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Z SAMORZĄDU

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

Z UM

Z UM

Konsultacje w sprawie
dotacji unijnych

Pomoc AR i MR dla rolników
poszkodowanych przez suszę

13października 2015 r. w Urzędzie Miasta Nasielsk, ul. Elektronowa 3,
w godz. 9:30-13:30 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące dotacji unijnych na realizację własnych pomysłów. Konsultacje skierowane
są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.

III posiedzenie RDPP

5 października o godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbędzie
się III posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk.
Porządek spotkania zakłada:
1. Omówienie projektu „Programu współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
2. Omówienie założeń budżetu gminy Nasielsk dotyczących finansowania organizacji pozarządowych w roku 2016.
3. Propozycje otwartych konkursów ofert na 2016 rok.
4. Wolne wnioski i zapytania.
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
PH

INFORMACJA O WYKAZIE

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.782 ze
zm.) informuje, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych w części do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:
ZPN.6845.2.1.2015 – wykaz części nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, dot. części powierzchni
dachowej budynku zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 63 położonej w obrębie Krzyczki-Pieniążki,
ZPN.6845.3.1.2015 – wykaz części nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, dot. części powierzchni
dachowej budynku zlokalizowanego na działce oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 63 położonej w obrębie Krzyczki-Pieniążki,
Niniejsze wykazy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 11.09.2015 r. do 02.10. 2015 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

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

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Do UM w Nasielsku zgłosiło się wielu rolników, których gospodarstwa
ucierpiały na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym
przede wszystkim suszy. W sumie zostało złożonych 230 wniosków
dotyczących szkód wyrządzonych przez suszę, w tym w przypadku aż
150 wniosków oszacowane starty wynoszą ponad 30%.
Informujemy, że w dniu 9 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1346 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
7 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 1346), w którym
w § 13 c określone zostały zasady udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej dla producentów
rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę. Rozporządzenie
weszło w życie z dniem 11 września br. Producenci rolni mogą od dnia 11
września do 30 września 2015 r. składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski. Formularz wniosku wraz z wymaganym załącznikiem do Agencji znajduje się na stronie
www.nasielsk.pl.
Warunkiem uzyskania pomocy jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez
wojewodę właściwą ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Na kopiach protokołów dołączanych do wniosku o udzielenie pomocy, o której
mowa w § 13 c ww. rozporządzenia, nie jest wymagana adnotacja wojewodów potwierdzająca wystąpienie szkód spowodowanych przez suszę.
Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż
30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać
numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności.
Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód
oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni
upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego
z ryzyk. Stawka pomocy wynosi:
• 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
• 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej,
na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.
Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że producenci rolni zamierzający się ubiegać o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, do składanego banku wniosku o udzielenie kredytu bankowego są obowiązani dołączyć protokół oszacowania
szkód z adnotacją wojewody na tym protokole potwierdzającą wystąpienie szkody.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyżury aptek
Informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta
oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi
numerami telefonu:
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

wrzesień-październik 2015 r.

Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

21.09.-27.09.2015 r. – Apteka ,,NOVA”, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk;
28.09-04.10.2015 r. – Apteka HERBA, ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi;
5.10.-11.10.2015 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek;
12.10.-18.10.2015 r. – Apteka, ,,Przy Stacji”, ul. Modlińska 18, Pomiechówek.
(red.,
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)
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Nowy dworzec i stare problemy
Od kilku tygodni możemy cieszyć
się nowym dworcem PKP Nasielsk.
Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy oceniają jego funkcjonalność.
Zacznijmy od pozytywnych stron.
– Dla mnie nie ma wielkiej różnicy między starym a nowym budynkiem, wydaje mi się, że dzięki
kamerom i ochronie jest tutaj bezpieczniej – uważa Agnieszka, młoda
mieszkanka Nasielska, i dodaje, że
dzięki nowemu oświetleniu, wracając wieczorem, ma oświetloną całą
drogę od pociągu aż do autobusu.
Inni pasażerowie zwracają uwagę na
wygodę przy przemieszczaniu się
od parkingu do dworca i dalej na perony. Pozytywne opinie budzi również komfortowa poczekalnia, która
dzięki klimatyzacji i ogrzewaniu ma
zawsze temperaturę odpowiednią
dla przebywających tam osób.
Sprawą, która od postawienia nowego dworca budziła kontrowersje,
była kwestia przejścia podziemnego.
– Nie wiem, dlaczego nie skoordynowano prac związanych z dworcem i wyjściem na perony. Niby
tam jest wszystko zrobione, ale
kiedy chcę się dostać do pociągu,
to chyba najlepiej byłoby, gdybym
nauczyła się latać – dzieli się swoimi
uwagami pani Jadwiga, emerytka.
O wypowiedź na temat mało funkcjonalnego przejścia podziemnego,

o którym pisaliśmy od kilku lat,
poprosiliśmy
przedstawicieli
PKP S.A.
– Przejście podziemne na stacji Nasielsk
wyp osażone
jest w cztery
platformy przyporęczowe.
Urządzenia są
j e d n a k n o to rycznie dewastowane. Zarządca
infrastruktury, spółka PKP Polskie
Linie Kolejowe, za każdym razem
naprawia platformy. W przyszłości spółka planuje montaż monitoringu, który pozwoli zapobiegać
podobnym sytuacjom. Tymczasowym rozwiązaniem dla osób niepełnosprawnych będą pochylnie
przyporęczowe. PKP PLK podjęło
już pierwsze kroki w tym kierunku –
wyjaśnia Aleksandra Dąbek z Biura
Prasowego PKP S.A. Na razie jednak
nie wiadomo o dokładnym terminie
podjęcia tych prac.
Mieszkańcy i podróżni jednocześnie narzekają na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych.
–Dworzec jest ładny i schludny,
tylko nie mam, gdzie zaparkować!

– narzeka pani Monika z Józefowa.
Dodaje również, że taka sytuacja
panuje już od samego rana. – Przyjeżdżam tutaj na godzinę 7.00 i już
wtedy trudno znaleźć wolne miejsce – mówi. Wkrótce jednak doczekamy się rozszerzenia parkingu.
Ogrodzone miejsce, na którym
znajdował się dworzec tymczasowy, to część placu przydworcowego, gdzie zaprojektowano miejsca
parkingowe.
– Planujemy, że podróżni będą
mogli skorzystać z nich już w październiku bieżącego roku – informuje Aleksandra Dąbek z PKP S.A.
Mimo to parkujący przy dworcu
powątpiewają, czy miejsc parkingowych wystarczy dla wszystkich.
Paweł Kozłowski

Ruszyły klasy integracyjne
W b i e ż ąc ym ro ku szko l nym
(2015/2016) do klas I–VI szkoły
uczęszcza 80 uczniów, a dodatkowo w oddziale przedszkolnym jest
21 dzieci.
Klasy są nieliczne, w najmniejszej,
VI klasie uczy się 10 osób, zaś największa klasa I liczy 16 uczniów. Taka
liczba dzieci uczęszczających do
szkoły pozwala na to, by nauka odbywała się na jedną zmianę. Dodatkowo daje to możliwość poznania
wszystkich uczniów, zapewnienia
im dobrej opieki i doskonałych warunków do nauki. Dzieci ze szkoły
w Dębinkach mają duże osiągnięcia sportowe. Przodują na zawodach
gminnych i rejonowych w lekkiej
atletyce i grach zespołowych, takich
jak dwa ognie usportowione, minipiłka koszykowa, minipiłka ręczna.
Pod kierunkiem nauczycieli rozwijają także swoje talenty plastyczne
i muzyczne. Mają również możliwość korzystania z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, np. sportowych,
chóru szkolnego, komputerowych,
plastycznych, matematycznych,
przyrodniczych czy z języka polskiego.
Obecnie w szkole pracuje 21 nauczycieli, w tym nauczyciele specjaliści:
psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, tyflopedagog, terapeuta biofeedbacka.
Podczas pobytu w szkole uczniowie
mają możliwość zjedzenia gorącego posiłku, codziennie dwudaniowe
obiady są tu dostarczane ze szkoły w Cieksynie. Dodatkowo dzieci
otrzymują owoce (klasy 0–III w ra-
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Budowa na finiszu

Powoli kończą się prace przy budowie kanalizacji na ulicach POW, 11 listopada, Podmiejskiej, Nowa Wieś, Wiejskiej i Piaskowej. Od maja br. trwały
zaawansowane prace ziemne. Tuż przed zamknięciem tego numeru ŻN
wylewano kilkucentymetrową warstwę asfaltu w sołectwie Nowa Wieś. –
Położono już asfalt na ulicach w sołectwie Nowa Wieś. Po zakończeniu

OŚWIATA. SP Dębinki

Od września br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach
funkcjonują dwie klasy integracyjne.
Wśród 16 pierwszoklasistów dwoje
uczniów posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w klasie przedszkolnej 3 dzieci
ma takie orzeczenia.
Dzieci z orzeczeniami są dowożone do szkoły codziennie specjalnym
busem, a po zajęciach szkolnych odwożone do domu. Podróż spędzają
pod okiem opiekuna.
Podczas wakacji w szkole zaszły
ogromne zmiany. Jedną z sal znajdujących się na parterze przeznaczono
do zajęć terapii integracji sensorycznej i wyposażono w odpowiednie
przyrządy do ćwiczeń. Jest tu sprzęt
podwieszany, wspinaczkowy, linowy, baldachim świetlny, kolorowe piłki o różnej fakturze, basen z kulkami.
Dzieci uczące się w Dębinkach mają
teraz szansę na korzystanie z nowoczesnego sprzętu pod okiem nauczyciela-terapeuty.
Kolejną nowością, która pojawiła się
w placówce, jest biofeedback, czyli
urządzenie stymulujące za pomocą fal magnetycznych zachowania
uczniów mających problemy m.in.
z nauką, koncentracją czy kontrolowaniem emocji. Warto podkreślić, że na terenie naszej gminy tylko
uczniowie w Dębinkach mają dostęp
do takiego komputera ze specjalnym
oprogramowaniem. Nowe, kolorowe pomoce dydaktyczne trafiły także do sali przedszkolnej, gdzie będą
służyły najmłodszym uczniom.

