usuwali
gniazdo os z budynku przy ulicy
Armii Krajowej.
23.09. OSP Cieksyn usuwała zalegającą na drodze gałąź.

Województwa Mazowieckiego
podczas Dożynek Wojewódzkich
w Staroźrebach, później wystawiali swoje produkty na Dożynkach Prezydenckich w Spale, a już
niebawem ruszają na Targi do Poznania.
(red.)

Z MIASTA

Stromy dach

Pijani na drodze

W miniony wtorek, 23 września br. rolnicy, którzy sprzedają swoje plony na targowisku przy ulicy Lipowej, mogli
na własnej skórze przekonać się o użyteczności postawionych tu niedawno wiat.
Rano padał deszcz i zawiewał wiatr, więc wszyscy, którzy nawet odważyli się wyłożyć swój towar na lady, musieli go czym prędzej schować, bo natychmiast wszystko zamokło. Krótkie i strome daszki o kącie nachylenia
45 stopni, nawet mimo zastosowania superprzemyślanego systemu orynnowania, po prostu nie spełniają swojej
funkcji. Większość handlujących tego dnia ustawiła namioty lub czekała na klientów w samochodach. A wiaty
sobie mokły.
Jak wyjaśnił burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, taki kąt nachylenia
dachu wiat, który musiał uwzględnić
w swoich planach projektant, wynika z zapisów w obowiązującym od
2010 r. Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk.
R
To nie jedyne zastrzeżenia do tego
Planu. Jaki więc był sens tworzenia
i ponoszenia przez gminę ogromnych kosztów na opracowanie Planu
Zagospodarowania, który tak naprawdę ogranicza i utrudnia ludziom życie
w wielu aspektach? Może warto w
końcu pomyśleć nad wprowadzeniem rozsądnych zmian, a nie inwestować w buble.
(i.) U sąsiadów w Pomiechówku tak rozwiązano problem zadaszenia nad targowicą.

Z POLICJI

Zginął rowerzysta
Do tragicznego zdarzenia drogowego doszło w Nasielsku na
ul. Mł ynarskiej w sobotę, 13 września br. Tego dnia zginął tam
52-letni rowerzysta. Przed godziną 3.00 nowodworscy policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego. Według wstępnych
ustaleń funkcjonariuszy doszło tam do zderzenia osobowego opla,
którym kierował 44-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego,
i 52-letniego rowerzysty. Prawdopodobnie w wyniku poniesionych
obrażeń 52-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierowca samochodu był trzeźwy i z ogólnymi obrażeniami został przewieziony do
szpitala. Aktualnie nowodworscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.
za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl
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Z GMINY

Z POWIATU

Biała sobota w Cieksynie

W sobotę, 20 września br.
w Cieksynie po raz pierwszy
odbyła się „Biała sobota”. Była
to świetna okazja dla mieszkańców do zrobienia sobie
wielu badań profilaktycznych.
Tego dnia remiza strażacka
zmieniła się w salę do przeprowadzania badań, a na placu
przed nią stanął autobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Nowym Dworze Mazowieckim. – Razem z panią Marią
Michalczyk, dyrektor SP ZOZ
w Nasielsku, podjęliśmy akcję
profilaktyczną dla mieszkańców Cieksyna i okolic – mówi
lek. med. Szczepan Więckowski

i dodaje – Chodzi o przeciwdziałanie takim chorobom, jak cukrzyca,
nadciśnienie tętnicze czy zespół
metaboliczny. W tym celu
badano poziom cukru,
cholesterolu, wykonywano
EKG czy spirometrię. Można było również sprawdzić
sobie BMI – wskaźnik masy
ciała, który jest przydatny
w ocenie chorób związanych z otyłością, w tym
cukrzycy czy miażdżycy.
Wymienione choroby zaliczają się do chorób cywilizac yjnych i są one
szczególnie niebezpieczne dla osób po 40. roku
życia, u których występuje zmniejszona aktywność
fizyczna, prowadzących
siedzący tryb życia czy narażonych stres. Dlatego ważna jest
profilaktyka.
– Badania są przesiewowe, to znaczy wychwytujemy osoby, które
nie mają czasu przyjść do przychodni, nie lubią tego, ale dzisiaj
mogą w spokoju i miłej atmosferze zrobić sobie badania – mówi
Sz. Więckowski.
Tego samego dnia w cieksyńskiej
przychodni odbywały się badania USG, które przeprowadził dr
Andrzej Zieliński. O tym badaniu
mówi: – Sprawdza ono stan wątroby, trzustki czy nerek. Ich schorzenia nie są powszechne, ale groźne,
bo w tej chwili jest sporo zmian
nowotworowych. Częściej są to
jednak drobne kamienie w nerkach, których usuwanie jest bolesne. U jednego z pacjentów dr.
Zielińskiego badanie USG wykry-

XI Powiatowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych
W sobotę, 20 września br. w nowodworskiej hali sportowej odbyły się uroczystości z okazji XI Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
W obchodach tego święta wzięli udział przedstawiciele władz sa-

ło powiększony gruczoł krokowy,
który nieleczony może być nie-

bezpieczny dla zdrowia. Chory nie
miał wcześnie żadnych objawów,

co pokazuje, jak ważne są badania
profilaktyczne w tym zakresie.
Podczas białej soboty można też było zobaczyć pokaz
udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu harcerzy
z Nasielska czy odwiedzić
stoisko placówek związanych
ze zdrowiem, takich jak nasielska Fizjonova. Strażacy
z Cieksyna przygotowali również grochówkę, aby można
się było nią posilić po badaniach.
Pan Szczepan Więckowski
chciałby, aby takie akcje odbywały się częściej, a świadomość wśród ludzi była
większa – Nie jest to mocno
obciążające finansowo, a korzyści są niewymierne – mówi.
Paweł Kozłowski

morządowych powiatu i gmin, a także reprezentacje placówek
i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Gminę Nasielsk
reprezentowała liczna, 30-osobowa grupa, składająca się z uczestników i opiekunów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych
Pieścirogach działających przy PPHU Jan-Pol wraz z właścicielem
firmy Januszem Konerbergerem, oraz Dom Pomocy Społecznej
w Nasielsku. Podczas tego spotkania uczestnicy WTZ zaprezentowali
własnoręcznie wykonane ozdoby, a także przedstawili swoje umiejętności artystyczne w programie słowno-muzycznym.
Transport osobom niepełnosprawnym z Nasielska na spotkanie
w Nowym Dworze Mazowieckim zapewnił SKR, a ufundował burmistrz Nasielska.

Organizatorami imprezy były Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Powiatowa Społeczna Rada
ds. osób niepełnosprawnych.
(red.)
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Z HISTORII

WARTO PRZECZYTAĆ

Niewolnica XXI wieku
Są takie książki, których lektura
uświadamia nam, jak okrutny
potrafi być świat i jak niewiele
trzeba, żeby sielankowe życie
zmieniło się w piekło.
Mende jest dziewczynką z plemienia Nuba zamieszkującego
tereny Sudanu. Jej życie wygląda jak stereotypowy materiał
z programu dokumentalnego. Mieszka z rodziną w chatce zbudowanej z wszelkiego
dostępnego budulca, pomaga
ojcu doglądać bydło a w późniejszym okresie idzie do szkoły, gdzie po raz pierwszy ma
okazję nosić na nogach buty.
Ma świetne oceny i po cichu
marzy, że może pewnego dnia uda jej się dostać na studia i zostać lekarzem. Ale cała nadzieja pryska, gdy wioskę Mende atakują mudżahedini.
Nasza bohaterka (i wiele innych młodych dziewcząt) zostaje porwana,
brutalnie zgwałcona, a potem staje się niewolnicą. Trafia do bogatej arabskiej rodziny, gdzie na wiele lat zostaje darmową i podle traktowaną pomocą domową.
Książka została napisana na podstawie opowieści spisanej przez Mende
przez brytyjskiego dziennikarza i filmowca Damiena Lewisa. Ta kooperacja spowodowała, że Niewolnica potrafi trzymać w napięciu. Co ciekawe
jednak, nie od razu przechodzimy do głównej osi fabuły. Cała pierwsza część książki to wspomnienia bohaterki z życia w swojej wiosce. Na
pozór są one sielankowe, chociaż rozdział o obrzeżaniu Mende potrafi
przerazić i obrzydzić dokładnie opisaną specyfiką tego rytuału i bólu,
jakiego później ona doświadcza. Jednak stanowi to dopiero preludium
cierpień, jakich doznaje w niewoli.
Nieszczęścia naszej bohaterki nie kończą się wraz z ucieczką od bycia
niewolniczą służącą. Nieskutecznie stara się o azyl (przebywa w wtedy
w Wielkiej Brytanii na służbie u sudańskiego dyplomaty), przerasta ją
skomplikowana biurokracja i nie może zrozumieć odrzucenia ze strony demokratycznego rządu. Faktycznie ledwo jej się udaje wygrać tę
batalię, a jej orężem jest m.in. książka Niewolnica. Ale nie można zapominać, że cały proceder niewolnictwa trwa nadal i wciąż są na świecie
miejsca, gdzie można kupić sobie niewolnika za jakieś 100 dolarów. To
przerażająca wizja.
Niewolnica nie jest książką, która zapewni rozrywkę w jakiś leniwy wieczór. Pozwala jednak otworzyć oczy na ogrom cierpienia, jakie spotyka
ludzi w niektórych zakątkach świata. Ale wnosi też jakąś odrobinę nadziei
w postaci ostatecznego triumfu bohaterki. To ważna lektura dla każdego
miłośnika literatury non-fiction.
Paweł Kozłowski

Z NOK

Dwory, dworki, pałace
okolic Nasielska
Dwór to okazała siedziba ziemiańska, ukształtowana przez tradycję
rycerską, wybudowana według
pewnych kanonów, a więc o amfiladowym i dwutraktowym układzie
wnętrz. Dworek zaś to skromna,
o małej skali zabudowy, siedziba
szlachcica-ziemianina, mająca najwyżej 6 pomieszczeń, z wysokim
charakterystycznym dachem oraz
wspartym na kolumnach (słupach)
portykiem.
Pałac natomiast to obiekt reprezentacyjny o dużej skali zabudowy, najczęściej piętrowy, z wieżami
i oranżerią, którego pomieszczenia
parteru były przeznaczone na bogato dekorowane salony, sale balowe, kaplice etc. Wystrój zewnętrzny
jest też bardzo bogaty w elementy
takie jak: gzymsy, konsole wolutowe, rozety i kroksztyny, często boniowany. Projekty pałaców często
wychodziły spod ręki znanych architektów polskich i obcych i były
naśladownictwem pałaców francuskich, włoskich czy angielskich.
Zamek to budowla obronna „zamknięta” w czworobok z basztami
i bastejami, otoczona fosą z mostem zwodzonym.
Na obszarze ziemi nasielskiej nie
zachował się żaden zamek, aczkolwiek mamy pewne przekazy na
temat ich istnienia, np. w Nasielsku
czy Kosewie. Dwory występują
w takich miejscowościach jak: Pianowo, Kosewo, Kowalewice, Lubomin, natomiast dworek ocalał
w miejscowości Lelewo.
Dwór w Lubominie – wybudowany w połowie XIX w. na miejscu starszego założenia z XVII w.,
prawdopodobnie dla Stanisława
Jaroszewskiego, chorążego zakroczymskiego. Na przełomie XIX
i XX w. własność Stanisława Wrońskiego, a w okresie II RP należał do