3

mach programu
„Warzywa i owoce w szkole”) oraz
mleko (dla wszystkich uczniów
„Szklanka mleka”).
W budynku szkoł y, poza salami
przedmiotowymi, znajduje się
sala komputerowa
z 16 stanowiskami
komputerowymi,
sala językowa na
16 stanowisk oraz
biblioteka z czytelnią i centrum
mul t i m e d i a l n e
z 4 komputerami.
Ponadto atutem
szkoły są sala gimnastyczna, przestronne korytarze,
boisko szkolne, a także plac zabaw.
– Nasza szkoła jest położona w ładnej, zacisznej okolicy, z daleka od
ulicznego zgiełku. Mamy bardzo
dobre warunki lokalowe, doskonałych nauczycieli i sympatyczną obsługę. Dlatego wszyscy uczniowie
czują się tu jak u siebie – mówi Grażyna Menich-Masanowska, dyrektor
szkoły podstawowej w Dębinkach.
I podkreśla – Mamy w naszej szkole uczniów z orzeczeniami i zawsze
całe środowisko szkolne było do nich
pozytywnie nastawione. Uważam, że
stworzenie klas specjalnych w naszej
szkole to bardzo dobry pomysł, który
uda się zapewne zrealizować w następnych latach.
(red.)

prac z budową kanalizacji deszczowej na ulicy POW tam również zostanie położony asfalt, a wszelkie prace zakończą się przed 15 października
– zapewnia Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego.
Na ulicy POW na odcinku między Podmiejską a Kardynała Wyszyńskiego są aktualnie prowadzone roboty związane z rewitalizacją chodnika dla
pieszych. Ostateczne prace mają zakończyć się 30 września.
Tymczasem, jak donosi portal nasielsk.pl, 21 września br.
Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, podpisał umowę
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy kanalizacji
w Nasielsku na ul. POW, 11 Listopada, Podmiejska, Nowa
Wieś, Piaskowa. Dotacja wyniesie ok. 2,5 mln zł.
Michał B.

Z MIASTA

Naprawiony chodnik
Niedawno pisaliśmy o zniszczonym przez samochody ciężarowe chodniku na rogu ulic POW i Piaskowej. Firma brukarska KABA dokonała naprawy tego fragmentu. Piesi korzystający z tego chodnika na pewno są
zadowolenia z takiego obrotu spraw i szybkiej reakcji firmy.
(mb)
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KRONIKA
POLICYJNA

Kurniki budzą emocje
zgłaszając żadnych uwag, poparły
planowaną inwestycję.
Jednak okoliczni mieszkańcy już
podczas odbywających się na początku bieżącego roku konsultacji
społecznych zdecydowanie wyrażali swój sprzeciw w kwestii lokalizacji inwestycji. A na złożony przez
inwestorów „Raport” przedstawicielka protestujących i jednocześnie właścicielka sąsiedniej działki
Barbara Korsak złożyła koreferat
do raportu. Dokument ten, przygotowany przez Instytut Ochrony
Środowiska – Państwowy Instytut
Badawczy, wskazywał na nierzetelność analizy przeprowadzonej
w raporcie i brak wielu ważnych
informacji. Po czym przeciwnicy budowy kurników zaczęli pisać protesty, twierdząc m.in., że
tuczarnie drobiu będą szkodzić
ich zdrowiu, jak również zniszczą
przyrodę. Nie wdając się w merytoryczną analizę argumentów żadnej ze stron, stwierdzić trzeba, że
powoli konflikt między inwestorem a protestującymi narastał, co
było widać m.in. podczas odbywającej się w czerwcu br. rozprawy
administracyjnej przeprowadzanej
w tej sprawie.
Pod protestem przeciwko budowie
kurników, który wpłynął do burmistrza Nasielska 10 lipca br., podpisy
złożyło w sumie 351 osób. Jeszcze
w lipcu br. w sprawę zaangażowana
została również policja i mieszkańcy Mazewa Dworskiego, których
nazwiska znalazły się pod protestem. Na początku sierpnia naj-

Od kilku miesięcy toczy się postępowanie urzędowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kurników w Mazewie Dworskim A”.
Decyzja ta jest potrzebna przedsiębiorcom do uzyskania pozwolenia
na ewentualną budowę dwóch kurników. Nadal jednak Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, nie
wydał takiej decyzji, a kolejny już
termin jej wydania wyznaczono na
30.09.2015 r.
A sprawa przybiera coraz dziwniejszy obrót. Ostatnio na nasielski
komisariat trafiły osoby, które podpisały się po protestem w sprawie
kurników. Powód? Anonimowe
zgłoszenie do pułtuskiej prokuratury, że podpisy pod protestem są
sfałszowane.
O planowanej w Mazewie Dworskim A inwestycji, którą ma być
budowa dwóch kurników, pisaliśmy w ŻN kilka razy. Inwestorzy,
Joanna i Krzysztof Trojan, jeszcze
w ubiegłym roku złożyli pierwsze
wymagane prawem dokumenty
w tej sprawie w nasielskim magistracie, tj. wniosek o wszczęcie
postępowania o środowiskowych
uwarunkowaniach do budowy
kurników wraz z „Raportem o oddziaływaniu na środowisko” dla
tego przedsięwzięcia przygotowanym przez Biuro Geologii i Sozologii „Geotechnika”. Instytucje
takie jak Sanepid i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, nie
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pierw funkcjonariusze wręczali im
wezwania na komisariat, a później,
gdy się już tam stawili, okazywało
się, że policja musiała ustalić prawdziwość podpisu na listach poparcia
pod protestem, które tak naprawdę
trudno uznać za urzędowy dokument.
– W lipcu wpłynął anonim do Prokuratury Rejonowej w Pułtusku
w sprawie sfałszowanych podpisów
pod protestem przeciwko budowie
kurników w Mazewie Dworskim A.
Policja miała za zadanie przeprowadzić czynności sprawdzające
i tak się stało. Przepytano osoby,
które podpisały się pod protestem,
i nie odmówiono wszczęcia postępowania w tej sprawie – wyjaśnia
zaistniałą sytuację młodszy aspirant

Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Niestety, planowana inwestycja
budzi już na tyle silne emocje, że
postanowiono użyć w tej „bitwie
o kurniki” mocnych, bo prokuratorsko-policyjnych argumentów.
Anonim na swój donos odpowiedzi nie otrzymał, za to mieszkańcy
Mazewa Dworskiego A uważają, że
ktoś postanowił skutecznie uprzykrzyć im życie.
Aż strach pomyśleć, czym zakończy się ten lokalny konflikt, jeśli
pojawią się inne oskarżenia i jeśli
włączone zostaną w niego kolejne
instytucje.
(red.)

Z GMINY

Krajobraz po wakacjach
Plaża w Lelewie, czyli jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku nadwodnego na terenie naszej gminy, pod koniec wakacji wyglądała niestety niczym wysypisko. Wszędzie sterty śmieci i potłuczonego
szkła. Lenistwo dorosłych czy bezmyślność dzieci i młodzieży? Niestety, edukacja ekologiczna niektórych plażowiczów pozostawia wiele do
życzenia.
Michał B.

7 września w Nasielsku na ul. Warszawskiej Jacek P., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował samochodem pomimo zakazu sądowego.
9 września w Nasielsku na ul. Kościuszki z parkingu przy sklepie Merkury nieznany sprawca skradł rower
o wartości 1000 zł na szkodę mieszkańca Nasielska.
9 września w Nasielsku na ul. Warszawskiej nieznany sprawca wybił
szybę w oknie i uszkodził roletę. Straty
wynoszą 3000 zł na szkodę mieszkańca Nasielska.
10 września w Nasielsku na ul. Warszawskiej nieznany sprawca włamał się
do domu, skąd skradł mienie o wartości 100 zł na szkodę mieszkanki
Nasielska.
11 września w Głodowie nieznany
sprawca dokonał kradzieży pieniędzy.
Straty wynoszą 10 000 zł na szkodę
mieszkańca Głodowa.
W dniach od 30 kwietnia do 6 września Mariusz K., mieszkaniec Nasielska,
dokonał kradzieży whisky o wartości
735,75 zł na szkodę sklepu Biedronka.
16 września w Kosewie nieznani
sprawcy włamali się do nowo budowanego domu i dokonali kradzieży
mienia o wartości 5885 zł na szkodę
mieszkańca gminy Nasielsk.
W dniach 12–19 września w Nunie
nieznany sprawca włamał się do garażu, skąd skradł mienie o wartości
1500 zł na szkodę mieszkańca Legionowa.
19 września w Jackowie Mirosław Ż.
i Zygmunt D. dokonali pobicia mieszkańca gminy Nasielsk.

Pijani na drodze:

11 września w Cieksynie na ul. Piłsudskiego Piotr M, mieszkaniec Nasielska,
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości (2,37‰) i pomimo zakazu sądowego.
„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka
jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń...”

DYREKCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W NASIELSKU SERDECZNIE DZIĘKUJE
Burmistrzowi Nasielska Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu; Wykonawcy „DETA” Panu Bogdanowi Hermanowskiemu; Dyrektorowi ZGKiM w Nasielsku Pani Lidii Rutkowskiej;
Rodzicom: Państwu Sylwii i Piotrowi Szabrańskim, Pani Annie Arciszewskiej,
Panu Mariuszowi Szostakowi, Panu Łukaszowi Gołębiewskiemu, Panu Rafałowi Mazurkiewiczowi;
Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom naszej placówki
Za trud włożony podczas prac na rzecz przedszkola w Publicznym Gimnazjum,
za angażowanie, za czynny udział w naszych przedsięwzięciach, za bezinteresowną pomoc i życzliwość.
Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzę, wielu sukcesów
i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.
Głęboko wierzę, że okazana siła serca i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać
w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka.
Z poważaniem
Dyrektor Hanna Szumska

KRONIKA OSP
10 września w Kątnych doszło do
pożaru trawy na nieużytkowanym
terenie rolnym. Gaszeniem zajęła
się jedna jednostka OSP Nasielsk.
10 września w Nasielsku na ul. Topolowej zapaliły się trawa i krzaki. Ogień ugasili strażacy z OSP
Nasielsk.

25 września–8 października 2015; Życie Nasielska nr 20 (432)
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Parafialne dożynki
Dożynki parafialne to ważna uroczystość w parafii ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie. Oprócz treści religijnych
i kulturowych pełnią one funkcję integracyjną. Niedługo istniejąca parafia
tej integracji potrzebuje i jest to jeden
z celów działań księdza proboszcza
Tadeusza Jabłońskiego. Dożynki są
organizowane w niedzielę na początku września, w okolicach święta Matki Bożej Siewnej. W trakcie uroczystej
mszy św. są święcone wieńce, chleby
i kosze z płodami rolnymi oraz ziarno
na nowy siew. Rolnicy dziękują Bogu
za tegoroczne plony i proszą o błogosławieństwo na rok przyszły.
W tym roku dożynki odbyły się
w niedzielę, 13 września. Składały się
z dwóch części. Najpierw w kościele odbyły się uroczystości religijne:
uroczysta suma, święcenie darów
ziemi, przekazywanie przez sołtysów

poświęconych chlebów przedstawicielom władz gminnych i różnych
grup zawodowych, błogosławieństwo dzieci i dożynkowa procesja
wokół kościoła.
Po tej części wszyscy obecni przeszli
przez wieś z wieńcami na boisko przy
byłej szkole i wzięli udział parafialnym
festynie. Na czele szli ks. proboszcz
Tadeusz Jabłoński z sołtysem Nuny
Andrzejem Królakiem. Imprezę na
boisku szkolnym prowadził Jacek Pator. Uświetniły ją występy orkiestry
dętej z Nasielska, zespołów artystycznych ze szkół w Popowie Borowym
i Budach Siennickich, zespołów Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II

w Nasielsku i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach oraz
zespołu Surrexit z Nasielska. Dożynkową imprezę uświetniły też występy
grup Sunrirse z Płocka i TheSperados.
Ten ostatni zespół przygrywał też do
tańca. Przygotowano również plac
zabaw dla dzieci z licznymi dla nich atrakcjami oraz
stoiska z rękodziełem i gastronomiczne, w tym stoisko z żywnościowymi
produktami regionalnymi.
Chętni mogli skorzystać
z przejażdżek konnych
i przejażdżek specjalnym
powozem. Swoją droga,
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Dariusz Sawicki

doczekaliśmy ciekawych czasów, że
atrakcją wiejskiej imprezy jest przejażdżka konna…
Zarówno dzieci, jak i dorośli mogli wziąć udział w konkursach. Najważniejszy był jednak konkurs na
najładniejszy wieniec i „kosz” z produktami rolnymi. W kategorii „wieniec” pierwszą nagrodę zdobył
wieniec wykonany przez mieszkańców wsi Chechnówka, a w kategorii
prezentacji płodów rolnych – miniatura dużego wozu wypełniona
warzywami i owocami przygotowana przez mieszkańców wsi Popowo
Borowe.
Andrzej Zawadzki

Co skłoniło Pana do kandydowania
w wyborach do Rady Miejskiej?
– Będąc sołtysem Starych Pieścirogów, zacząłem dostrzegać otaczające
naszą miejscowość problemy, dlatego podjąłem decyzję o kandydowaniu do Rady Miejskiej.
Jak Pan postrzega funkcję radnego?
Radny to…
– Radny to przede wszystkim wielki
obowiązek, a także zaszczytna funkcja reprezentowania mieszkańców.
Na jakich zagadnieniach zna się Pan
najlepiej? Czym przede wszystkim
będzie się Pan zajmował w Radzie Miejskiej?
– W Radzie Miejskiej chciałbym poświęcić się każdemu problemowi, z jakim
zwróci się do mnie mieszkaniec naszej gminy.
Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji dla całej
gminy? A jakie w Pana okręgu wyborczym?
– Najważniejszą inwestycją dla gminy w tej kadencji jest budowa nowoczesnego przedszkola ze żłobkiem oraz poprawa stanu dróg.
Czy gmina Nasielsk jest Pana zdaniem dobrym miejscem do życia dla jej
mieszkańców?
– Moim zdaniem w gminie Nasielsk żyje się dobrze, jednakże wiele jest jeszcze do zrobienia.
Jak można się z Panem skontaktować?
– Przez biuro Rady Miejskiej.
Radny prywatnie…
– Szczęśliwy mąż i ojciec dwójki wspaniałych dzieci.

Z okazji Złotych Godów

„Szczęśliwe małżeństwo to jedność dwóch
osób potrafiących sobie wybaczać”.
Ruth Bell Graham

Najserdeczniejsze życzenia

dla Elżbiety i Henryka Łyczkowskich
z okazji 50. rocznicy ślubu.
Być z drugim człowiekiem to nie lada wyzwanie,
wymagające cierpliwości i wyrozumiałości.
Z okazji Złotych Godów życzymy Wam miłości,
która nigdy nie zgaśnie, wiary i nadziei,
które zawsze w Was żyć będą.
Niech Was strzeże Anioł Stróż, Duch Św.
Do ucha szepcze, a Maryja ochrania
w tym wspólnym wędrowaniu do Najwyższego.
Życzą dzieci: Ewa, Kasia, Monika oraz Marek z Rodzinami.

Z MIASTA

Patrzmy na znaki

To grzech powszechny, ale lepiej pamiętać, żeby go nie popełniać. Jeżdżąc po tych samych ulicach i drogach,
rzadko spoglądamy na znaki. Jeździmy na pamięć. Może więc nas spotkać przykra niespodzianka. Dobrze będzie,
jeżeli skończy się to tylko na mandacie i utracie kilku punktów. Bo może być gorzej, a nawet tragicznie.
Ostatnio okazję do takich rozważań dała nam obserwacja ruchu na ul. Szkolnej (okolice gimnazjum, dawnej „jedynki”). Niedawno na tej ulicy zmieniono organizację ruchu – jest to teraz ulica jednokierunkowa. Obserwując
ruch na tej ulicy, w ciągu godziny zauważyliśmy aż osiem samochodów, które jechały „pod prąd”. Jedna z kierujących popełniła nawet dwa grzechy: jechała pod prąd i w dodatku bardziej interesowało ją to, czego słuchała
przez telefon, niż to, co działo się na drodze. A akurat z furtki przy szkole wychodziły dzieci.
andrzej zawadzki

Elżbiety i Henryka Łyczkowskich,

szczere życzenia,
aby spełniły się Wasze marzenia.
Wszystkiego, co najlepsze, co dobre i miłe,
co budzi uśmiech na twarzy,
co kryje się w maleńkim słowie SZCZĘŚCIE
oraz tradycyjnych 100 LAT, składają:
				
siostra Jadwiga z rodziną,
				
siostra Irena z rodziną
				
oraz brat Jan
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WARTO PRZECZYTAĆ

Na południe od szczęścia
Czasami w literackich podróżach warto zajrzeć dalej niż
zazwyczaj, do dzieł pisarzy
z zupełnie odmiennego kręgu
kulturowego. Można to zrobić
choćby po to, by zobaczyć, jak
ten daleki krąg jest w gruncie
rzeczy bliski naszemu postrzeganiu świata. Choć wciąż kuszący swoją odległą egzotyką
i przez to intrygujący.
Książka, o której tu mowa, nie
jest dziełem kogoś kompletnie obcego. Haruki Murakami to dość popularny pisarz,
najprawdopodobniej pierwszy, którego poleci nam znawca literatury japońskiej. Mimo
wszystko autor nie jest tak sławny, by był wszystkim znany.
Jego książka Na południe od granicy, na zachód od słońca opowiada historię Hajime, który będąc dzieckiem, przyjaźni się z chorą dziewczynką,
Shimamoto. Dzieci jednak dorastają, zaczynają naukę w innych szkołach
i ich kontakt się urywa. Główny bohater, choć nie jest zbyt dobrym, inteligentnym czy przystojnym człowiekiem, ma jednak sporo szczęścia.
Udaje mu się wżenić w bogatą rodzinę, zakłada swój własny bar i po pewnym czasie staje się dobrze usytuowanym i spełnionym człowiekiem.
Pewnego razu jego przybytek odwiedza olśniewająco piękna kobieta.
Dobrze zgaduje ten, kto przypuszcza, że jest nią właśnie dawna przyjacióła Hajime. A jego świat wywraca się do góry nogami, mimo że przebieg fabuły nie jest tak banalny, jak przedstawiony krótki jej opis.
Murakami nie opowiada w swojej książce jednak historii oczywistego
i tragicznego romansu. To nie harlequin, a dużo bardziej aspirujące dzieło. Narracja jest prowadzona w pierwszej osobie i to bardzo podkreśla
stosunek Hajime do świata. Jest on egocentrykiem, który całe życie robi
wszystko, aby to jemu było dobrze, nie jest przy tym wierny swoim kolejnym partnerkom, a w końcu własnej żonie. Jest w nim jednak cząstka
młodzieńczego idealizmu związanego z relacją z Shimamoto i to właśnie
po latach ponowne spotkanie wzbudza w nim tkliwość, o której zapomniał dawno temu.
Książka w pewien sposób opowiada też o przywdziewaniu na co dzień
różnych masek i oszukiwaniu innych i siebie. „Udawaj, żeś szczęśliwy,
gdy ci smutno. To nie takie trudne” – głoszą słowa ulubionej piosenki
naszych bohaterów. Jak się okazuje, po latach oboje starają się nimi kierować w życiu.
Na południe od granicy, na zachód od słońca napisane jest zwięzłym,
nieco szorstkim językiem. Bohater nie rozczula się nad sobą, relacjonuje swoje życie pozornie beznamiętnie, czasem pozwalając sobie rzucić
jakąś ogólną uwagę na temat siebie i świata. Mimo to Murakami potrafi w swojej powieści stworzyć nastrój intymności i wzbogacić historię
bohaterów pewną dozą nierzeczywistości. Niektóre zbiegi okoliczności
i dziwne wydarzenia zaburzają codzienną rutynę i każą zadać pytanie,
czy to nie były tylko złudzenia. Czy to nie było to coś, co człowiek wymyśla sobie, by nieco ożywić swoje życie? Na te pytania czytelnik musi
odpowiedzieć sobie sam.
Paweł Kozłowski

KULTURA
NASIELSK BASZTA TEAM

Życie Nasielska nr 20 (432); 25 września–8 października

Biegniemy w szczytnym celu!
Członkowie Nasielsk Baszta Team
nie przestają zadziwiać, a sportowy bakcyl już chyba na dobre zagościł w naszej krwi. Okazji
do uprawiania sportu jest wiele,
zwłaszcza jeśli można połączyć
przyjemne z pożytecznym.
13 września na warszawskiej
Agrykoli odbył się pierwszy w
Polsce Bieg w Sukniach Ślubnych – jest to akcja organizowana
przez telewizję TLC. Do udziału w
tym biegu niezbędna była oczywiście suknia ślubna i sportowe
buty. Organizatorzy wyszli naprzeciw potrzebom tych, którzy

nie mają własnej sukni i w pakiecie
startowym, oprócz numeru startowego, można było znaleźć białą tiulową spódnicę oraz welon. W
biegu tym wziąć udział mógł każdy bez względu na płeć i wiek. Bieg
ten jednak to nie tylko wspaniała
zabawa, miał też drugie oblicze. Był
to bieg charytatywny, którego celem była pomoc Ani Krupie – podopiecznej Fundacji Anny Dymnej
„Mimo wszystko”. Biegacze mieli
do pokonania 1 kilometr.
Cała akcja odbyła się pod hasłem
„Zbieramy na furę dla Ani”, gdyż
pieniądze zebrane ze sprzedaży
pakietów startowych zostaną przekazane na zakup samochodu dostosowanego do możliwości Ani,
który jest jej niezbędny do normalnego funkcjonowania.
Ania Krupa ma 34 lata. Urodziła się
bez rąk, pracuje, wychowuje sa-

ZAPROSZENIE DKK

Zaczynamy spotkania
dyskusyjne
Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy nasze cykliczne spotkania w ramach nasielskiego
Dyskusyjnego Klubu Książki. Na
najbliższym będziemy omawiać
książkę biograficzną pt. Tuwim.
Wylękniony bluźnierca, której
autorem jest Mariusz Urbanek.
Spotykamy się w sobotę, 26
września br., o godz. 11.30
w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku
przy ul. Piłsudskiego 6. Zapraszamy członków DKK oraz
wszystkie osoby zainteresowane dobrą literaturą.
(red.)

motnie kilkuletnią córkę, opiekuje
się starszym bratem. Jej entuzjazmem i życiową energią można by
obdzielić cały świat. Zapytana kiedyś przez Annę Dymną o to, co by
wybrała: milion złotych czy nowe,
własne ręce – Ania, bez wahania,
odpowiedziała, że milion! Bez rąk
nauczyła się żyć i dziś bardziej doskwiera jej brak pieniędzy. Historia
Ani poruszyła nie tylko organizatorów, ale i członków nasielskiego
klubu. Nasze dwie biegaczki połączyły swoją pasję biegania z dobrą
zabawą i radością z niesienia pomocy potrzebującym. Jak same
mówią, nie ma nic wspanialszego
niż posiadanie pasji, którą można wykorzystać w wspaniał ym
i szczytnym celu.
(IW)

25 września–8 października 2015; Życie Nasielska nr 20 (432)

WAKACYJNIE.