Henryka Mąkowskiego; wówczas
wielkość dóbr, wynosiła wówczas
344 ha. Po II wojnie światowej ulokowano we dworze szkołę podstawową, która funkcjonowała tu
do 1975 r. Obecnie w rękach prywatnych – rodziny Szewczyków
z Warszawy.
Dwór w Pianowie-Daczkach –
wzniesiony ok. 1900 r. dla rodziny Szacherskich. Najbardziej znany
z Szacherskich, Piotr, był cenionym lekarzem sądowym w Pułtusku, a praktykę lekarską prowadził
w okolicach Nasielska. W latach 30.
XX w. Pianowo należało do rodzinnych Góreckich. Budynek ma charakter eklektyczny. Jest murowany,
częściowo parterowy, a częściowo
piętrowy, z narożną, czworoboczną wieżyczką zwieńczoną wysokim
hełmem. Obecnie własność prywatna rodziny Karasiów.
Pałac w Chrcynnie – zbudował
go w latach 40. XIX w. ówczesny
właściciel nasielskiego dominium
Józef Koźmiński. Projekt pałacu
wykonał Henryk Marconi – Włoch
z pochodzenia, w którego dorobku znalazły się tak spektakularne
obiekty, jak warszawski Hotel Europejski, Dworzec Wileński, pałac
gen. Ludwika Paca w Dowspudzie czy pałac gen. Dębowskiego
w Harmakach. Pałac ten reprezentuje styl gotycko-angielski
z charakterystyczną czworoboczną wieżą. Cechy stylu gotyckiego to narożne skarpy uskokowe,
krenelaż wieńczący wieżę oraz
typowe późnogotyckie kominy
angielskie. W 1845 r. dobra nasielskie wraz z pałacem nabył na
publicznej licytacji Aleksander
Kurtz, znany działacz polityczny
obozu Białych, również działacz
gospodarczy i społeczny o zapatrywaniach filantropijnych, autor

wy, artysta bowiem połączył wykonywanie swoich utworów, takich jak
hity Maszynka Do Świerkania” czy
Żaba Tonie W Betonie, z opowieścią. Opowieścią o sobie, anegdotami
z życia czy przemyśleniami. Wszystko to miało humorystyczny, nieco
absurdalny posmak, chociaż podejmowane tematy były całkiem poważne, np. życie na emigracji czy
patriotyzm i tęsknota za ojczyzną.
Czesław pokazał również ogromny
dystans do siebie i swojej muzyki.
W pewnym momencie zażartował:
– Ludzie chodzą na koncerty i patrzą na grę muzyków, i myślą, że
czegoś takiego w życiu by nie zagrali. Ale potem przychodzą na mój
koncert i to uczucie mija.
Cała widownia dała się porwać charyzmie polsko-duńskiego muzyka
i z zainteresowaniem słuchała go,
by nagle wybuchnąć śmiechem
po kolejnym żarcie czy historyjce.
Również zakończenie koncertu
było, jak cała reszta, zaskakujące
i nietypowe. Czesław Mozil od-

tworzył z tabletu swój
ostatni hit, po czym…
nie czekając aż się
skończ y, w yłącz ył
muzykę i pożegnał
się, życząc wszystkim miłego wieczoru.
Artystę można było
p óźn i ej zo b a c z yć
jeszcze na parterze
NOK-u, gdzie pozował do wspólnych
zdjęć, z czego zresztą wiele osób skorzystało i wokół niego
ustawił się prawdziwy
tłum. „Czesław Śpiewa Solo Act” okazał
się sporym sukcesem i mamy nadzieję,
że kiedyś jeszcze będziemy gościć tego
pozytywnie zakręconego i niezwykle kreatywnego człowieka.

wielu artykułów publikowanych
w ówczesnej prasie np. O kassach
oszczędności, O kwestii kobiecej,
O ochronkach, O przemyśle i jego
historii. Sukcesorem Aleksandra
był jego syn Bronisław, który władał majątkiem do 1910 r., kiedy
to dobra przeszły w ręce rodziny
Rościszewskich. Obecnie własność
prywatna Krzysztofa Poszepczyńskiego.
Krzyczki – zaścianek szlachecki
sięgający rodowodem średniowiecza, jego właściciele należący
do drobnej szlachty, zwanej często zagrodową, najczęściej sami,
bez pomocy poddanych, uprawiali
swoje łany. Rozradzanie się rodzin
szlacheckich pociągało za sobą
rozdrobnienie tych niezbyt znacznych dóbr. W rezultacie z jednej
wsi stanowiącej gniazdo rodzinne
powstawało kilka, zachowujących
najczęściej główną nazwę z dodaniem uzupełniających, np. Krzyczki-Żabiczki, Krzyczki-Pieniążki,
Krzyczki-Szumne, Krzyczki-Karasie czy Krzyczki-Glice. Najliczniej
szlachta zagrodowa występowała
na wsi Krzyczki-Pieniążki, gdzie
wszystkie zagrody należał y do
szlachty, najniższy odsetek występował zaś we wsi Krzyczki-Żabiczki i wynosił 64%. Oprócz nazwisk
Krzyczkowski i Odrowąż występowały takie nazwiska posesorów o proweniencji szlacheckiej,
jak: Masselowie, Miłoszowscy,
Trzaskowie, Łapiccy, Pniewscy,
Zakrzewscy, Gąsiorowscy i Kwasiborscy. Do pochodzenia szlacheckiego w gminie Nasielsk
przyznawało się 2914 mieszkańców (1896 r.), co w zestawieniu
z ogólną liczba liczbą ludności
wiejskiej – wynoszącą 9280 osób
– dawało aż 31% populacji.
Stanisław Tyc

Czesław zaśpiewał
We w to r e k , 24 w r z e ś n i a b r.
w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się koncert „Czesław Śpiewa
Solo Act”.

Czesław Mozil to artysta dobrze
znany szerszej publiczności nie tylko jako muzyk, ale i osobowość
medialna. Jego życiorys jest równie niebanalny jak
twórczość. Na jego
światopogląd bardzo wpłynął wyjazd
emigracyjny do Danii.. Tam udało mu
się dostać do Duńs k i e j K ró l e ws k i e j
Akademii Muzycznej. Jest laureatem
wielu nagród, w tym
k ilku Fr yder yków
i Top Trendów. Jego
projekt – Solo Act
– zawiera największe przeboje z płyty „Debiut” i „POP”
ora z komp oz ycj e
z najnowszego albumu „Czesław Śpiewa
Miłosza”.
Koncert Czesława
Mozila był nietypo-

Paweł Kozłowski

fot. M. Stamirowski
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NA SPORTOWO

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

AMP Futbol Cup
z udziałem nasielszczanina!
W dniach 13–14 września br. w Warszawie odbył się AMP Futbol Cup 2014
– Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Osób po Amputacjach. Wzięło
w nim udział 6 reprezentacji narodowych w AMP futbolu: Anglia, Belgia,
Turcja, Ukraina, Włochy oraz gospodarz – Polska. W tym doborowym
gronie nasza drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze, zajmując w turnieju ostatecznie 3. miejsce. Turniej wygrała Turcja, a na drugim stopniu
podium zameldowali się Anglicy.
Reprezentacja Polski podczas turnieju dwa mecze wygrała (3:0 z Włocha-

mi i 3:1 z Ukrainą) i dwa przegrała (1:5 z Turcją i 0:4 z Anglią). Dodatkowo
rozegrano mecz z Belgią, który nasza drużyna, grając w składzie Polska B,
zremisowała 2:2. Osiągnięte wyniki stanowią dobry prognostyk dla naszej
reprezentacji przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata, które odbędą
się w listopadzie w Meksyku.
Warto podkreślić, że w reprezentacji Polski w AMP futbolu podczas turnieju zagrali uczestnicy treningu i meczu pokazowego, jaki odbył się na
boisku „Orlik” w Nasielsku 30 sierpnia br., m.in. Rafał Bieńkowski i Mateusz
Sadłowski. Jeszcze ważniejsze jest to, że debiut jako bramkarza w reprezentacji Polski stał się udziałem mieszkańca gminy Nasielsk – Jakuba Jasiulewicza. Debiut wypadł lepiej niż okazale: Jakub nie puścił żadnej bramki
i nasza drużyna wygrała z Włochami 3:0. Następnie pojawił się jeszcze na

boisku w półfinale z Anglią i meczu o 3. miejsce z Ukrainą. Serdecznie mu
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów sportowych. Już teraz trzymamy
kciuki i życzymy naszej reprezentacji dobrego występu na Mistrzostwach
Świata w Meksyku.
Autorem zdjęć jest Grzegorz Press.
Reportaż TVP Sport o turnieju AMP Futbol Cup można obejrzeć na stronie http://sport.tvp.pl/16860771/amp-futbol-poznaj-kadre-polski-na-ms
Więcej informacji na www.ampfutbolcup.pl
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Uczniowie z II TE chlubą szkoły
W roku szkolnym 2013/2014 odbył
się po raz pierwszy egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w klasie drugiej Technikum Ekonomicznego. Był to egzamin z kwalifikacji A.35. Planowanie
i prowadzenie działalności w organizacji.

straszne dokumenty sprzedażowe
(np. Fa VAT), magazynowe (Pz, Rw,
Pw), kadrowo-płacowe (lista płac)
ani pisma biurowe.
Dzielnie ruszyli do boju, każdy na
swym stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym w komputer
z oprogramowaniem magazyno-

ni świadectwem wydanym przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Przed naszymi uczniami jeszcze
jeden egzamin w klasie 4 z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości. Po jego zdaniu uczniowie
uzyskają dyplom technika ekonomisty. Życzymy wszystkim 100%

Uczniowie klasy II podeszli do tego
sprawdzianu wiedzy pełni obaw,
nie byli pewni, jakie oczekiwania
wobec nich ma Okręgowa Komisja Egzaminacyjna i czy na pewno je spełnią. Nie dało się ukryć,
że również w nauczycielach egzamin wzbudzał dreszczyk emocji. Na szczęście wszystkie obawy
okazały się bezpodstawne. Uczniowie klasy II Technikum Ekonomicznego ZSZ poradzili sobie
doskonale zarówno w części praktycznej, gdzie zdawalność wyniosła 100%, jak i w części pisemnej,
osiągając wynik 89%. Niewątpliwie
należy się cieszyć tym sukcesem,
gdyż egzamin zawodowy nie należy do łatwych i próg zdawalności
jest wyższy niż na maturze, z części
pisemnej uczeń powinien uzyskać
50% punktów, a z części praktycznej 75% punktów, aby egzamin
można uznać za zdany. Część pisemna egzaminu zawodowego
jest bardziej tradycyjna. Uczniowie mieli za zadanie wybrać jedną
poprawną odpowiedź z czterech
możliwych w 40 zadaniach zamkniętych. Trochę bardziej musieli
się oni przyłożyć, zdając egzamin
praktyczny, który był skomplikowany, patrząc na z punktu widzenia umysłu humanistycznego. No,
ale na szczęście nasi ekonomiści,
umysły ścisłe, zabłysnęli intelektem
w tej części egzaminu i nie były im

wo-sprzedażowym, kadrowo-płacowym i finansowo-księgowym
oraz programem biurowym.
Ci, którym udało się sprostać wymaganiom edukacyjnym, a była
ich większość, zostali uhonorowa-

zdawalności i samych sukcesów
w dziedzinie ekonomii. Nauczycielom gratulujemy, życzymy wytrwałości i owocnej pracy.
Anna Łączyńska
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„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje”.