Letni wypoczynek
z Fundacją „Bądźmy Razem”
Jak co roku Fundacja „Bądźmy Razem” zorganizowała dwa turnusy kolonijne dla dzieci i młodzieży z miasta
i gminy Nasielsk. Dzięki ogłoszonemu przez Burmistrza Nasielska
konkursowi i złożeniu przez naszą
fundację odpowiedniej oferty mogliśmy zorganizować wypoczynek
połączony z programem profilaktycznym dla 82 kolonistów z naszej
gminy.
Naboru dzieci na kolonie dokonał
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Zorganizowane zostały dwa turnusy. W pierwszym
z nich, trwającym w dniach 26.06–

07.07.2015 r., w Ochotnicy Dolnej
w ośrodku kolonijnym „Barnasiówka”, uczestniczyło 40 kolonistów.
Realizowano program profilaktyczny, np. na temat „Komputer, internet,
telefon komórkowy – dobre i złe
strony” oraz odbywano liczne wycieczki, np. do Ludźmierza, Niedzicy,
Czorsztyna, Szczawnicy (ujęcie i pijalnia wód) oraz do Jaworek (wąwóz
Homole). Była też wycieczka pie-

sza na Trzy Korony i Turbacz, a także do Zakopanego i do Aquaparku,
poza tym organizowane były ogni-

ska, dyskoteki oraz gry i zabawy na
powietrzu i w świetlicy, jak również
zawody sportowe na boisku Orlik
w Ochotnicy.
Drugi turnus odbył się nad morzem, we Władysławowie, w dniach
05.08.–16.08.2015 r. W jego ramach 42 kolonistów przebywało w ośrodku wypoczynkowym
„Natalia”. Wspólnie z kolonistami
z innych gmin uczestniczyli w zabawach kolonijnych (randka w ciemno, wybory Miss i Mistera, „Mam
talent”, dyskoteka itp.) plażowaniu
i kąpielach w morzu. Koloniści brali
udział w licznych wycieczkach autokarowych i pieszych, np. na
Hel i do Juraty (fokarium, promenada, port,
molo, pomnik Juraty),
na Rozewie (latarnia
morska, maszynownia,
wybrzeże klifowe), do
Pucka (katedra, molo,
rynek), do Trójmiasta
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(Gdynia – „Dar Pomorza”, basen
jachtowy, Gdańsk – Stare Miasto,
kościół Mariacki, fontanna Neptuna,
Westerplatte, Park Oliwski, katedra, Orłowo – molo, stadion PGE
ARENA). Odbyła się też wycieczka
piesza do Ocean Parku we Władysławowie, wycieczka do Cetniewa
(dom do góry nogami, Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich, Aleja Gwiazd Sportu), rejs po Bałtyku,
Dzień Sportu itp. Na zakończenie
kolonii podczas obu turnusów na
apelach pożegnalnych koloniści otrzymali dyplomy i pamiątki,
a najaktywniejsi – nagrody.
Dziękujemy za pomoc przy organizacji kolonii:
Panu Burmistrzowi Bogdanowi
Ruszkowskiemu
Pani Katarzynie Bagińskiej
Pani Dyrektor MOPS Monice Nojbert wraz z Pracownikami
Firmie LUTUR – Robertowi Sajnajowi
Kierownictwu i Pracownikom Kolonii w Ochotnicy Dolnej oraz we
Władysławowie
Właścicielom Ośrodków Wypoczynkowych „Barnasiówka”
i „Natalia”

Z GMINY. Stare Pieścirogi

Nowy sprzęt sportowy

Skate Park w Starych Pieścirogach w ostatnim czasie otrzymał nowy sprzęt sportowy sfinansowany z funduszu sołeckiego.
– Wraz z Radą Sołecką i przy udziale mieszkańców Starych Pieścirogów postanowiliśmy zakupić nowy sprzęt – mówi Dariusz Sawicki, sołtys tej miejscowości.
Dodaje, że postanowiono wykorzystać na to pieniądze z funduszu sołeckiego

i kupiono betonowy stół do ping ponga oraz wyciskacz, czyli urządzenie służące
do siłowni zewnętrznych, znajdujących się na otwartej przestrzeni.
Stół do ping ponga kosztował 3,3 tys. zł, a wyciskacz 5 tys. zł. Jak mówi sołtys, zamontowaniem tych sprzętów zajął się osobiście, aby zaoszczędzić na kosztach.
– Wyciskacz został tak przygotowany, aby w przyszłym roku można go było
rozbudować o wioślarza i inne urządzenie do ćwiczeń – mówi Dariusz Sawicki.
Pozostaje więc, korzystając z ostatnich ciepłych dni, odwiedzić teren sportowo-rekreacyjny w Starych Pieścirogach i cieszyć się jego nowymi nabytkami.
(pk)

Harcerski Start 2015

Nasza wieloletnią tradycją jest to, że Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki im.
Korpusu Kadetów nr 2 spotyka się pod koniec września, by świętować
wspólne rozpoczęcie roku harcerskiego.
Nasz harcerski rok programowy przebiega podobnie jak rok szkolny, ponieważ ogromna większość naszych członków to dzieci i młodzież szkolna.
W tym roku Harcerski Start był częścią dużo większej imprezy – Pikniku Militarnego w Twierdzy Modlin. Podczas jej trwania odbył się m.in. bieg 4 generałów, rekonstrukcja bitwy z okresu I wojny, był też rozbity obóz wzorowany
XVII-wiecznym oraz wiele innych atrakcji.
Naszą inaugurację zaczęliśmy od polowej mszy św., którą odprawił ksiądz
kanonik dr Krzysztof Czyżyk. Nie zabrakło na niej przedstawicieli władz samorządowych, na czele z starostą Bożeną Biernacką oraz burmistrzem miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jackiem Kowalskim. Następnie harcerze wraz
z oficjalnymi gośćmi przeszli złożyć kwiaty pod tablicą pamiątkową Korpusu
Kadetów nr 2. Ostatnim etapem części oficjalnej był apel hufca, na którym
stawili się przedstawiciele wszystkich środowisk. Na apelu druh Radosław
Nowak otrzymał podziękowanie od komendy Hufca za swoją pracę instruktorską oraz pierwszą w naszym Hufcu Odznakę Kadry Programowej.
Po części oficjalnej odbyła się zabawa dla harcerzy. Uczestnicy Harcerskiego
Startu mogli wziąć udział
w wielu grach oraz odwiedzić trzy kafejki,
z których każda z nich
oferowała co innego.
W kafejce muzycznej
można było posiedzieć
i pośpiewać przy dźwiękach gitary. W kafejce
pamięci była wystawa
różnorodnych pamiątek:
tablic, znaczków pamiątkowych, proporczyków, proporców, kronik i zdjęć. Ostatnia kafejka oferowała ciepłe i zimne napoje oraz drobne przekąski, dodatkowo poszczególne
środowiska miały za zadanie przygotować ciasta, które oprócz tego, że były
konsumowane, to uczestniczyły w konkursie na najlepsze ciasto. Harcerze
mogli wziąć udział w kilku konkurencjach: mieli do przejścia tor przeszkód,
zabawę z wykrywaczami metalu, strzelanie z ASG oraz mogli zdobywać
punkty sprawności harcerskich. Po południowym deszczu zakończyliśmy
nasza imprezę.
Tuż przed zakończeniem odbyło się podsumowanie całodziennych zmagań.
Wylosowane zespoły otrzymały nagrody w postaci śpiewników harcerskich,
a także rozstrzygnięto konkurs na najlepsze ciasto. Miło nam poinformować,
że pierwsze miejsce zajęły ex aequo 33. Gromada Zuchowa „Wesołe Nutki” oraz 32. Drużyna Starszoharcerska „Hakuna Matata”. Drużyny otrzymały
nagrodę w postaci chusty animacyjnej klauza.
Dziękuję wszystkim osobom, które czynnie uczestniczyły w przygotowaniach i w samej imprezie.
szef sztabu organizacyjnego Harcerskiego Startu 2015
phm. Daniel Nowak
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Wyjątkowa wyprawa

Życie Nasielska nr 20 (432); 25 września–8 października

Karol Grubecki prawdopodobnie jest pierwszym nasielszczaninem, który pieszo okrążył
całą Polskę. Zajęło mu to 3 miesiące. Jak wyglądała jego wyprawa, z czym musiał się zmierzyć i jakie przygody spotkały go na trasie, opowiedział nam kilkanaście dni po powrocie
do domu.
Ile w sumie kilometrów przeszedłeś?
– Pokonałem 3183 km w 88 dni.
Wyruszyłem 1 czerwca, a wróciłem
27 sierpnia.
Ile to wychodzi kilometrów dziennie?
– Średnio to prawie 37 km dziennie.
Z początku były to o wiele krótsze
odległości, ale w drugiej połowie
trasy potrafiłem przejść nawet i po
40 km.
Szedłeś przed siebie niezależnie od
pogody. W trakcie swojej wędrówki musiałeś zmierzyć się z upałami,
ale też z deszczem. Czy miewałeś
chwile zwątpienia?
– Oczywiście, bywały i takie chwile.
Na początku mojej wędrówki zmagałem się głównie z problemami natury fizycznej: ból nóg, pleców oraz
ogólne zmęczenie. W późniejszych
etapach trasy zaś bardziej doskwierała mi tęsknota za domem. Tak długa
wędrówka wiąże się również z deszczem bądź upałem za dnia i zimnem
czy też niewygodą w nocy. Choć
bywało różnie, to jednak myślę, że
szczęście mi dopisywało.
Co dawało Ci siłę, aby pokonywać
kolejne etapy?
– Przede wszystkim ludzie. Każdego
dnia czułem obecność mojej rodziny, która bardzo mnie wspierała. Ale
co było wspaniałe, wsparcie dostawałem również od zupełnie obcych
ludzi spotkanych na trasie, którzy nigdy nie odmówili mi pomocy, oraz
w formie pozdrowień od nasielszczan, które docierały do mnie drogą telefoniczną.
Z jakimi reakcjami ludzi spotkałeś
się po drodze?
– Osobiście uważam, że ludzie są
z natury dobrzy, a udowodnienie
tej tezy było jednym z głównych
powodów mojej wyprawy. I mogę
być z siebie zadowolony, ponieważ napotkani przeze mnie ludzie
w pełni potwierdzili moje przekonania. Nie spotkała mnie żadna
przykrość. Kiedy moi rozmówcy
dowiadywali się, że idę dookoła
Polski, reagowali w różny, ale zawsze
pozytywny sposób. Reakcje wahały się od niedowierzania po słowa
uznania. Przede wszystkim jednak
chcieli dowiedzieć się o mnie czegoś więcej, a i ja chętnie słuchałem
tego, co mówią o sobie.
Jak wyglądały Twoje kontakty
z rodziną?
– Rodzina bardzo zaangażowała
się w moją wyprawę i wiem, że na
pewno się o mnie martwili. Często
toczyliśmy ze sobą długie wieczorne rozmowy telefoniczne, oczywiście na tyle, na ile pozwalała bateria
telefonu. To właśnie wtedy dowiadywałem się o zainteresowaniu innych nasielszczan moją podróżą
i w tym miejscu chciałbym Im za to
serdecznie podziękować.
Co sprawiło Ci najwięcej problemów?