Z powodu tragicznej śmierci

Śp. Jarosława Kubajewskiego
wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
jego Najbliższym: żonie Irenie, dzieciom
Monice i Mariuszowi,
a także siostrom Hannie i Bożenie
składają
sąsiedzi i znajomi

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”.
Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas okolicznościach
dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca, duchowego wsparcia i życzliwości,
wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej
naszego ukochanego Męża, Ojca, Brata

Śp. Jarosława Kubajewskiego
Pogrążeni w bólu i smutku, Rodzinie, Przyjaciołom,
Kolegom, Sąsiadom, Znajomym
i wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej
za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć,
liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty,
za okazaną pomoc i serce
pragną wyrazić serdeczne podziękowanie
Żona, Dzieci, Siostry
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IV RAJD ROWEROWY Z BIBLIOTEKĄ

Szlakiem dworów i pałaców
Czwarta wyprawa rowerowa z serii
„W Krainie Nasielskiego Prawdzica”,
na które zapraszają nasi Bibliotekarze
Na Rowerach, została zaplanowana
na niedzielę 21 września br. Tym razem mieliśmy poznawać ziemię nasielską szlakiem dworów i pałaców.
Trasa została rozpoznana samochodem, potem na rowerach. Okazała
się przejezdna i dostępna dla dwóch
kółek, także tych małych. Abyśmy
mogli obejrzeć z bliska pałac i dwory, konieczne okazało się umówienie z gospodarzami zabytkowych
obiektów w Chrcynnie i Pianowie.
Uzgodniliśmy też czas przyjazdu
na Farmę Krzyczki, gdzie zaplanowaliśmy piknik z ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami. Pierwsi chętni
uczestnicy zaczęli się zgłaszać do
biblioteki. W ostatniej chwili nieco
zmieniliśmy harmonogram i trasę
wycieczki. Właściciel pałacu w Chrcynnie został zmuszony do wyjazdu w niedzielne popołudnie, a że
chciał osobiście powitać nas w bramie parku, przyjechał do biblioteki
i poprosił, abyśmy wycieczkę zaczęli
właśnie od Chrcynna.
Nadeszła niedziela. Z niepokojem
zerkamy za okno. Mgła taka, że led-

98 osób. Później dojedzie jeszcze 9
uczestników. Na przedzie najmłodsi.
Ich tempo jest jednak za duże i musimy ich hamować.
Wjeżdżamy do chrcyńskiego lasu.
Wycieczka rozciągnęła się w dłuuugiego węża, więc przy kapliczce
w Chrcynnie czekamy i zbieramy
całą grupę. Dołączają kolejni uczestnicy i już razem jedziemy do pałacu
w Chrcynnie. Wita nas jego gospodarz. Wchodzimy na teren parku,
a nasz przewodnik, Stanisław Tyc,
opowiada o historii pałacu i okolicznych terenów. Właściciel uzupełnia
opowieść o aktualne informacje.
Dzieciaki zbierają kasztany i pakują
do koszyka na kierownicy roweru
(niestety, nie wytrzymał obciążenia,
ale kasztanów nie pogubił). Oklaskami dziękujemy za gościnę w Chrcynnie i jedziemy do Krzyczek.
Czy ktoś zna polną drogę prowadzącą obok lotniska? W czasie II wojny
światowej przecinały ją załadowane bombami samoloty Luftwaffe.
My jedziemy dalej. Na poznawanie
historii lotniska rezerwujemy jedną
z kolejnych wycieczek. Bocznymi
drogami dojeżdżamy do Krzyczek.
Sprawnie włączamy się do ruchu na

wy baton i zasłużony pamiątkowy
znaczek.
Jedziemy dalej. Wjeżdżamy do lasu.
Lekko kropi deszczyk. To dobrze,
bo zwilży piasek i koła nie będą się
zapadały i grzęzły w polnej drodze. Najmłodszy z uczestników
zasypia w foteliku rowerowym.
Nie przeszkadzają mu wstrząsy na
wertepach, gdy główka dynda jak
u pacynki. Na najbliższym postoju
położymy go w samochodzie. Jesteśmy w Głodowie. Na skrzyżo-

mniane. Młode żołądki chłoną poczęstunek. Jeszcze parę słów, spacer
po parku i czas jechać dalej. Za nami
prawie 20 km. Kolejni najmłodsi odłączają się od grupy. Słyszą: Byliście
dzielni, z każdą kolejną wycieczką
jedziecie dalej. Do zobaczenia na
następnej trasie.
Stoimy i czekamy na Krzysia, który ma jechać na przedzie na małym
rowerku ciągniętym na zielonym
dyszlu. Już wybiega zza rogu. Czekajcie na mnie!! Wołamy: Biegnij,

dziły nam tym razem rzęsistego
deszczu. Wielu uczestników poznało nowe drogi i dróżki w okolicach
miasta, usłyszeliśmy opowieści o historii krainy Nasielskiego Prawdzica.
Najmłodsi na postojach jeszcze nie
słuchają przewodnika. Zbierają kasztany i brykają, ale za rok, dwa sami
będą ciągnęli rodziców i kolegów
na szlaki i szukali informacji o naszej
małej ojczyźnie.
Zapraszamy zatem do biblioteki
i do bibliotekarzy, którzy czekają na

wo widać czubek własnego nosa.
Ale do startu jeszcze kilka godzin,
więc się nie martwimy. Ważne, że
nie pada deszcz i nie jest zimno.
Pierwsza pod bramą biblioteki jest
Turystyczna Rodzinka Kraszkiewiczów. Zaraz na nimi Agata i Dominika ze Słustowa. Są już pani Iza
i pan Stanisław Tyc. Za chwilę rodzina z Latonic. Później nie sposób
już zauważyć, kto i w jakiej kolejności przyjeżdża – tak jest nas dużo.
Uczestnicy poprzednich wycieczek
witają się jak starzy znajomi. Dzieci
odnajdują kolegów ze szkoły.
Mija godzina 12. Czas startować.
W bramie biblioteki staje pani Iza.
Dzieli wyjeżdżających na grupy i liczy uczestników. W tej chwili jest nas

ruchliwej szosie i już wjeżdżamy na
gościnną Farmę Krzyczki. Czeka na
nas ognisko i kiełbaski. Chłopaki wyciągają piłkę. Zaraz na trawie rozkwitają cztery słupki bramek zrobione
z rzuconych kurtek. Dorośli pieką
kiełbaski. Pani Iza zadbała, aby starczyło dla wszystkich. Jest okazja, aby
dopytać przewodnika o interesujące
szczegóły z naszej historii.
Droga polna nie była lekka. Pierwsi
młodsi uczestnicy oceniają swe siły
i rezygnują z dalszej jazdy. Za nami
prawie 10 kilometrów w trudnym
terenie i szybkim tempie, więc dla
małych kółek już wyczyn nie lada.
Gratulujemy im i mamy nadzieję,
że spotkamy się na kolejnym szlaku.
Jeszcze wzmacniający czekolado-

waniu z Pniewską Górką
odłączają się kolejni uczestnicy.
Muszą jeszcze tego dnia dojechać
do pracy w Warszawie. Dziękujemy
im, że wygospodarowali choć kilka
godzin na wspólną jazdę, i żegnamy
się: do zobaczenia na kolejnej wycieczce.
Zmieniamy trochę trasę. Między
polami wije się kolorowy wąż. Wjeżdżamy na Broninek, potem w prawo i prosto do dworu w Pianowie.
Tam witają nas gospodarze. Za otwartą bramą czeka stolik z poczęstunkiem: napoje, chrupki i ciastka.
Porcja energii bardzo potrzebna cyklistom. Ostre powietrze i wysiłek
pobudzają apetyty. Zjedzone przed
godziną kiełbaski są już są zapo-

Krzysiu! On odkrzykuje: Biegnę,
biegnę, robię, co mogę.
Ruszamy. Polnymi drogami dojeżdżamy do Jackowa Dworskiego. Pod
starą lipą wspominamy nieistniejący
dwór i jego właścicieli, zasłużonych
dla Nasielska państwa Grzebskich. Jedziemy dalej. Szlak dworów i pałaców
prowadzi do Lubomina. Przez płot
oglądamy tamtejszy dwór. Słuchamy krótkiej opowieści o nim. Jeszcze niespodzianka: pani Iza wyciąga
paczkę lizaków. Z lizakami w garści
skręcamy w kierunku Nasielska.
Wieża kościoła na horyzoncie chyba każdemu zwiastuje odpoczynek,
bo nogi, które mają za sobą prawie
30 kilometrów, zaczynają szybciej
pedałować. Maluchów ciężko dogonić. Dzwoniąc dzwonkami rowerowymi, żegnamy się z kolejnymi
uczestnikami. W kierunku Mazewa
skręca Krzyś – w poniedziałek razem ze Stasiem dumnie przyniosą
do przedszkola przypięte do piersi
pamiątkowe znaczki. Gonimy i pilnujemy dzieci, które rozpoczęły wyścig
do Nasielska. I już jesteśmy na Cmentarnej. Za nami przeszło 31 km, czas
się żegnać.
Czwarta wyprawa rowerowa dobiegła końca. Szare chmury, które oglądały kolorowego węża wijącego się
między nasielskimi polami, oszczę-

ciekawskich. Planowane są kolejne
wycieczki: rowerowe i piesze. Cały
czas zbieramy opinie i uczymy się,
aby wybrane trasy były przystępne
i przyjazne dla wszystkich, szczególnie najmłodszych uczestników.
Zapraszamy do biblioteki przy ul.
Piłsudskiego 6 po zdjęcia i informacje o kolejnych wyprawach. A przy
okazji wizyty w bibliotece zapytajcie
o strzygę ze Strzegocina.
Na koniec bardzo dziękujemy właścicielom pałacu w Chrcynnie oraz
dworu w Pianowie za zaproszenie
i ugoszczenie nas na terenie parków
otaczających zabytkowe budowle. Wasza życzliwość pozwoliła nam
obejrzeć i poznać ważny fragment
naszej historii, zwykle schowany za
ścianą zieleni i na co dzień niedostępny. Dziękujemy gospodarzom
Farmy Krzyczki za przygotowanie
pikniku z ogniskiem. W podziękowaniach pamiętamy też o Włodarzach
Nasielska za pomoc w organizacji wyprawy. Dzięki Wam nie brakło
kiełbasek ani słodyczy na pikniku,
a dzieci dostały odznaki. Pamiątkowe znaczki w ekspresowym tempie
przygotowali Agnieszka i Jarek Kiliszkiewicz, co pozostanie w naszej
życzliwej pamięci. Kolejna wyprawa
już 12 października br. Zapraszamy.
Łukasz Kraszkiewicz
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NASZE SPRAWY
UROCZYSTOŚCI