– Utrzymująca się przez długi czas
upalna pogoda nie pozostawała bez
wpływu na moją kondycję. Musiałem stawić czoła upałom i nauczyć
się racjonalnego gospodarowania
wodą, zapasami oraz własnymi siłami.
Gdzie nocowałeś?
– Najczęściej nocowałem po prostu w lesie. Często samo szukanie
noclegu potrafiło być wyzwaniem,
ponieważ pomimo zmęczenia zawsze musiałem uważnie wybierać
miejsce rozbicia namiotu, aby nie
obudzić się obok jakiegoś mrowiska
czy nawet niedźwiedzia. Na szczęście nie miałem nigdy w nocy żadnych gości. Zdarzało mi się również
nocować u gospodarzy, którzy użyczali mi miejsca na podwórzu, bym
mógł rozbić namiot, lub zapraszali
pod swój dach.
A higiena osobista? Jak dba się o nią
podczas takiej wyprawy?
– W dzisiejszych czasach nie stanowi to większego problemu, różne
bary czy stacje paliw dają możliwość skorzystania z łazienki, natomiast chcąc się oprać i gruntownie
odświeżyć, szukałem noclegu na
kempingu.
Czego najbardziej brakowało Ci
podczas wędrówki?
– Brakowało mi wygód, nad którymi
w codziennym życiu się nie zastanawiamy. Myślę tutaj głównie o stałym dostępie do wody czy własnym
wygodnym łóżku, choć później odczuwałem też brak muzyki, internetu i jazdy samochodem.
Jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie z wyprawy?
– W festiwalowym Kostrzynie nad
Odrą podczas zakupów w markecie,
sp otka łem prz y kasie m łode
małżeństwo Niemców, którzy mając pełny wózek, przepuścili mnie
przed siebie w kolejce. Wspólnym językiem okazał się angielski.
Kiedy dowiedzieli się, że wędruję
pieszo dookoła Polski, zaoferowali
mi pomoc i zaprosili do siebie do
domu. Na miejscu rozpaliliśmy grilla i bardzo długo rozmawialiśmy,
słuchaliśmy muzyki i opowiadaliśmy sobie nawzajem swoje historie. Przyjemny wieczór skończył się
bardzo komfortowym noclegiem
w pokoju gościnnym, a rano tuż po
śniadaniu odwieźli mnie z powrotem na granicę, gdzie kontynuowałem swoją wędrówkę.
Najpiękniejsze miejsce, które odwiedziłeś to…
– Ojcowski Park Narodowy. To
moim zdaniem najpiękniejsze miejsce w Polsce i wywarło ono na mnie
ogromne wrażenie.
Czy z wyprawy przyniosłeś jakieś
pamiątki?
– Z reguły turyści przywożą ze sobą
jakieś pamiątki, lecz moja wyprawa miała zupełnie inny charakter. Ja
wędrowałem, gromadząc głównie
przeżycia, jednak przyniosłem ze
sobą jedną własnoręcznie wykonaną pamiątkę. Poza okrążeniem Polski

dotarłem do czterech najbardziej wysuniętych punktów naszego kraju (Jastrzębia
Góra, Osinów Dolny, Wołosate, Zosin). W każdym
z nich wykonywałem pamiątkowe zdjęcie oraz zrywałem gałązkę z drzewa.
Z każdej takiej gałązki strugałem nożem małą strzałkę, pojedynczy element,
który następnie doklejałem
do poprzedniego, tak aby
powstała róża wiatrów –
gwiazda wyznaczającą cztery strony świata. Najpiękniejsze są jednak
wspomnienia i to jest moja najważniejsza pamiątka.
Co dała Ci wędrówka dookoła kraju?
– Możliwość przemyślenia wielu
spraw z przeszłości oraz analizy planów na przyszłość, a także wyciszenie,
ukojenie i poprawę nie tylko kondycji,
ale i ogólnego stanu zdrowia.
Jak wyglądał Twój powrót do
domu?
– Właściwy powrót do domu rozpoczął się już od przygranicznego Zosina, kiedy to skierowałem się prosto
na Warszawę. Gdy zbliżałem się do
rodzinnego Nasielska, zmęczenie
było coraz mniej odczuwalne. Trudno opisać, co czuje człowiek, który

po trzech miesiącach wędrówki staje
w progu swojego domu witany przez
Rodziców. Tak naprawdę dopiero następnego dnia dotarło do mnie, że to
już koniec podróży, a radość z ukończonej wędrówki i powrotu do domu
trwa do dziś.
Czyli to prawda, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej?
– Zdecydowanie.
Jak się czujesz po powrocie do
domu?
– Jestem przede wszystkim pozytywnie naładowany energią po
przejściu swojej trasy, więc nie zamierzam się zatrzymywać i aktualnie szukam pracy.
Czy planujesz kolejną wyprawę?
– To pytanie zadawali mi także ludzie, których spotkałem w trasie.
Nie wiem, na razie o tym nie myślę.

Co chciałbyś powiedzieć tym,
którzy chcieliby iść w Twoje ślady
i również wyruszyć w tak daleką
drogę pieszo?
– Nie poddawać się. To przede
wszystkim. Poza tym mieć świadomość wyznaczonego sobie celu
oraz trudu, jaki będzie należało ponieść. Jak do tego dojść? Wcześniej
dużo trenować oraz przygotować
się zarówno pod względem czysto
technicznym (sprzęt, ubiór itp.), jak
i mentalnym na zupełnie inny styl
życia podczas długiej wędrówki.
Bardzo ważny jest również uśmiech
i pozytywne nastawienie do ludzi
i otaczającego świata, ponieważ nie
da się pokonać takiej trasy samemu,
będąc zamkniętym na innych. Bo
tak naprawdę wędrując samotnie,
nigdy samotnym się nie jest.
Rozmawiała Katarzyna Tyc
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Z GMINY. Konary

Wystawa malarska
W sobotę i niedzielę, 12 i 13 września br., w świetlicy wiejskiej w Konarach odbyła się wystawa obrazów
Ewy Witkowskiej i Jolanty Olearnik.
W sobotę od godziny 17.00 wnętrze świetlicy zmieniło się w galerię sztuki. Artystki równo podzieliły
dostępne miejsce: w jednej poło-

wie wisiały obrazy Ewy Witkowskiej, a w drugiej Jolanty Olearnik.
Każda z nich ma swój odmienny
styl malarski i tematykę podejmowaną w obrazach. Znalazły się tam
więc krajobrazy, martwa natura
i pocztówkowe wręcz ujęcia z dalekich i egzotycznych podróży. Jak

mówi sołtys Konar Jarosław Rudnik, wystawa cieszyła się sporym
zainteresowaniem i przez weekend obejrzało ją ponad sto osób.
– Odwiedziło nas wielu zainteresowanych. Byli to dorośli, ale
też dzieci i młodzieży. Przychodzili nie tylko mieszkańcy, dużą
część stanowili przyjezdni, m.in.
z Nasielska – wspomina. Sobotni
wieczór zakończył się ogniskiem
i kiełbaskami.
W niedzielę, oprócz wystawy, zorganizowano również warsztaty
malarskie, podczas których chętni
mogli spróbować swoich sił w tworzeniu niezapomnianych dzieł sztuki. – Na początku opowiedziano
nam o technicznych aspektach malowania, mieszaniu farb, ustawianiu
sztalug itp. Uczono, jak patrzeć na
malowany obiekt i jak go potem

uwiecznić. Było to bardzo interesujące – wspomina jedna z uczestniczek warsztatów. Po teorii przyszła
kolej na praktyczne wykorzystanie
swoich umiejętności. Przygotowano stolik, na którym umieszczono jabłka, śliwki, srebrny czajniczek
i kilka innych przedmiotów, które
miały zostać później uwiecznione
przez uczestników warsztatów. Za-

dania podjęło się wielu dorosłych,
jak również i dzieci, czasami z bardzo ciekawymi rezultatami.
Wystawa się już skończyła, ale
ślad po niej pozostał na świetlicy w Konarach, bowiem każda
z malarek podarowała na rzecz
społeczności jeden ze swoich
obrazów.
Paweł Kozłowski

U Kowalskich brama na wciąż otwarta
Winniki, niewielka wieś na krańcu
nasielskiej gminy, staje się najbardziej znaną wsią w gminie Nasielsk.
A wszystko za sprawą państwa Kowalskich, do których gospodarstwa
ciągną prawdziwe tłumy, i to z całego świata, aby tu szukać inspiracji
dla własnej działalności w sektorze
rolnym lub przekazać doświadczenia gospodarzy w swoim państwie.
Coraz częściej spotykamy tu również mieszkańców nasielskiej gminy – zarówno pojedyncze osoby,
jak i grupy zorganizowane.
10 września 2015 r. był dla tego gospodarstwa dniem szczególnym.
Gospodarze gościli dwie grupy
zorganizowane – jedną z Nasielska,
a drugą z Mołdawii. Obydwie grupy miały swoje programy pobytu
w tym miejscu. Doszło jednak do
ich spotkania – i było to piękne, nawet taneczne spotkanie.

Seniorzy z Dziennego
Domu Pobytu radośnie
spędzali ten dzień

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swej działalności
prowadzi w pofabrycznym budynku (dawna fabryka guzików, później
Elpo) przy ulicy Warszawskiej Dom
Dziennego Pobytu (DDP) dla seniorów z gminy Nasielsk. Osoby starsze mogą tu wspólnie spędzać miło
czas, a nawet spożyć obiad. Zarówno dyrektor MOPS Monika Norbert,
jak i pracujące w DDP Wiesława Borzym i Bogumiła Ostrowska dbają, aby urozmaicić emerytom ten
czas. Organizują ciekawe zajęcia,

w tym i wyjazdy – krótsze i dłuższe, nawet na kilka tygodni. Pełnią
one oprócz innych funkcji także
funkcję integracyjną.
10 września zaplanowano całodzienny pobyt w gospodarstwie
państwa Kowalskich. Atrakcją było
ognisko, grill i tańce. MOPS zapewnił muzyka, miejscowy przedsiębiorca działający w branży
turystycznej – autokar, a produkty
na grill sami zainteresowani. Bawiono się świetnie, od godzin przedpołudniowych aż do nocy.
Zanim jednak zaczęła się zabawa,
seniorzy poznali słynne gospodarstwo. Spacerowali po polach,
szczególną uwagę zwracając na
len, z którego tłoczy się tu olej.
Zobaczyli też samą tłocznię oleju i poznali sposoby jej działania.
Przekonali się na własne oczy, że
olej tłoczony jest na zimno, tutaj
jest konfekcjonowany. Olej ten interesował seniorów szczególnie ze
względu na swe walory zdrowotne.
Goście obejrzeli również chlewnię, gdzie tuczone są świnie rasy
złotnickiej białej. To dawna polska
odmiana, która obecnie jest przywracana do hodowli.
Kiedy bawiono się wesoło, nadjechał bus z grupą Mołdawian. Emeryci przywitali przybyszów bardzo
serdecznie i nie tyle zaprosili, co
raczej porwali gości do tanecznego koła.

Goście z Mołdawii

Zanim goście z Mołdawii pojawili
się u państwa Kowalskich, odbyli już

spotkania w gminie Pomiechówek
i byli gośćmi naszego Urzędu Miejskiego. Do Polski
przyjechali na zaproszenie Fundacji
Solidarności Międ z y n a r o d o we j ,
f un dac j i S ka rb u
Państwa działającej na rzecz krajów
rozwijających się.
Wizyta w Polsce
w ynikła międz y
innymi z tego powodu, że Mołdawia
przygotowuje się do wstąpienia do
Unii Europejskiej, a Polska to pragnienie wspiera i jest jego orędownikiem. Można powiedzieć, że była
to wizyta na wysokim, bo rządowym szczeblu. Jej celem było zapoznanie się z mechanizmami
ochrony środowiska w Polsce.
Gości interesowało nie tylko samo
finansowanie tej ważnej dziedziny
życia, ale i funkcjonowanie struktur
działających w dziedzinie ochrony
środowiska. W Nasielsku odwiedzili oczyszczalnię ścieków, składowisko odpadów i funkcjonującą
tam ścieżkę ekologiczną w Jaskółowie oraz schronisko dla zwierząt
w Chrcynnie i PSZOK przy ZGKiM
w Nasielsku.
Wizyta w gospodarstwie państwa
Kowalskich też nie była przypadkowa, jako że jest to gospodarstwo
działające zgodnie z wymogami
ekologicznymi. Goście zapoznali
się z funkcjonowaniem gospodarstwa, otrzymali szczegółowe
informacje na interesujące ich
tematy i na koniec zostali obdarowani olejem lnianym.
Atmosfera tego dnia była szczególnie miła. Niestety, goście
musieli szybko odjeżdżać i nie
było czasu na dalszą wspólną
zabawę z naszymi emerytami.
Obydwu stronom z tego powodu było bardzo przykro.
andrzej zawadzki

Z MIASTA

Co z podwórkiem
NIVEA?

Mieszkańcy coraz częściej pytają o postępy przy budowie wywalczonego w internetowym głosowaniu podwórka NIVEA. Według zapewnień
organizatorów podwórko powstanie jeszcze w tym roku.
Jak na razie prace stoją w miejscu. Dlaczego? – Przygotowywany jest
harmonogram prac drugiego etapu – informuje Krzysztof Miller, kierownik Wydziału Administracji nasielskiego Urzędu Miejskiego. Etapem
pierwszym było przygotowanie terenu, na którym zlokalizowany będzie
plac zabaw. – Na ten cel przeznaczono niecałe 20 tysięcy złotych z budżetu gminy. W ramach prac przygotowano ogrodzenie, wybudowane
będą także stoliki, stojaki rowerowe oraz przygotowano ogólnie teren
pod budowę placu zabaw – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych UM.
Teraz pozostaje nam już czekać tylko na montaż urządzeń do zabawy.
(mb)
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Z GMINY

PTS przegrywa procesy
– Udało się. Jest w końcu postanowienie o umorzeniu postępowania. Mam nadzieję, że to już
koniec i przestaną mnie nękać –
mówi pan Jan, mieszkaniec naszej
gminy, który przed kilku laty nieopatrznie podpisał umowę z PTS
S.A. na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Ale do sądu został
pozwany przez firmę windykacyjną Tres Group Wierzytelności Sp.
z o.o., która postanowiła wydobyć rzekome długi od rzekomych
klientów PTS S.A.
Przypomnijmy w skrócie historię
osób poszkodowanych przez firmę telekomunikacyjną Polska Telekomunikacja Stacjonarna S.A.
(a wcześniej „Telekomunikacja
Dzień Dobry”) z Wrocławia, która
znalazła prosty i skuteczny sposób
na oszukiwanie ludzi. Najczęściej
ich ofiarą padały osoby starsze,
korzystające z telefonów stacjonarnych. Najpierw dzwonił do nich
telemarketer, podszywając się pod
przedstawiciela dotychczasowego
operatora telefonicznego (Orange
lub Netia) i obiecując do zmiany
abonamentu na znacząco niższy
(25 zł miesięcznie). Wiele osób
skuszonych atrakcyjną propozycją
zmniejszenia kosztów opłat za telefon zgodziła się na nową ofertę
i podpisała przywiezione przez kuriera dokumenty.
Dopiero po pewnym czasie, najczęściej od dotychczasowego
operatora telefonicznego, poszkodowani dowiadywali się, że podpisali umowę o świadczenie takich
usług z inną firmą. I wtedy zaczynało się nerwowe poszukiwanie
dokumentów pozostawionych
przez kuriera. A w nich, jak się
okazywało, pogrubioną czcionką
zaznaczona była nazwa firmy tele-

komunikacyjnej, której nieświadomy oszustwa klient umowę właśnie
wypowiadał. Dane firmy, do której się przenosił, były za to podane dużo mniejszym drukiem. Do
umowy dołączony był zazwyczaj
„Regulamin wykonywania usługi”,
ale wydrukowany tak małą czcionką, że nikt nie był w stanie go przeczytać. O cenniku i zakresie usług
nie było w ogóle mowy, nie było
też oświadczenia o możliwości odstąpienia od umowy. Klienci, podpisując umowę z firmą PTS S.A.,
nie wiedzieli również, że zniżkowy abonament obowiązuje tylko przez trzy pierwsze miesiące,
a potem znacznie się zwiększa. Do
tego punktem kulminacyjnym całej
sprawy była kara w wysokości 490
zł, którą należało zapłacić za tzw.
„aktywację usług”, jeśli zdezorientowany i oszukany klient postanowił oficjalnie zrezygnować z usług
PTS S.A. po upływie 10 dni od momentu podpisania umowy.
W dochodzeniu swoich roszczeń
PTS S.A. w ogóle nie zwracała uwagi
na fakt, że wielu nowo pozyskanym
klientom tak naprawdę nie zdążono
jeszcze rozpocząć świadczenia żadnych usług. A jeśli oporny rzekomy
klient nie chciał zapłacić „kary”, nawet jeśli wszystko kilkakrotnie opisał
i wyjaśnił nękającym go przedstawicielom PTS S.A., firma nie dawała
za wygraną i przez kolejne miesiące
musiał opierać się różnym formom
zastraszania, które wobec niego stosowało PTS S.A., a następnie dwie
kolejne współpracujące z nią firmy
windykacyjne. Niestety, wymuszenia
często odnosiły skutek i część szantażowanych osób zapłaciła „karę”.
Natomiast oporni otrzymywali pisma
z kopią pozwu sądowego od firmy
„Tres Group”, a jeśli i to nie przynio-

sło rezultatu, po kilku kolejnych miesiącach przychodził do nich nakaz
płatniczy wystawiony przez elektroniczny sąd w Lublinie. Wtedy rzekomy klient PTS S.A., podobnie jak pan
Jan, musiał napisać sprzeciw od nakazu zapłaty i po raz kolejny opisać
swoje perypetie z tą firmą oraz wysłać do Lublina wraz z całą zgromadzoną dokumentacją. Dalej sprawa
trafiła do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (klienta PTS S.A.) i tam doszło
do rozprawy. Sąd Rejonowy w Pułtusku sprawę rozpatrzył, wezwał firmę Tres Grup do usunięcia błędów
formalnych, tj. wykazanie umocowania prawnego oraz dołączenie pełnomocnictwa, a także wniesienie opłaty
uzupełniającej do pozwu. Ponieważ
powód, czyli firma windykacyjna, nie
odniosła się do poleceń sądu, proces
przegrała i postępowanie umorzono.
Miejmy nadzieję, że pan Jan może już
spać spokojnie.
Niestety, mimo takich sądowych
rozstrzygnięć w indywidualnych
sprawach i wielotysięcznych kar pieniężnych, jakie Urząd Komunika-

cji Elektronicznej nałożył na
PTS S.A. za nieetyczne zachowania, firma działa, nadal zastrasza
i szantażuje
s wo i c h
niedoszłych
klientów,
próbując za wszelką cenę wymusić
pieniądze.
Osób oszukanych przez PTS S.A.
są w całej Polsce tysiące. Ci, którzy dotąd nie dali się zastraszyć, powinni jak najszybciej przyłączyć się
do grona poszkodowanych, którzy
złożyli pozew zbiorowy przeciwko
PTS S.A. Aktualnie sprawę dotyczącą oszustw PTS S.A. o sygnaturze
30/13 prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział VI do
Spraw Przestępczości Gospodarczej
ul. Podwale 30, 50-950 Wrocław
(e-mail: gospodarczy@prokuratura.
wroclaw.pl).