Święto Ziemniaka w Popowie Borowym Medale za Długoletnie
W niedzielę, 21 września b r.,
w Popowie Borowym po raz trzeci odbyło się Święto Ziemniaka. Jak
zawsze nie zabrakło atrakcji dla całej rodziny.
Impreza rozpoczęła się przemówieniem Teresy Przybysz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie
Borowym, na której terenie zorganizowano Święto Ziemniaka.
Pani dyrektor na początek wyrecytowała krótki wiersz, w którym
zachęciła, by świętowanie tego
wrześniowego dnia było odpoczynkiem po ciężkiej pracy podczas zbierania plonów.
Następnie powitała zebranych gości, w tym władze gminy i proboszcza parafii w Nunie ks. Tadeusza
Jabłońskiego. Natomiast Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska,
podziękował wszystkim, którzy
włączyli się w organizację niedzielnej zabawy. Prowadzącym imprezę
był Mirosław Szczypek, który wcielił się w rolę Teodora Mokrskiego,
szlachcica i pierwszego właściciela
Popowa.
Po części oficjalnej na scenie po-

nież gry zręcznościowe. Konkursy
zostały przygotowane przez kadrę
nauczycielską.
Następnie przyszła
kolej na koncerty
i zabawy taneczne.
Koncerty dały zespoły TheSperados

jawiła się Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Nasielska pod batutą Joanny Ostaszewskiej. Zagrali kilka

nie tylko obejrzeć pokaz zumby
w wykonaniu Małgorzaty Steckiej,
wielokrotnej reprezentantki Polski

utworów, wśród których
znalazła się również interpretacja hitu disco-polo Ona tańczy dla mnie.
Później pokaz krakowiaka dali uczniowie 2 i 3 klasy ze szkoły podstawowej
w Po p ow i e B o row y m .
Zachwycali oni nie tylko
umiejętnościami tanecznymi, ale również pięknymi regionalnymi strojami.
Po pierwszych występach
przyszła kolej na konkursy rodzinne. Najpierw była
Familiada a później konkurs wiedzy rolniczej. Poza
sceną odbywały się rów-

z Nasielska i Mejk z Morąga. Osoby zainteresowane tańcem mogły

Pożycie Małżeńskie

We czwartek, 11 września 2014 r. o godz. 14.00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się po raz kolejny w tym roku uroczystość wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczonych medalami zostało 6
par. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to specjalne odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej doceniające zgodność
pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół
wiekiem rodziny. Uroczystość poprowadziła Ewa Mikulska, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, która po przywitaniu przybyłych na uroczystość Jubilatów
i gości przekazała wyrazy uznania małżonkom za dotrzymanie złożonego
przed pięćdziesięcioma i sześćdziesięcioma dwoma laty przyrzeczenia dochowania wzajemnej miłości, szacunku i przyjaźni. Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Składając

w tej dyscyplinie tańca, ale również
wziąć w nim czynny udział. Dobra
zabawa trwała aż do godziny 21,
kiedy nastąpiło zakończenie Święta
i zebrani wrócili do swoich domów
w dobrych nastrojach.
Dużo działo się również poza
sceną. Chyba najefektowniejszą atrakcją był pokaz sprawności
strażaków z OSP Jackowo i OSP
Psucin, którzy zaprezentowali
dwa pokazy: udzielanie pierwszej
pomocy i wyciąganie poszkodowanego z samochodu. Szczególnie to drugie robiło wrażenie,
bo w trakcie akcji ratowniczej
w ruch poszły młotki i nożyce hydrauliczne, a na końcu strażacy,
ku uciesze widowni, całkowicie
pozbawili pojazd dachu. Oprócz
tego była maszyna do robienia
sobie pamiątkowych zdjęć, loteria
i stoisko ze specjałami regionalnej kuchni. Nie zabrakło również
miejsc, w których można się było
posilić, a także zjeżdżalni i przejażdżek dla dzieci. Jak co roku, odbył
się również konkurs na największego ziemniaka.
Trzecie Święto Ziemniaka pokazało, że impreza ta stała się już
stał ym elementem w kalendarzu naszej gminy i dobrą okazją
do zabawy, zanim przyjdzie zima.
Mamy nadzieję spotkać się w tym
samym miejscu za rok.
Paweł Kozłowski

gratulacje Szanownym Jubilatom, podkreślił, że są chlubą naszej społeczności,
pięknym wzorem dla przyszłych pokoleń oraz bezcennym przykładem promującym trwałość związku małżeńskiego i wartość życia rodzinnego.
Jubileusz Diamentowych Godów (62. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego) obchodzili Państwo Stanisława i Zbigniew Frączkowscy, zam. w Mogowie.
Jubileusz Złotych Godów (50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego) obchodziły następujące pary małżeńskie:
Państwo Alicja i Jerzy Bednarczyk, zam. w Starych Pieścirogach,
Państwo Irena i Zenon Bocian, zam. w Nowych Pieścirogach,
Państwo Janina i Jan Kwiatkowscy, zam. w Nasielsku,
Państwo Danuta i Julian Więckowscy, zam. w Mazewie Włościańskim,
Państwo Leonia i Andrzej Włodarscy zam. w Jackowie Włościańskim.
W tej niecodziennej chwili, oprócz
złożenia gratulacji
i życzeń zdrowia,
pomyślności oraz
wspólnej radości
bycia razem, wręczono piękne bukiety kwiatów. Nie
zabrakło również
toastu wzniesionego lampką szampana za zdrowie Dostojnych Jubilatów i pysznego tortu weselnego. Uroczystość przebiegała w szczególnej, niemal rodzinnej atmosferze,
przy nastrojowym podkładzie muzycznym i słodkim poczęstunku. Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno Jubilatów, jak i przybyłych
na tę uroczystość gości. Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy wszystkiego co najlepsze, kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i spokoju.
(um)
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RUBRYKA HARCERSKA

Dlaczego lekcje zaczynają się tak wcześnie? Harcerze atakują Pieścirogi
W związku z sygnałami, jakie do- dziców, mogliśmy utworzyć 3 ran- dzą trzy razy w tygodniu rano i dwa
chodziły do redakcji ŻN od niezadowolonych rodziców w kwestii
zbyt wczesnego rozpoczynania
zajęć przez uczniów (godz. 7.30) w
Szkole Podstawowej w Nasielsku,
publikujemy obszerne wyjaśnienie
dyrekcji tej placówki.
red.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
informuje, iż w bieżącym roku
szkolnym do szkoły uczęszcza 825
uczniów (w tym do oddziału przedszkolnego 107 dzieci: 5- i 6-latków). Wyżej wymienieni uczniowie
uczęszczają do 34 oddziałów, w
tym 5 oddziałów integracyjnych
utworzonych na podstawie orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz próśb
rodziców.
Szkoła, ze względu na liczbę pomieszczeń, prowadzi zajęcia w
systemie zmianowym. Od 5 lat oddziały przedszkolne rozpoczynają
zajęcia od godziny 7:00. W chwili
obecnej mamy 2 oddziały przedszkolne ranne i 3 popołudniowe.
10 kwietnia 2014 r. odbyło się
spotkanie Pana Burmistrza, dyrektora ZOSiP oraz dyrekcji szkoły z
rodzicami dzieci 5- i 6-letnich, na
którym padła propozycja, aby zajęcia oddziałów przedszkolnych
odbywały się w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku. Zdecydowana większość rodziców była przeciwna
temu, aby zajęcia odbywały się w
tej placówce.
Rodzice dzieci 6- i 7-letnich, we
wnioskach o przyjęcie do szkoły
składanych w marcu, informowali,
że pracują i w związku z tym chcą,
aby ich dziecko uczęszczało rano
do szkoły. Takich wniosków była
zdecydowana większość. W obecnej sytuacji lokalowej nie byliśmy w
stanie spełnić wszystkich próśb ro-

ne klasy, a nie 5. W związku z tym
16 czerwca 2014 r. podczas spotkania dyrekcji szkoły z rodzicami
uczniów klas I zostali oni poinformowani, że zajęcia będą odbywały się w systemie zmianowym.
System ten nie obejmuje uczniów
klas integracyjnych oraz uczniów dowożonych do szkoły. Cytat z protokółu spotkania: „Praca z
dziećmi będzie się odbywała w 8
oddziałach: 2 oddziały dla dzieci
dojeżdżających, 1 klasa integracyjna i 5 oddziałów uczęszczających
w systemie zmianowym. Zajęcia
będą rozpoczynały się o godzinie
7:30”.
Na zebraniach, które odbyły się 14 i
15 maja 2014 r., wychowawcy klas
I–V również przekazali rodzicom
informacje o zmianowości oraz
możliwości wcześniejszego rozpoczynania zajęć.
Na Radzie Pedagogicznej w dniu
25 kwietnia 2014 r. nauczyciele w
czasie dyskusji rozmawiali o możliwości wcześniejszego rozpoczynania zajęć oraz zmianowości
zajęć dla uczniów klas I–IV w celu
usprawnienia pracy szkoły, możliwości brania przez uczniów udziału
w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. Wcześniejsze rozpoczynanie zajęć umożliwiło również
wydłużenie przerwy śniadaniowej
oraz przerwy obiadowej ze względu na większą grupę małych dzieci
korzystających ze stołówki szkolnej.
Rodzice, którzy byli obecni na wyżej wymienionych spotkaniach,
już w czerwcu byli poinformowani
o możliwości wprowadzenia zmianowości oraz wcześniejszym rozpoczynaniu zajęć.
Z planu szkolnego wynika, że
wszystkie klasy I–III (prócz integracyjnych i dowożonych) przycho-

razy po południu. Ranne zajęcia
kończą się o 10:50 lub 11:40. Popołudniowe zajęcia zaczynają się
o 10:55 lub 12:00, a kończą 4 razy
w tygodniu o 15:25, a raz o 16:15.
Na pierwszych zebraniach w bieżącym roku szkolnym, które odbywały się 10 i 11 września 2014 r.,
do rodziców klas I–VI zostało skierowane pytanie:
„Czy wyrażają Państwo zgodę na
rozpoczynanie zajęć o 7:30?
a) TAK				
b) NIE.”
W badaniu wzięło udział 596 rodziców. 10 ankietowanych nie udzieliło
odpowiedzi na pytanie. Głosy tych
ankietowanych są nieważne. Tym
samym liczba badanych zmniejsza się do liczby 586. Odpowiedzi
TAK udzieliło 532 ankietowanych.
Stanowi to 90,8% ankietowanych i
74,4% wszystkich rodziców uczniów.
Odpowiedzi NIE udzieliło 54 ankietowanych. Stanowi to 9,2% ankietowanych i 7,55% wszystkich rodziców
uczniów.
Z wyników ankiety wynika, iż rodzice uczniów uczęszczających
do Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wyrażają zgodę, aby zajęcia lekcyjne
rozpoczynały się o godzinie 7:30.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w
następujący sposób:
1. Uczniowie z klas dowożonych
mają zapewnioną opiekę nauczycieli w ramach godzin „karcianych” (każda klasa oddzielnie).
2. Oddzielną grupę stanowią dzieci
z oddziałów przedszkolnych i klas
I, które mają zajęcia w odrębnym
pomieszczeniu.
3. Pozostała grupa to dzieci, których rodzice pracują, i te pozostają
w świetlicy do czasu odbioru przez
opiekuna.