Poszko dowani
przez PTS
S.A. działają
również poprzez portale społecznościowe, na
FB założyli profil o nazwie „Skrzywdzeni przez PTS S.A.”, zainteresowani sprawą znajdą tam wsparcie i wiele
istotnych wskazówek, jak działać.
Gratulujemy tym, którzy nie opłacili
rzekomej kary i wytrwali do wyroku sądowego w walce o swoje prawa
z PTS S.A.
Nigdy nie wiadomo, kiedy i przy
jakiej okazji będą „polować” na nas
firmy typu PTS S.A. Dlatego warto
walczyć o swoje i nie dać się zastraszyć, jak dotąd bezkarnym i wykorzystującym naszą niewiedzę bądź
luki w prawie „przedsiębiorcom”.
(i.)
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Historia kościoła i parafii w Cieksynie – część V (ostatnia)

Wyniki badań architektonicznych
Istotny remont kościoła nastąpił
w latach 1817 – 1823, na co wskazują źródła pisane i tablice pamiątkowe
wmurowane w ściany prezbiterium.
Taka ich lokalizacja sugeruje koncentrację prac budowlanych właśnie w tej
części kościoła. Potwierdziły to badania lic ścian prezbiterium, które do
sklepień zostały wzniesione z cegieł
maszynowych o wymiarach 26,3
– 28,0 x 13,0 – 13,5 x 6,0 – 6,5 cm,
ułożonych w warstwy wozówek i główek [najmniejsza powierzchnia prostopadłościanu cegły nazywana jest
główką, wąska i długa powierzchnia
to wozówka, największa powierzchnia to podstawa – przyp. red.]. Ściany te nie zostały jednak w całości tak
zbudowane. Jak wcześniej wspomniano, w przejściach do dobudówki północnej zachowały się przekroje ścian,
których wnętrze stanowiły mury gotyckie. Na zewnątrz znajdowały się
oblicówki – od strony prezbiterium
o szerokości około 30 cm, a od strony przybudówki o szerokości około
15 cm.
W czasie XIX – wiecznego remontu dość znacznie zmieniono formę
wnętrza prezbiterium. Arkady zamurowano, a dotychczas dobrze czytelne pilastry zasygnalizowano jedynie
płaskimi lizeno – pilastrami [lizena –
płaski, pionowy występ w murze zewnętrznym, element dekoracyjny.
Lizena różni się od pilastra tym, że nie
ma głowicy ani bazy – przyp. red.]. Na
całym obwodzie wykonano gzyms
kordonowy o klasycznym przekroju.
Podobnie ukształtowano obramienia
arkad, które umieszczone na dotychczas płaskich łękach [łęk – element
konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów oraz,
jako łęk sklepienny, do konstruowania sklepień – przyp. red.] wzmocniły wcześniej uszkodzoną konstrukcję,
podtrzymującą sklepienie. Nie zostało ono zmodernizowane, natomiast
zmieniono formę części wschodniej. Od tej pory przyziemie o rzucie eliptycznym przykrywała koncha
[koncha – w architekturze, półkoliste
sklepienie nad wnęką w kształcie połowy kopuły, przypominające kształtem muszlę – przyp. red.], złożona
z pięciu lunet oddzielonych taśmami.
W ścianach prezbiterium wykonano
szereg wnęk zakończonych łukami
odcinkowymi. Ambonę umieszczono przy południowym pilastrze łuku
tęczowego. W czasie ostatniego remontu odsłonięto ślad po podeście
ambony i zamurowano przejście do
niej. Schody na ambonę prawdopo-

dobnie ustawiono przy ścianie południowej nawy. Dlatego zapewne
zaistniała konieczność zamurowania
dotychczasowego przejścia południowego.
Prace remontowe kontynuowano
zapewne od 1867 r., a po ich zakończeniu nastąpiło poświęcenie kościoła. Zgodnie z ówczesnym przekazem
wykonano nowe organy oraz wymieniono wyposażenie zakrystii.
Można więc przypuszczać, że wówczas po likwidacji chóru muzycznego nad zakrystią, wzniesiono nową
emporę chórową w nawie kościoła,
stosując formy zastosowane wcześniej w prezbiterium. Emporę wsparto
na trzech arkadach o profilowanych
archiwoltach [archiwolta – zdobione
ornamentami, profilowane lico łuku,
arkady zamykającej portal lub każdy inny łukowo u góry zakończony
otwór w ścianie budowli, najczęściej
bogato zdobione – przyp. red.]. Między archiwoltami umieszczono pilastry, przechodzące następnie w cokół
balustrady. Arkadę środkową przy
ścianie południowej wsparto obmurowaniami a na wszystkich arkadach

ny teren przed kościołem z zakrystią
i prezbiterium.
Następny remont kościoła prowadzono w latach 1909 – 1911, co zostało
uwiecznione na tablicy pamiątkowej.
We wnętrzu wykonano podłogę
z płytek ceramicznych oraz zamurowano wejścia do krypty grobowej biskupów, które było prawdopodobnie
w narożniku przy wejściu do kaplicy
św. Krzyża. W tym czasie wzniesiono również neobarokową kruchtę
według projektu Stefana Szyllera. Stanęła ona na miejscu wcześniejszego,
zapewne zniszczonego przedsionka.
Po obu stronach wejścia do kruchty znajdują się kolumny, wspierające
łęk odcinkowy. Na nim umieszczono
belkowanie i szczyt z półkoliście zamkniętą wnęką. We wnęce znajduje
się figura Chrystusa z Sercem Gorejącym, ustawiona na cokole. Bo bokach szczytu umieszczono spływy
wolutowe [woluta, ślimacznica – element architektoniczny i motyw ornamentalny w kształcie spirali lub zwoju,
niekiedy przybiera formę esownicy,
której szczególną formą są spływy
wolutowe wypełniające przestrzeń
narożną pomiędzy węższą i szerszą

zewnątrz kościoła i renowację dachu wieży wykonano w 1975 roku,
a w 1977 roku zmieniono pokrycie
dachu, wykonując je z blachy. Prace remontowe trwają jednak nadal
i obecnie pod kierunkiem ks. proboszcza Józefa Szczecińskiego remontowane jest po raz kolejny
wnętrze.

Wnioski

Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych badań architektonicznych
kościoła św. Doroty w Cieksynie, jest
potwierdzenie tezy Jana Chyczewskiego o istnieniu w tym miejscu
XV – wiecznego kościoła. Udało się
także stwierdzić, że była to prawdopodobnie jednoprzestrzenna, zakończona trójbocznie budowla z małą
zakrystią na północy. Gotycki kościół
był zapewne kryty dwuprzęsłowym
sklepieniem, wzmocnionym między innymi przez zachowane do dziś
przypory. Budowla ta została przekształcona później w prezbiterium
obecnego kościoła.
Na podstawie badań można również stwierdzić, że wnętrze kościoła
w Cieksynie było w swej XVI – wiecznej formie dużo bardziej podobne do
dzieł Jana Baptysty z Wenecji, niż do

tej pory przypuszczano. Elementy
wystroju uznawane za eklektyczne nie
były pierwotne, lecz powstały w XIX
wieku. Natomiast niekonsekwencje
w rozwiązaniu prezbiterium wynikały
z konieczności zaadoptowania wcześniejszej budowli. Konstrukcja kościoła
w Cieksynie przypomina rozwiązania
zastosowane w sztandarowym dziele „grupy pułtuskiej”, czyli w kolegiacie w Pułtusku. W obu przypadkach
ciąg dalszy na str. 12

Ankieta do mieszkańców
Nasielska

nawy, podobnie do prezbiterium,
umieszczono obramienia wzmacniające konstrukcję. Prawdopodobnie
dodatkowym usztywnieniem sklepienia było wykonanie wypełnień konch.
W czasie likwidacji piętra nad zakrystią rozebrano również schody
prowadzące na wieżę. Dlatego zaistniała konieczność budowy nowej
klatki schodowej, którą wzniesiono przy północnej ścianie nawy,
demontując częściowo istniejącą
przyporę. W miejscu ściany piętra
zakrystii wykonano natomiast niższy
dach, w przyziemiu wymurowano
nowe szafy. Jednocześnie można było
przenieść zapewne najcenniejsze rzeczy ze skarbczyka. W jego ścianach
przebito przejścia i tym samym stał
się on korytarzem łączącym północ-

kondygnacją fasady – przyp. red.]
a w zwieńczeniu naczółek. Jest również możliwe, że równocześnie wyremontowano szczyt kościoła z dwoma
obeliskami ustawionymi na przyporach, wykonano nowy gzyms okapowy i otynkowano elewacje.
W kolejnych latach XX wieku jeszcze
wielokrotnie remontowano kościół.
W 1917 roku usunięto skutki bombardowania i wzmocniono dach oraz
sklepienie. Zdemontowano zniszczone ołtarze boczne, a odrestaurowano
jedynie ołtarz, a na belce łuku tęczowego umieszczono rzeźby z ołtarza
Matki Boskiej Bolesnej i św. Krzyża.
Po kolejnym bombardowaniu w czasie II wojny światowej, w latach 1946
– 1950 we wnętrzu uzupełniono tynki i pobielono ściany. Nowy tynk na

Nasielskie Towarzystwo
Kultury zwraca się z prośbą
do wszystkich mieszkańców Nasielska o odpowiedź
na kilka pytań dotyczących
skweru przy ul. T. Kościuszki i znajdującego się na nim
pomnika. Chcemy dowiedzieć się, czego brakuje
mieszkańcom Nasielska w tym miejscu, aby wypracować pomysł na
przyjazną przestrzeń publiczną w naszym mieście.
Badanie realizujemy w ramach uczestnictwa w zadaniu Przestrzeń dla
ludzi ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór. Na realizację tego
projektu Nasielskie Towarzystwo Kultury pozyskało minigrant. W ramach przyznanych nam środków finansowych możemy podjąć się
pewnych działań, które wpłyną na poprawę estetyki wokół znajdującego się w parku pomnika. Oprócz prac związanych z najbliższym
otoczeniem pomnika ogłosimy dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy konkurs plastyczny „Miejsce Pamięci Narodowej
w oczach dzieci”. Nasze działania w ramach tego projektu koordynuje
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Nasielska do wypełnienia naszej
ankiety. Jest ona anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Link do ankiety znajduje się na stronie nasielskiego urzędu. Z góry
dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują się na wypełnienie ankiety.
Zarząd NTK
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Wyniki badań
architektonicznych
dokończenie ze strony 11

we wnętrzach wzniesiono wsparte na przyściennych filarach arkady,
na których posadowiono kolebkowe sklepienie. Filary nie musiały być
masywne, ponieważ wspomagane
są konstrukcyjne przez zewnętrzne
przypory. W obu omawianych kościołach sklepienia ozdobiono gęstą
siecią taśm wykonanych z cegieł wystających nieco przed płaszczyznę
podniebienia. Oprócz tego gotycki
wątek ścian nie jest charakterystyczny
tylko dla kościoła w Cieksynie i w Broku. W kaplicy grobowej biskupa Andrzeja Noskowskiego przy kolegiacie
pułtuskiej, w wyeksponowanych
obecnie ścianach, widoczny jest układ
gotycki obok wendyjskiego [wiązanie

– w architekturze sposób ułożenia cegieł lub kamieni w murze – przyp. red.]
i zaburzonego.
Wymienione podobieństwa do budowli Jana Baptysty z Wenecji zwiększają prawdopodobieństwo, że
autorem kościoła w Cieksynie jest
sam mistrz Jan. Nie bez znaczenia jest
również udział w fundacji kościoła aż
trzech znaczących osób: Jakuba Bilińskiego, biskupa płockiego oraz jego
bratanków – Jana Borukowskiego,
biskupa przemyskiego i Piotra Borukowskiego, opata benedyktynów
płockich.
Źródło: ks. Waldemar Graczyk „Kościół i parafia w Cieksynie”.