Początek roku szkolnego łączy się z początkiem roku harcerskiego. To
właśnie najczęściej w tym okresie zaczyna ruszać praca harcerskich jednostek, dyktowana rytmem zajęć uczniów. Zwykle na początku września
harcerze chcą powiększyć swoje grono o nowe osoby i w związku z tym
prowadzą akcje naborowe. Także i my, widząc dużą potrzebę pozyskania
nowych harcerzy, postanowiliśmy przeprowadzić nabór do jednostek
naszego Szczepu, który do dalszego rozwoju potrzebuje nowych, pełnych energii osób. Ciężko czasem jednak przekonać do harcerskiego

stylu życia dzieci i młodzież.
Nam się jednak to udało. Oczywiście pracy było dosyć sporo. W nocy
z czwartku 11 września na piątek 12 na placu szkolnym w Starych Pieścirogach wyrosło małe miasteczko harcerskie. W ciągu zaledwie 1,5 godziny udało nam się ustawić 3 namioty, doprowadzić miejsce ogniskowe
do porządku i usytuować maszt apelowy z flagą. Po nocy przespanej
w namiocie nadszedł czas na ostatnie szlify i miasteczko harcerskie
było gotowe do ataku. A na zwiedzających czekała moc atrakcji: wystawa ze sprzętem obozowym, sala pamięci ze zdjęciami, plakietkami
pamiątkowymi proporcami i innymi rzeczami. Chętni mogli zrobić sobie zdjęcie w hełmie, wziąć udział w ścieleniu kanadyjki (łóżko polowe),
rozpalić krzesiwem ogień i napić się herbaty z ogniska. Nie brakowało też
harcerskich zabaw ani śpiewów przy ognisku.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z popularności, jaką cieszyło się nasze miasteczko, i wspólnej zabawy z uczniami szkoły. Mamy nadzieję, że akcja ta
przełamała nieco stereotyp myślenia o harcerzach i że na naszych zbiórkach już niedługo pojawią się nowe, uśmiechnięte buzie, które razem
z nami będą budować 3. Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych.
phm. Daniel Nowak
O

ZAPROSZENIE

Więcej informacji:
Jarosław Rudnik, tel. 691 865 504.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców Nasielska!

Mieszkańcy Konar
oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zapraszają wszystkich zainteresowanych
na wykład i dyskusję:

„Prąd ze słońca,
tanie instalacje fotowoltaniczne.
To już się opłaca”.
Prowadzenie: praktycy – właściciele elektrowni
słonecznych.
Wykład odbędzie się w świetlicy w Konarach
w piątek, 24 października 2014 r. o godz. 16.00
Serdecznie zapraszamy.

G

na Inaugurację roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uroczystość odbędzie się 30.09.2014 r.
(wtorek) o godz. 17.00
w kinie Niwa w Nasielsku.
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SADZONKI ŚWIERKA SREBRNEGO

tel. 691 138 678
Nasielsk
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OBWIESZCZENIE

Nasielsk, dnia 15.09.2014 r.
ZPN.7125.5.4.2014
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zm.), Uchwały Nr LII/368/14
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad
udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących
współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

Numer lokalu

Nasielsk, ul. Starzyńskiego 4 A

Numer
okręgu
wyborczego

1290 m

OS1U/00018573/2
Zgodnie z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Nasielska przedmiotowa działka leży w terenie przeznaczonym pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi
nieuciążliwe (kompleks 0.5 MWU).

403/13450

2
3

4

5

114 700,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 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 16 września 2014 r. do 6 października 2014 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

6

7
8

Nasielsk, dnia 15.09.2014 r.
ZPN.7125.3.4.2014
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zm.), Uchwały Nr LII/368/14
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad
udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących
współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości
wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki
Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej
Przeznaczeni nieruchomości

Numer lokalu

10
11
12
13
14
15

786/1
1290 m2
OS1U/00018573/2
Zgodnie z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Nasielska przedmiotowa
działka leży w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe
(kompleks 0.5 MWU).
17
47,0 m2

Udział w częściach wspólnych

493/13450

Cena nieruchomości

9

Nasielsk, ul. Starzyńskiego 4 A

Powierzchnia użytkowa lokalu
Opis lokalu

Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Tylna, Wąska
oraz sołectwo Broninek.
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Kwiatowa, Miętowa, Nowa,
Świerkowa,Topolowa,Warszawska (bloki),Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka.
Miasto Nasielsk – ulice: Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa,
Grabowa, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Kilińskiego, Leśna,
Malinowa, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Sadowa, Sosnowa, Warszawska (bez
bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa.
Miasto Nasielsk – ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bajkowa, Garbarska, Gen.
Władysława Andersa, Generała Józefa Bema, Henryka Dąbrowskiego, Juliana
Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Ludwika
Waryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Polna, Staszica, Stefana Batorego,
Szkolna, Traugutta, Władysława Broniewskiego.
Miasto Nasielsk – ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, Cmentarna, Dębowa, Folwark,
Gwiaździsta, Jasna, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka, Lazurowa,
Lipowa, Mała, Orzechowa, Płońska, Prosta, Przemysłowa, Sezamkowa, Składowa,
Słoneczna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki (numery
parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury.
Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Bolesława Chrobrego,
Dąbrówki, Długa, Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Jaśminowa, Kazimierza
Wielkiego, Kolejowa, Krańcowa, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krupki, Łączna,
Łąkowa, Mieszka I, Piaskowa, Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Przechodnia,
Spokojna, Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste), Wiejska, Władysława Jagiełły,
Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna oraz sołectwo
Nowa Wieś.
Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi.
Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Stare Pieścirogi.
Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice,
Lubomin, Lubominek, Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Pianowo, Słustowo,
Winniki.
Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki Szumne, KrzyczkiPieniążki, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo
Południe.
Sołectwa:Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Krogule, Psucin, Studzianki,
Wągrodno.
Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn.
Sołectwa: Mogowo, Siennica.
Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Toruń Dworski, Toruń
Dworski 2, Zaborze.
Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, Mokrzyce Dworskie,
Nowa Wrona, Nowiny, Ruszkowo, Wiktorowo.

1

Lokal mieszkalny położony na parterze, składa się z:
- 2 pokoi,
- kuchni,
- łazienki z wc,
- przedpokoju.
Do lokalu należy pomieszczenie w piwnicy o pow.
2,3 m2.

Lokal mieszkalny położony na parterze, składa się z:
- 3 pokoi,
- kuchni,
- łazienki z wc,
- przedpokoju.
Do lokalu należy pomieszczenie w piwnicy o pow.
2,3 m2.
123 200,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 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 16 września 2014 r. do 6 października 2014 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu

Granica okręgu wyborczego

1

Udział w częściach wspólnych

Cena nieruchomości

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.
zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2

38,0 m2

Opis lokalu

BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

786/1

Powierzchnia użytkowa lokalu

11

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112.
Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej
- W ojczyźnie Chrystusa
Termin: 20.01. – 28.01. 2015r
Koszt 2970 zł - 9 dni
W programie: Cezarea Nadmorska – Góra Karmel – Góra Tabor – rejs po Jeziorze Galilejskim – Kafarnaum – Tabgha – Góra Błogosławieństw – Qasr El Yahud (miejsce chrztu Pana
Jezusa) – Nazaret – Kana Galilejska – Betania – Ein Karem – Betlejem – Masada – Qumran
- Morze Martwe – Jerycho - Jerozolima

Organizator Parafia bł. Jerzego Popiełuszki w Nunie

Osoba odpowiedzialna ks. Tadeusz Jabłoński - Tel. 601 479 302
Pielgrzymkę obsługuje Biuro Usług Turystycznych Hermes al. Stanów Zjednoczonych 63 Warszawa
Tel 22 8136259; 22 8703938
www.hermes-travel.pl

ROZMAITOŚCI
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Pasożyty – pchły i świerzbowce Jak powinna odżywiać
Pacjenci dermatologiczni zdarzają
się w gabinetach weterynaryjnych
praktycznie każdego dnia. Podobnie jak to się dzieje w przypadku ludzi, także psy, koty, świnki morskie
i inne domowe zwierzątka coraz
częściej cierpią z powodu alergii;
zdarzają się także inwazje pasożytów, takich jak pchły czy świerzbowce. Najczęściej pierwszym
obserwowanym objawem jest
świąd – zwierzę zaczyna się drapać, ale ustalenie przyczyny świądu może nie być łatwe. Wymaga
to przyprowadzenia zwierzęcia do
gabinetu i dokładnego obejrzenia
jego skóry, poznania zwyczajów
żywieniowych, historii przebytych
chorób, czasem wykonania badań
dodatkowych. Niektórzy pacjenci
są skazani na wizyty w gabinetach
weterynaryjnych już do końca życia.
Pierwszym podstawowym pytaniem jest to, czy drapiące się zwierzę nie zostało zaatakowane przez
pasożyty zewnętrzne. Najpopularniejsze to oczywiście pchły. Czasem właściciele są zszokowani, gdy
na ich pupilu znajdujemy pchłę,
czasem wręcz oburzają się, gdy tłumaczymy im, czemu z taką starannością przeglądamy futerko. Zdarza
się jednak, że nawet najbardziej wypieszczone zwierzęta mogą stać się
ofiarami pcheł. Co ważne, pchła na
zwierzęciu przebywa tylko przez
okres żerowania. Wchodzi po to,
by się najeść, natomiast większość
czasu spędza poza zwierzęciem,
w jego otoczeniu. Tam składa
jaja (których przeżywalność sięga nawet 2 lat), tam wylęgają się
poszczególne stadia rozwojowe
pcheł, stąd potocznie mówi się,
że jedna zobaczona na zwierzęciu
pchła oznacza sto kolejnych osobników w jego otoczeniu. Nie da się
wyłapać wszystkich pcheł, tak jak
próbują to czynić niektórzy cierpliwi właściciele. Trzeba zastosować
preparat przeciwpchelny, który nie
tylko będzie odstraszał owady, ale
też działał zabójczo, zabijając kolejne dojrzewające osobniki. Często
konieczne staje się zastosowanie
preparatów oczyszczających środowisko, wybijających jaja i stadia
larwalne pcheł. Dokładne odkurzenie i wypranie posłanek jest niezbędne, gdyż walka z pchłami musi
być przeprowadzona kompleksowo. Mimo że pchły preferują
zwierzęta jako źródło swego pożywienia, to jednak możliwe są też
pogryzienia ludzi.
Utrzymujący się świąd sprawia,
że zwierzęta drapią się i gryzą, kalecząc skórę. Taka okaleczona
skóra to miejsce wnikania bakterii i grzybów, co może skutkować
powikłaniami w postaci ropnych,
sączących zmian. Warto dodać, że
ślina i odchody pcheł są bardzo silnymi alergenami, tzn. mogą stać
się przyczyną poważnych zmian
alergicznych. Alergiczne pchle zapalenie skóry może być spowodowane ugryzieniem przez jedną,
przypadkową pchłę, a świąd i reakcja alergiczna są tak silne, że zwierzę może mieć rany obejmujące
całe uda czy grzbiet. Najbardziej

charakterystycznym
miejscem, w którym są usytuowane
zmiany w przypadku
reakcji uczuleniowej
wywołanej pchłami,
jest okolica nasady
ogona. W przypadku
bardzo rozległ ych
zm ian w y wo ł anych pogryzieniami
pcheł często musimy wprowadzić dodatkowo leczenie
przeciwzapalne i antybiotykowe. Z uwagi na to, że pchły są
przenosicielami
jednego z tasiemców, warto zwalczanie pcheł skojarzyć z odrobaczeniem pupila.
Kolejnym, coraz częściej występującym i łatwo przenoszącym
się między zwierzętami pasożytem jest świerzbowiec. Gatunków świerzbowca jest kilka. Jedne
mieszkają typowo w uszach zwierząt (podejrzenie może nasuwać
duża ilość ciemnej wydzieliny
w uszach), inne w skórze całego
ciała. Jest pewna różnica w zaraźliwości świerzbowca usznego i typowo skórnego, ten skórny dużo
łatwiej przenosi się bowiem między
zwierzętami i na człowieka. Leczenia wymagają jednak wszystkie gatunki, bez względu na usytuowanie.
Świąd wywołany przez świerzbowca jest bardzo dokuczliwy. Wzmaga się w ciepłych temperaturach
– np. nocą, gdy zwierzaki śpią
wtulone w łóżkach swoich właścicieli. Drążący w naskórku pasożyt
jest dobrze widoczny w mikroskopie, łatwo znaleźć go w wydzielinie pobranej z uszu, trochę
trudniej w zeskrobinie, którą można pobrać ze skóry. Zdarzały nam
się wśród pacjentów rasowe szczenięta i kocięta, które trafiały do nas
wraz z nowym właścicielem i od
razu musiały być poddane kuracji
przeciwświerzbowcowej. Błędne
jest więc kojarzenie tego pasożyta
tylko z zaniedbanymi, bezdomnymi zwierzętami.
W przeciwieństwie do świerzbowca, inny pasożyt skórny – nużeniec – jest pasożytem bytującym
naturalnie w skórze zwierząt. Może
jednak zacząć namnażać się w ilościach, których organizm zwierzęcia
nie jest w stanie dalej kontrolować.
Dotyczy to zwykle zwierząt młodych, osłabionych, niedożywionych, w okresie rekonwalescencji,
ale także ras o pofałdowanej skórze,
np. shar-pei. Niepowikłana bakteryjnie inwazja nużeńca nie daje tak
intensywnego świądu jak pchły
czy świerzbowiec, nie stanowi też
zagrożenia dla człowieka. Prowadzi jednak do poważnych zmian
skórnych, wyłysień i ran, w których
namnażają się wtórnie bakterie.
Metodą diagnostyczną pozwalającą wykryć nużeńce w ilościach
ponadstandardowych są głębokie
zeskrobiny skórne, które ogląda się
pod mikroskopem.
Nie można zapominać o tym, że
przyczyną świądu u zwierząt mogą

się przyszła mama?

być także pogryzienia przez komary, meszki, muchy, gzy czy kleszcze, czyli wszystko to, co może
spotkać je na codziennych spacerach z właścicielem.
Nie tylko pasożyty są jednak przyczyną świądu i zmian skórnych.
Część chorób skóry jest ściśle skorelowana z rasą zwierzęcia. Wiadomo na przykład, że psy ras husky
i alaskan malamut znacznie częściej
niż inne rasy cierpią na tzw. dermatozę cynkozależną, która wywołana
jest złym przyswajaniem cynku lub
jego niedoborem w diecie zwierzęcia. Koty perskie zapadają na
tzw. idiopatyczne zapalenie skóry
twarzy, yorkshire terriery miewają
problemy z tzw. skórzastymi uszkami, a psy o pofałdowanej skórze
cierpią z powodu stanów zapalnych
fałdów skórnych.
Najczęstszą przyczyną drapania
się zwierząt, obok pasożytów zewnętrznych, od kilku lat pozostają
różnego rodzaju alergie. Nasze domowe zwierzęta mogą być uczulone na wszystko to, na co może być
uczulony człowiek, łącznie z roztoczami kurzu domowego, pyłkami, glutenem itp. Zdiagnozowanie
przyczyny alergii często wymaga
wykonania specjalistycznych testów alergicznych. Tematowi alergii i atopii poświęcimy następny
artykuł, dziś chcielibyśmy wspomnieć, jak wiele objawów skórnych
może pojawić się w przypadku reakcji alergicznych. Bywa, że jedynym objawem reakcji uczuleniowej
u psa, kota czy gryzonia jest utrzymujący się rumień, czyli zaczerwienienie skóry i świąd. Zdarzają
się jednak przypadki głębokich sączących ran, rozległych wyłysień,
bąbli, pęcherzy czy wręcz martwicy skóry, np. w reakcji na kontakt
z uczulającymi kroplami przeciwpchelnymi. Zdarzają się dokuczliwe
zapalenia spojówek i niekończące
się katary, ataki astmy i puchnięcia, nawrotowe zapalenie ucha zewnętrznego i opuszek łap.
Świąd u zwierząt jest zawsze tylko
objawem, nigdy chorobą. Skóra
jest narządem, który w podobny
sposób reaguje na wiele różnych
schorzeń, dlatego leczenie wszelkich problemów dermatologicznych wymaga cierpliwości i ścisłej
współpracy właściciela z lekarzem.
Co jeśli podejrzewamy, że nasze
zwierzę ma alergię? O tym w następnym artykule.
Małgorzata i Adam Rosłońscy

Dowiedziałaś się, że za kilka miesięcy będziesz mamą. Starasz się dbać
o siebie – czy jednak zastanawiałaś się, jak powinno wyglądać Twoje odżywianie w tym okresie?
Ciąża to czas szczególnego dbania o zdrowie zarówno mamy, jak i dziecka. A jednym z ważniejszych aspektów dbałości o siebie w okresie ciąży jest właściwe odżywianie się kobiety, które ma bezpośredni wpływ
na prawidłowy rozwój płodu. Coraz więcej badań wskazuje również na
znaczny wpływ diety w czasie ciąży matki na zdrowie dziecka w okresie młodzieńczym oraz w życiu dorosłym. Naukowcy w ostatnich latach
zaczynają nawet dowodzić, że dieta ma wpływ nie tylko na zdrowie naszych dzieci, ale także w przyszłości wnucząt. Jej kluczowym punktem
w tym okresie jest różnorodność, aby zmniejszyć ryzyko powstania niedoborów składników odżywczych, co podczas ciąży zdarza się często.
Zapotrzebowanie na energię w tym okresie wzrasta tylko około 300 kcal
dziennie i to dopiero w drugim trymestrze. Zatem powszechnie znane
powiedzenie „jedz za dwoje” jest nieprawdziwe i sprzyja nadmiernemu
przyrostowi masy ciała w tym okresie.
Dieta przyszłej mamy powinna zawierać przede wszystkim produkty
zbożowe z pełnego przemiału ( razowe pieczywo, płatki owsiane, grube
kasze, pełnoziarniste makarony, brązowy ryż), warzywa, owoce, chude
mięso, raz w tygodniu rybę, chude produkty mleczne. Wszystkie te produkty dostarczają różnorodnych składników i witamin ważnych w tym
okresie, m.in. żelaza, cynku, wapnia, magnezu, witaminy C, folianów,
błonnika pokarmowego, węglowodanów złożonych i białka.
Owoce i warzywa można spożywać w każdej postaci jak najczęściej. Jednak dobrze, żeby były to warzywa i owoce sezonowe. Jeśli
wybierasz soki, powinny być to soki przygotowane w domu lub
100% ze sklepu. Co do ryb, powinno się jeść tłuste ryby morskie,
jak: dorsz, łosoś, halibut. Unikajmy natomiast takich ryb jak panga
czy tuńczyk, które kumulują niekorzystne związki chemiczne.
Podczas ciąży także należy zwrócić szczególną uwagę na spożycie tłuszczu zwierzęcego, cholesterolu oraz produkty zawierające
tzw. izomery trans. Izomery trans kwasów tłuszczowych mogą spowodować zaburzenia rozwoju płodu oraz podwyższenie poziomu
cholesterolu we krwi u kobiety. Ich głównym źródłem są margaryny twarde, produkty typu fast food, chipsy, zupy i sosy w proszku oraz słodycze
i wyroby cukiernicze. Często
jednak w tym
okresie chcemy usprawiedl i w i ć s p oż yc i e
t yc h p r z e k ą s e k
zachciankami
ciążow ymi, nie
zdając sobie spraw y z tego, że
nieświadomie
s zko d z i my n i e
tylko swojej figurze, ale i swojemu
d zi e c ku . To, c o
sp oż y wa p rz yszła mama, za pomocą krwi również trafia do organizmu maleństwa. Także później,
podczas karmienia piersią. Dobrym źródłem potrzebnego w ciąży
cholesterolu, który potrzebny jest do właściwego rozwoju komórek
jest masło prawdziwe.
Często w społeczeństwie panuje przekonanie, że jeden kieliszek wina
w ciąży nie zaszkodzi, a poprawi krążenie. Jest to nieprawda, nawet
sporadyczne spożycie alkoholu sprzyja wadom rozwojowym płodu
oraz komplikacjom podczas ciąży i porodu. Należy również pamiętać, że kieliszek wina dla osoby dorosłej ważącej ok. 70 kg to niewiele
– ale jeśli taka sama ilość trafia z krwi matki do krwi kilkugramowego
płodu, jest to dla niego kilkunastokrotnie większa dawka.
Przyszła mama powinna również wypijać przynajmniej 2 litry niskosodowej wody mineralnej lub źródlanej naturalnej, soku owocowego
bądź warzywnego. Należy natomiast wyeliminować napoje słodkie.
Wszystkie kolorowe napoje zawierają nadmierną ilość cukru, który
niepotrzebnie zawyża energetycznie dietę kobiety ciężarnej. Poza
tym zawarte w tych napojach fosforany wypłukują wapń, który w tym
okresie jest bardzo potrzebny mamie i dziecku. Płyny tego typu zawierają również konserwanty i barwniki, które są szkodliwe. Zatem
przyszła mamo, dbaj o siebie i swoje maleństwo, bo naprawdę warto.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl
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NASZE DZIECI

Multikulturowo w przedszkolu
Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami” w Nasielsku wzięło udział
w programie International Kindergarten organizowanym przez AIESEC.
W jego ramach przedszkolaki miały
przez cały tydzień zajęcia ze studentami z innych krajów, a nawet kontynentów.
AIESEC to największa organizacja studencka na świecie. Jest obecna w ponad 110 krajach i zrzesza ponad 60
tysięcy członków. International Kindergarten to jeden z jej stałych projektów. W jego trakcie organizowane
są warsztaty multikulturowe w przedszkolach. Przedszkolaki, poprzez gry
i zabawy, mają okazję poznać odmienną kulturę, tradycję czy muzykę,
mogą w ten sposób zaspokoić typową
dla swojego wieku ciekawość. Ponieważ zajęcia są prowadzone w języku
angielskim, jest to też dla nich okazja,
być może pierwsza w życiu, do zapoznania się z osobą niemówiącą po
polsku.
Internationa Kindergarten cieszy się
sporą popularnością, choć głównie
w dużych miastach, np. w Warszawie w tym roku wzięło w nim udział
dziewięć przedszkoli. Na zaprosze-

nie przedszkola „Pod Fiołkami” zajęcia prowadziła dwójka młodych
ludzi zrzeszonych w AIESEC: Yen Lin
z Malezji, studentka University of Nottingham, i Omar z Egiptu, na co dzień
studiujący farmację w Niemczech. Ich
motywacje do wzięcia udziału w projekcie były różne. Malezyjka zgłosiła się, ponieważ lubi pracę z dziećmi
i chciała zobaczyć, jak jest zorganizowana edukacja najmłodszych
w innych krajach. Omar za to ma już
doświadczenie w tego typu akcjach,
ponieważ w zeszłym roku miał spotkania z uczniami szkół średnich w Belgradzie w Serbii. Jak poradzili sobie
z barierą językową? – Dzieciom nie
robi dużej różnicy, jeśli nie mówimy
w ich języku, szczególnie że próbujemy zdobyć ich uwagę poprzez gry,
tańce czy naukę naszych rymowanek – mówi Omar.
Zajęcia ze studentami trwały w przedszkolu od poniedziałku 8 września do
piątku 12 września. Na każdy dzień
przewidziano inną aktywność. Były
więc zajęcia muzyczne, taneczne, ale
także kulinarne, podczas których dzieci mogły spróbować jakiegoś regionalnego przysmaku. Dla ludzi z innych

Kino NIWA ZAPRASZA
24–28 września godz. 15.00

Antboy
Familijny, przygodowy; Dania; 1 godz. 17 min.

Dwunastolatek zostaje ugryziony przez mrówkę i zdobywa supermoce. Wkrótce mierzy się
z czarnym charakterem.
24–28 września godz. 17.00

Na zawsze Twoja
Melodramat; Belgia, Francja; 1 godz. 35 min.

Młody mężczyzna zostaje zatrudniony przez
bogatego właściciela fabryki. Kiedy poznaje jego
piękną żonę, zakochuje się w niej od pierwszego
wejrzenia.
24–28 września godz. 19.00

stron świata wizyta w Polsce była okazją do porównania funkcjonowania
przedszkoli u nas i u nich. – W Egipcie przedszkole działa jak szkoła dla
najmłodszych. Uczy się tam matematyki itp. rzeczy, a u was kładzie się
nacisk na naukę kreatywności i „social skills” – mówi Omar. Yen Lin zauważa za to, że w Malezji za czasów jej
dzieciństwa nie do pomyślenia były
zajęcia poza przedszkolem. – W tym
przedszkolu widziałam, jak pewnego
dnia dzieci wyszły na wycieczkę po
mieście. To fajny sposób na poznawanie przez nie świata – wspomina.
Udział w programie International
Kindergarten okazał się pożyteczny dla wszystkich. Przedszkolaki
były zachwycone egzotycznymi
gośćmi, a ci z kolei mogli podzielić
się własną kulturą i przy okazji poznać trochę naszej.
(pk)

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Potrafisz grać twardo. Tym razem zadanie
będzie wręcz arcytrudne. Ale sprawa warta
jest zachodu, na pewno nie odpuścisz sobie.
Zanim coś powiesz, pomyśl.
Byk 21.04–20.05
Pozytywne patrzenie na świat jest Twoją zaletą. Z tego powodu masz wielu znajomych.
Trudne doświadczenia nauczyły Cię mądrości życiowej. Podziel się Nią podczas weekendowego zjazdu absolwentów.
Bliźnięta 21.05–21.06
Narzucasz sobie zbyt dużo ograniczeń. Ciężka
praca i restrykcyjna dieta mogą źle wpłynąć na
Twój organizm. Koniecznie zrób badania morfologiczne. Obecne osłabienie może świadczyć o braku żelaza we krwi.
Rak 22.06–22.07
Uważaj, by nowe pomysły nie rozsadziły Ci
głowy. Wyłuskaj z niej te, które będziesz mógł
zrealizować. Twój optymizm to jedno, a potrzebne tu fundusze – to drugie. Warto wierzyć w szczęśliwe okoliczności.
Lew 23.07–23.08
Od poniedziałku będziesz pracować na wyższych obrotach. Trudne wyzwania zazwyczaj
szybko Cię mobilizują. Tym razem są jeszcze
spore pieniądze do zarobienia, więc do dzieła.
Piękne babie lato podziwiaj z rodziną podczas
weekendowych spacerów.
Panna 24.08–22.09
Lubisz mieć wszystko pod kontrolą. To Ci daje
poczucie bezpieczeństwa. Niestety, w tym tygodniu ktoś zakłóci Twój spokój i będzie Ci trudno zapanować nad tą sytuacją. Przede wszystkim
nie panikuj.
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Waga 23.09–23.10
Winy szukaj przede wszystkim w sobie. Ostatnio zachowujesz się jak obrażona panienka. To
prawda, że nie brak Ci aspiracji. Pomysły także
masz ciekawe. Jednak gdy przychodzi co do
czego, to wycofujesz się. Może to brak wiary?
Skorpion 24.10–22.11
Będziesz miał teraz kilka zleceń. Nie dadzą Ci
one kokosów, ale dobre i to. Najważniejsze, aby
się gdzieś załapać. Natomiast nie powinieneś
narzekać na współpracowników. Towarzystwo
będzie przednie.
Strzelec 23.11–21.12
Nie prowokuj losu. Pamiętaj, że „kto sieje wiatr,
ten zbiera burzę”. Zapytaj siebie, co chcesz
osiągnąć takim postępowaniem. Być może
chcesz zwrócić na siebie uwagę. Ale nie tędy
droga. Ktoś przywoła Cię do porządku.
Koziorożec 22.12–20.01
Każdą podjętą teraz pracę konsekwentnie
realizuj. Biorąc pod uwagę Twoje kłopoty
z bezsennością, może być to trudne. Rób
częste przerwy. Gdy wróci Ci bystrość umysłu, szybciej przebrniesz przez zadanie.
Wodnik 21.01–19.02
Nie daj się zwieść pochlebstwom lub pompatycznym gestom. Na pewno są nieszczere. Ktoś będzie chciał wykorzystać
Twoją wiedzę dla własnych korzyści. Pozornie wszystko może wyglądać na uczciwe.
Ryby 20.02–20.03
Sytuacja w pracy jest złożona. Większość osób
w zespole ma całkowicie odmienny punkt widzenia. Umiejętność dojścia do porozumienia
jest kluczem do wyjścia z tej sytuacji. Cierpliwość i wytrwałość zapewnią sukces.

Sin City 2:
Damulka warta grzechu
Kryminał, thriller; USA; 1 godz. 35 min.

Dwight, mieszkaniec Basin City, miasta korupcji, przestępstwa i prostytucji, jest poszukiwany
przez kobietę żądną zemsty, którą niegdyś odrzucił.
1–5 października godz. 16.45 i 19.00
8–12 października 19.00

Miasto 44
Dramat, wojenny; Polska; 2 godz. 10 min.

Film „Miasto 44" to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło wchodzić w dorosłość
w okrutnych realiach okupacji. Mimo to są pełni
życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się tym ostatnim.
8–12 października godz. 15.00

Pszczółka Maja
Animacja, Australia; 1 godz. 28 min.

Uskrzydlająca opowieść o najbardziej rezolutnej pszczółce świata w zupełnie nowej odsłonie wreszcie na wielkim ekranie! Sympatyczna
pszczółka Maja i jej przyjaciele to ukochani bohaterowie milionów nie tylko małych widzów.
Ich nowe przygody to jak zawsze potężna dawka znakomitej zabawy i pozytywnych emocji.
Film zrealizowany przez jedno z najlepszych
studiów animacji na świecie.
8–12 października godz. 17.00

Spódnice w górę
Komedia; Francja; 1 godz. 56 min.

Najsłynniejsze Francuzki świata w komedii stworzonej przez kobiety, o kobietach – dla kobiet
i dla mężczyzn, którzy ich pożądają.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

OGŁOSZENIA
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Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518
529 925.
Instalacje elektryczne – uprawnienia,
alarmy,kamery,przyłącza energetyczne. Tel. 518 529 925.
Podnośnik koszowy 20 m – wynajem
Nasielsk. Tel. 518 529 925.
Sprzedam działki 1000 i 1500 m2,prąd,
woda, gaz. Tel. 500 138 106.
Sprzedam mieszkanie M4,
os. Piłsudskiego, 63 m2 , 170 000 zł.
Tel. 504 645 021.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 609 120 187.
Zakład Stolarski KONDOR zatrudni
stolarzy, szlifierzy tylko z doświadczeniem (11-12 zł/h) i lakierników (stawka
do uzgodnienia). Umowa o pracę.
Siennica k.Nasielska.Tel. 602 219 556
(w godz. 17.00 – 19.00).
Sprzedam dom 90 m2 w Kosewie;
działka 5800 m2. Tel. 602 550 852.
Sprzedam suszarnię podłogową
z piecem olejowym 80 kW. Tel. 660
527 035.
Zatrudnię mężczyznę 25-35 lat do
obsługi programu komputerowego
służącego do projektowania mebli.
Nasielsk-Siennica. Tel. 602 219 556.
Zamienię lub sprzedam dom Nasielsk, ul. Malinowa.Wolnostojący,
jednorodzinny 74 mkw. (3 pokoje –
salon 21 mkw., pokój 15 mkw., pokój
15 mkw., kuchnia 11 mkw ., spiżarka 3
mkw., łazienka z WC 4 mkw., przedpokój 5 mkw ., (dodatkowo strych
i piwnica). Garaż murowany; woda
miejska i odpływ do kanalizacji, gaz
ziemny-, działka budowlana z możliwością działalności gospodarczej
o powierzchni 815 mkw. – zamienię
na kawalerkę w Nasielsku (ew. małe
dwupokojowe mieszkanie) lub sprzedam. Tel. 692 447 001.

SKUP ZŁOMU
NAJWYŻSZE CENY
SIENNICA

tel. 23 691 27 52

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

KREDYTY, POŻYCZKI - bankowe
i pozabankowe - oferta wielu firm
- Tel. 534 777 100 (wyślij sms o treści
KREDYT - oddzwonimy).
Sprzedam działki (prąd, woda, gaz).
Tel. 500 138 106.
Wynajmę pokój w Nasielsku.Tel. 668
524 131.
Sprzedam kukurydzę 2,20 ha
w Studziankach. Tel. 509 961 104.
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę.Tel. 512
840 898.
Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 661 781 415.
Wynajmę magazyn w budynkach
rolnych 600 m2. Tel. 730 700 488.
Instalacje elektryczne od A do Z – 15
zł/punkt. Tel. 531 615 838.
Sprzedam działkę budowlaną 1300
m2. Tel. 601 072 122.
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Sprzedam jałoszki półroczne.Tel. 885
013 097.

ZPN.7125.4.3.2014

Sprzedam działki przy trasie NasielskPieścirogi. Tel. 602 357 742.

Sprzedam działki na Pniewskiej Górce
47 zł/m2. Tel. 693 861 544.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zm.), Uchwały
Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali
mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz
dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości

Przyjmę do pracy przy ociepleniach.
Tel. 519 192 396.

wykaz

Tynki cementowo-wapienne i elewacje. Tel. 669 283 313.

lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Koszenie i suszenie ziarna kukurydzy.
Tel. 660 527 035.
Zamienię mieszkanie 72 m2 na mniejsze,os.Warszawska.Tel.660 769 452;
602 249 908.

Położenie

Usługowy bezorkowy siew agregatem, wysiew nawozów z załadunkiem. Tel. 500 395 822.

Pielęgnacja ogrodów, wycinka, koszenie. Tel. 667 569 562.

WOLNE TERMINY!

Koszenie kukurydzy na ziarno oraz
śrutowanie mokrego ziarna. Faktura
VAT. Tel. 608 618 321.
Sprzedam lodówkę Whirpool –
chłodziarko-zamrażarka, 210 x 90,
używana.Stan dobry.Tel.602 250 413.
Sprzedam działkę budowlaną blisko
PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.

WESELA, PRZYJĘCIA
PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Cennik reklam i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena
netto zł

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert – 1 szt.

0,85
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

Korepetycje z języka angielskiego wszystkie poziomy nauczania, skuteczne przygotowanie do egzaminów.
Tel. 697 339 708.

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

Przyjmę na staż do sklepu meblowego. Tel. Tel. 500 142 809.

II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

Sprzedam drewno opałowe w balach (osika, olcha, brzoza). Tel. 500
142 809.

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

Szukam opiekunki do starszej osoby.
Tel. 795 518796.

OS1U/00023015/1

1

Powierzchnia użytkowa lokalu

29,0 m2

Udział w częściach
wspólnych

29/512
Lokal mieszkalny położony na parterze, składa się z:
- 1 pokoju,
- kuchni,
- łazienki z wc,
- przedpokoju.

Cena nieruchomości 31 800,00 złotych

Sprzedam działkę budowlaną
ul. Grabowa. Tel. 602 124 072.

Sprzedam halę 1470 m2,działka 3500
m2. 150 000 zł. Nasielsk.Tel. 690 225
886.

Numer Księgi Wieczystej

Opis lokalu

Praca przy wycince krzaków.Tel. 501
060 473.

Sprzedam/wynajmę 3-pokojowe
56 m2, os. Starzyńskiego, środkowa
klatka, II piętro. Tel. 608 701 207.

1887 m2

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

Dam pracę w recyklingu. Zbieranie
odpadów.Wymagania: prawo jazdy
kat. B. Tel. 501 060 473.

Przyjmę kierowcę kat. C+E, okolice
Nasielska, jazda po kraju. Tel. 604
142 990.

Powierzchnia działki

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Szukam pracownika do zakładu kamieniarskiego. Tel. 602 134 787.

Szukam stażu na fryzjera. Tel. 516
571 034.

526/10

Numer lokalu

Tynki maszynowe, malowanie i gładzie gipsowe. Tel. 516 315 490.

Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 605 827 917.

Numer działki

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska przedmiotowa działka leży w terenie przeznaczonym
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
Przeznaczeni nierui małymi domami mieszkalnymi z dopuszchomości
czeniem usług wolnostojących lub wbudowanych w partery budynków mieszkalnych
usytuowanych wzdłuż ulic.(kompleks 6.2
MWu).

Zatrudnię do prac budowlanych.
Okolice Nasielska. Tel. 600 327 692.

Przyjmę regał w dobrym stanie.
Tel. 663 440 267.

Nasielsk, ul. Sportowa 4B

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 45 mm

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.2014.518 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 18 września 2014 r. do 30 października 2014 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA

łego sezonu rozgr y wkowego
w czerwcu, a odbędzie się ono
w Nasielsku. I być może ten mecz
będzie decydował o awansie do
klasy wyższej.
Podsumowując wyniki ostatnich
dwóch tygodni, wypada zacząć
od meczu pucharowego w Karolinowie. Korona Karolinowo
gra w klasie B. Porażka z nią raczej
nie powinna się zdarzyć. To, że się
jednak zdarzyła, nie powinno być
problemem, jako że wiele drużyn
te rozgrywki traktuje jako swego
rodzaju poligon doświadczalny
i wstawia do swych składów piłkarzy rezerwowych, którym chce
dać szansę ogrania. Problemem
w tym meczu jest sam wynik,
a ten trzeba uznać za kompromitujący. I niejako na marginesie
warto dodać, że grająca wkrótce
z tą drużyną mecz w ramach rozgrywek B klasowych nasza Wkra
Andzin pokonała w Karolinowie
naszych pogromców 2:1!
Zastanawiająca jest wysoka porażka na własnym boisku z Wkrą
Bieżuń. Zespół ten w tabeli obecnych rozgrywek jest niżej notowany niż Żbik. Jest to jednak
solidna drużyna i przegrana z nią
nie jest żadnym wstydem, tyle że
nie powinna ona być poniesiona
w tak wysokim stosunku.
Pierwsze pół godziny nie zapowiadało klęski. Owszem, widać
było że goście prezentują się lepiej, ale i my w tych pierwszych
30 minutach potrafiliśmy stworz yć zag rożenie p od b ramką
przeciwnika. Szczególnie groźne
były akcje, gdy piłka trafiała do
naszego lewoskrzydłowego napastnika. Niestety, żadnej z okazji
nie potrafiliśmy wykorzystać.
Kiedy wydawało się, że do przerwy wynik nie ulegnie zmianie,
goście wyraźnie przyspieszyli i ich as atutowy Paweł Baca raz
po raz stwarzał groźne sytuacje
pod naszą bramką. Zaczęło się
ostre strzelanie. Pierwsze dwie
bramki zdobył właśnie ten zawodnik w odstępie trzech minut
(35 i 38’). W dwie minuty później
R
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– Boruta Kuczbork

15-08-2014

2:0

2. Żbik Nasielsk

– Orzyc Chorzele

20-08-2014

4:0

3. Rzekunianka Rzekuń

– Żbik Nasielsk

23-08-2014

1:2

4. Żbik Nasielsk

– Pełta Karniewo

30-08-2014

2:1

5. Tęcza Ojrzeń

– Żbik Nasielsk

03-09-2014

1:1

6. Żbik Nasielsk

– Tęcza Łyse

06-09-2014

1:0

7. Sona Nowe Miasto

– Żbik Nasielsk

14-09-2014

1:0

8. Żbik Nasielsk

– Wkra Bieżuń

20-09-2014

0:5

9. Wieczfnianka Wieczfnia

– Żbik Nasielsk

27-09-2014

10. Żbik Nasielsk

– Wkra Sochocin

04-10-2014

11. Mazowsze Jednorożec

– Żbik Nasielsk

11-10-2014

12. Żbik Nasielsk

– Makowianka Maków Maz. 18-10-2014

13. Korona HID Ostrołęka

– Żbik Nasielsk

25-10-2014

14. Żbik Nasielsk

– Iskra Krasne

29-10-2014

15. CK Troszyn

– Żbik Nasielsk

08-11-2014

1.

było już 3:0. Tym razem bramkę
strzelił niepilnowany lewoskrzydłowy Dariusz Petrykowski. (40’).
W ostatniej minucie przed przerwą padła kolejna, czwarta już
bramka (Przemysław Wiśniewski
45’). Zadziwiająca była łatwość,
z jaką goście rozmontowywali
nasze linie defensywne.
Po przerwie przewaga drużyny
gości nie była już tak widoczna. Na
ile było to wynikiem lepszej gry
naszego zespołu, a na ile ulgowego potraktowania tej części meczu
przez gości, trudno powiedzieć.
W 60. minucie meczu strzelili nam piątą i na szczęście ostatnią
już w tym meczu bramkę. Wydaje się, że przebieg tego spotkania
winien być wnikliwie przeanalizowany i winny zostać wyciągnięte
wnioski. Zwłaszcza że w obecnej
fazie rozgrywek będziemy walczyć z silniejszymi drużynami.
Specjalna uwaga należy się zwycięskiemu, na szczęście, spotkaniu z Soną Nowe Miasto. Nie był
to łatwy pojedynek, zwłaszcza że
i w tym meczu nie dysponowaliśmy
optymalnym składem. W Sonie zabrakło zaś rutynowanego, byłego
zresztą zawodnika Żbika, Radosława Cytlocha, którego obecność
na boisku decyduje bardzo często
o zwycięstwie drużyny znad Sony.
Po wyrównanym pojedynku pokonaliśmy szczęśliwie lokalnego
przeciwnika 1:0. Zwycięską bramkę
zdobył w 13. minucie po przerwie
Łukasz Wasiak. Pokonał po solowej akcji bardzo dobrego bramkarza gości Rafała Wieczorkowskiego.
W obronie Sony doskonale spisywał
się inny nasz były zawodnik Marcin
Szwejkowski.
W najbliższą sobotę Żbik wyjeżdża na mecz do Wieczfni Kościelnej. Wiosną wygraliśmy z drużyną
z tej miejscowości na jej terenie,
ale obecnie może być trudniej.
W ostatnim tygodniu drużyna ta
potrafiła zremisować z groźnym
Troszynem. Należy mieć nadzieję, że Żbik będzie chciał się zrehabilitować za dwie wysokie porażki.
andrzej zawadzki
K
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TERMINARZ SPOTKAŃ ŻBIKA NASIELSK

Dwie kompromitujące porażki Żbika
Zwycięstwo Żbika 1:0 w meczu wyjazdowym w Nowym
Mieście, porażka na własnym
boisku 5:0 w meczu z Wkrą
Bieżuń oraz porażka 8:3 w meczu z B klasową drużyną w Karolinowie to bilans ostatnich
dwóch tygodni. Nasza drużyna wciąż przeżywa kryzys.
Najdziwniejsze jest to, że Żbik
jest nadal liderem w ciechanowsko-ostrołęckiej grupie ligi
okręgowej. Jednak nasza drużyna gra słabo. Porażki w Nasielsku
0:5 z Wkrą Bieżuń i 8:3 w Karolinowie z B- klasową miejscową
drużyną są kompromitujące.
Sytuacji tej nie usprawiedliwia fakt,
że w żadnym z dotychczas rozegranych meczów Żbik nie zagrał
w optymalnym składzie. Tak było
też w ostatnią niedzielę w meczu
z Wkrą Bieżuń. Na boisku zabrakło
Damiana Szadkowskiego, Damiana Załogi i bramkarza Piotra Dąbkowskiego. Tym razem przyczyną
absencji nie były kartki, lecz kłopoty zdrowotne zawodników.
Po fatalnej grze naszej drużyny w drugiej części ub ieg łorocznych rozgrywek ligowych
w klubie dokonano zmiany na
stanowisku trenera. Nowy trener,
Mariusz Rembowski, przejął drużynę w trudnym dla niej okresie. Podjął już pewne kroki, aby
przywrócić jej blask. Obecnie
jest jeszcze za wcześnie, aby go
rozliczać z wyników. A te, mimo
słabej gry, są obiecujące i warto je wykorzystać. Los wyraźnie
się do nas uśmiecha i nie odbiera
nam szansy na spełnienie marzeń
kibiców o awansie. Trener Rembowski w trakcie przerwy zimowej będzie miał więcej szans na
wyeliminowanie pewnych mankamentów, jakie widać w grze
drużyny. Oby los nadal był łaskawy i Żbik nie stracił jesienią zbyt
wielu punktów.
Ten uśmiech losu to szczęśliwe wyniki uzyskane przez naszą
drużynę w niektórych meczach,
jak w czasie spotkania z Tęczą
Łyse, a także wyniki najlepszej
niewątpliwie w obecnej chwili
w naszej grupie drużyny z Troszyna. W tygodniu, kiedy słabszy
w ynik uz yskuje nasza druż yna, słabszy wynik uzyskuje też
Troszyn. Kiedy na przykład nasza drużyna dość nieszczęśliwie zremisowała z Tęczą Ojrzeń,
swój mecz z Tęczą Łyse niespodziewanie przegrała drużyna z Troszyna, a kiedy w ostatnią
niedzielę doszło w Nasielsku do
pogromu Żbika, w meczu Troszyna z Wieczfnianką z Wieczfni
padł wynik remisowy. W rezultacie Żbik nadal jest liderem.
Ten pojedynek dwóch pretendentów do palmy pierwszeństwa
zakończy bezpośrednie starcie
tych dwóch drużyn w ostatniej kolejce rundy jesiennej.
Odbędzie się ono w Troszynie.
W perspektywie jest oczywiście spotkanie rewanżowe tych
dwóch drużyn na koniec ca-
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Żbik Nasielsk

Źródło www.mzpn.pl

BRYDŻ

Wyniki turnieju „osiemnastego” 12.09.2014 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal			
2. Marek Olbryś – Robert Truszkowski		
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
4. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski		
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
6. Waldemar Gnatkowski – Jacek Jeżółkowski		
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki

165 pkt (57,29%)
158 pkt (54,86%)
155 pkt (53,82%)
147 pkt (51,04%)
146 pkt (50,69%)
120 pkt (41,67%)
113 pkt (39,24%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:

1-2. Janusz Wydra 				
Janusz Muzal				
3-4. Piotr Kowalski 				
Grzegorz Nowiński 			
5-6. Mariusz Figurski				
Robert Truszkowski			
7.
Zbigniew Michalski			
8. Krzysztof Morawiecki 			
9.
Marek Olbryś				
10. Krzysztof Michnowski			

86 pkt
86 pkt
81 pkt
81 pkt
79 pkt
79 pkt
75 pkt
67 pkt
66 pkt
64 pkt
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