Kalendarium dziejów Nasielska
i okolic od 1795 roku do 1939 roku – część III
1863 r. – wybuch powstania styczniowego. Potyczki oddziałów partyzanckich z wojskami rosyjskimi w okolicach miasta.
1864 r. – (maj) w wyniku pożaru spłonęło 13 domów w Rynku i przy
ulicy Kościelnej.
1864 – 1870 – burmistrzem Nasielska był Michał Wiśniewski, były oficer
wojsk cesarsko – rosyjskich. Zmarł w 1880 r. przeżywszy 48 lat, pochowany na nasielskim cmentarzu.
1865 r. – liczba mieszkańców Nasielska wynosi 4271 (w tym 3301 Żydów).
1866 r. – Nasielsk przestaje być miastem prywatnym. Wprowadzenie
nowego podziału administracyjnego, opartego na wzorach obowiązujących w imperium rosyjskim. Nasielsk w nowo utworzonej guberni
łomżyńskiej w powiecie pułtuskim.
1868 r. – pożar w centralnej części miasta. Zniszczeniu uległo 75 % zabudowy rynku i uliczek doń prowadzących.
1870 – 1873 – burmistrzem Nasielska był Józef Kobuszewski.
1872 r. – liczba mieszkańców Nasielska wynosi 6218 osób.
1873 – 1883 – burmistrzem Nasielska był Zygmunt Ostrowski.
1877 r. – otwarcie linii Kolei Nadwiślańskiej z Warszawy przez Nasielsk
do Gdańska.
1880 r. – rozbiórka XVII wiecznej drewnianej synagogi w Nasielsku.
1883 – 1889 – burmistrzem Nasielska był Adam Wiśniewski.
1885 r. – liczba mieszkańców Nasielska wynosi 4824 osób (w tym 3551
Żydów).
1886 r. – zakończono budowę nowej synagogi. Powstała ona według
projektu Jacoba Landy u zbiegu ulic Bożniczej (dziś jest to ulica Starzyńskiego) i Rynek.
1887 r. – liczba mieszkańców Nasielska wynosi 5541 osób (w tym 3600
Żydów).
1889 – 1896 – burmistrzem Nasielska był Adolf Kossakiewicz.
1891 r. – przekształcenie jednoklasowej szkoły ogólnej w dwuklasową.
Szkoła dysponowała własnym budynkiem, który mógł pomieścić 172
uczniów. Do placówki uczęszczało zaledwie 80 uczniów, a nauki udzielało dwóch nauczycieli.
1891 r., 1894 r., 1895 r. – wybuchają kolejne pożary w Nasielsku.
1892 r. – w Nasielsku było 67 sklepów i kramów, z tego aż 65 należało
do Żydów.
1893 r. – powiat pułtuski, a wraz z nim Nasielsk przeniesiony do guberni
warszawskiej. Liczba mieszkańców miasta wynosi 5307 osób.
Redakcja NTK

Na frontach wielkiej wojny

– dziennik Wiktora Oleksiaka – część IV
28 października 1915 roku
Dziś mijają trzy miesiące, jak wyjechałem ze Świecka. Od tej daty
wiele zmieniło się na gorzej .
Przede wszystkim Niemcy zajęli
wszystkie te miejscowości, w których miałem krewnych i znajomych. Obecnie oni nie wiedzą
o mnie, a ja o nich i nie możemy
się komunikować. Pisałem do biura w Piotrogrodzie o wskazanie mi
adresów, gdzie znajdują się moi
krewni. Do chwili obecnej nie
mam żadnej odpowiedzi, widocznie nie mogą nikogo odnaleźć.
Po wtóre przywieźli nas tu w takie
miejsce zimne i głodne do tego
stopnia, że trudno coś kupić nawet za pieniądze. (…)
2 listopada
Pot wierdzają się wiadomości
o pokoju w Ameryce. Niemcy
przygotowują pole do przyszłego
rozpoczęcia układów. Dziś spadł
tu śnieg na trzy cale. Rano zaczął
podać deszcz ze śniegiem. Dziś
mając nieco czasu, nawiązałem
rozmowę ze swym gospodarzem
na temat gospodarstwa rolniczego w tutejszych stronach. Mój gospodarz zaczął mi opowiadać, że
posiada dziesięć dziesięcin ziemi,
jednego konia, jedną krowę i cztery kozy. Zwróciłem mu uwagę, że
przecież na takiej dobrej glebie, jak
tu właśnie, można chować wszystkiego znacznie więcej i żyć w lepszym bycie. Mój gospodarz zdziwił
się niemało i wybałuszył oczy na
mnie, gdy zacząłem mu opowiadać, jak to w naszych stronach gospodarz, gdy posiada dwadzieścia
morgów ziemi, chowa parę koni,
kilka sztuk bydła, kilka świń dla siebie i na sprzedaż, jak hoduje gęsi
i uprawia len dla siebie, z którego
wyrabiają piękne tkaniny, jak hoduje wcale ładne drzewa owocowe, z których ciągnie zyski. Mój
gospodarz rozdziawił gębę niemal
do uszu. Słuchał tego wszystkiego ze zdziwieniem i zapytał się, jak
można dojść do tego wszystkiego.
Odpowiedziałem mu krótko: Pracą i jeszcze raz pracą. Kto pracuje,
ten ma, jak mówi przysłowie: Bez
pracy nie będzie kołaczy. Mój gospodarz pokiwał głową i po chwili
rzekł: Widocznie wasz naród mądry i szczęśliwy. My żyjemy w biedzie, bo nie mamy z kogo brać
przykładu do naśladowania. U nas
– mówi – gdy nastają tęgie mrozy,
wprowadzamy do swych mieszkań konie i krowy, aby nam nie
marzły i dlatego żyjemy wspólnie
w naszej domowej biedzie.
Domy budują tu wszyscy na jeden model murowane. Następnie
mniejsza część pomieszczenia zajęta jest na wielki piec, na którym
ma legowisko cała rodzina. Kuchni z fajerkami tu nikt nie posiada.
W mieszkaniu znajduje się też takie
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miejsce, gdzie załatwiają swoje naturalne potrzeby. Na zakończenie
dodam, że każdy tutejszy chłop
całą zimę leży na piecu w kożuchu. (…)
12 listopada
Mrozu nie ma w dalszym ciągu.
Tłuste, wstrętne błocisko rozrobiło się, że wprost nie można cho-

24 listopada
Dziś przyjechał do nas generał
Siwicki na przegląd wojsk w batalionie. Jednych pochwalił, drugich zganił. Po południu znowu
pop błogosławił na drogę naszą
rotę, która wyjeżdża na pozycje.
Na placu koło cerkwi w Nowym
Siole nasza rota stanęła w czwo-

dzić po nim. O pokoju obecnie
nie sł ychać, pomimo tego, że
każda strona by go chciała jak najprędzej. Wprost wstydzą się prosić
jedni drugich. Obie strony okopują
się na zimę z czego można wnioskować, że wojna jeszcze długo
potrwa. Chodzą różne wieści. Podobno nasza rota i piąta ma wkrótce wyruszyć na pozycje. Ja zdałem
się zupełnie na swój los i będę czekał, co mi on przyniesie. (…)
15 listopada 1915 roku
Dziś z rana wybrali z naszej pierwszej roty po pięciu ludzi. Dołączyli
do drugiej pół roty i odsyłają ich
siedemnastu na pozycje. Szkoda
mi moich towarzyszy, z którymi
już się zżyłem, jak ze swoją rodziną. Przy pożegnaniu tylko siłą woli
powstrzymywałem się od łez. Zapewne i nas to czeka wkrótce i my
zapewne wyjedziemy „na kotlety”.
Codziennie padają deszcze i błoto rozpanoszyło się takie wielkie,
że już wprost nie możemy po nim
chodzić. Buty zostają w błocie. Nie
można oderwać butów od tego
tłuszczu. Wprost nogi się zrywają.
16 listopada
Dziś nocą śniłem, że byłem u swej
rodziny. Na stodole zauważyłem
dwa bocianie gniazda i kilka gołębi bujających w powietrzu, a nad
nimi aeroplan szybujący w stronę Nasielska. Potem ukazało się
na niebie kilkanaście księżyców
w jednej linii. Wszystkie te widziadła przedstawiały mi się, jakbym
je widział dniem. Niebo było pochmurne. Ciekawy doprawdy sen.
Zapewne wyśni mi się coś nowego.
17 listopada
Dziś cał y dzień byłem w polu.
Ochranialiśmy te miejsca, przez
które strzelali młodzi żołnierze
pełnymi nabojami. Staliśmy cały
dzień na deszczu i silnym wietrze
nic nie jedząc do późnej nocy.
Młodzi strzelali do celu po ciemku. Ładne porządki, nocą uczyć
się strzelać. Tylko męczenie ludzi
i strata naboi. (…)

rokąt w pełnym umundurowaniu. Pośrodku stali: naczelstwo,
bractwo i pop, który odśpiewał
takie żałosne modlitwy jakby za
umarłych. Wobec tego wielu żołnierzy rozpłakało się, gdyż przypuszczali widocznie, że są skazani
na nieomylną śmierć. Z resztą nic
dziwnego wszak z pozycji rzadko
kto wychodzi cały i przy zdrowiu.
(…)
27 listopada
Dziś kacapka wywróżyła mi z kart,
że niezadługo pójdę na pozycję
i tam pierwszy będę ranny. Mam
jakoby mocno ucierpieć. Po tym
wyleczonego mają mnie odesłać
do domu. Następnie mam bardzo
żałować jakiejś panny, której nie
zastanę. Czy to wszystko prawda…
[fragment nieczytelny] (…)
29 listopada
D z i ś c z y t a ł e m w te l e g ra m i e
o pokoju z Ameryki. Już wyjechali
były prezydent i profesor Taft do
miasta Berna. Będą się zjeżdżali
w dalszym ciągu i z innych państw
przedstawiciele pokoju. Będą pracować w kierunku zawarcia pokoju. Papież dokłada wszystkich
sił, aby zbliżyć obie strony wojujące do zawarcia pokoju. Niemcy radzi by zawrzeć pokój z tym
jednak warunkiem, że terytorium
zajęte przez nich pozostanie przy
nich. Na to koalicja zapewne nigdy się nie zgodzi. Ciekaw jestem
bardzo, jaki obrót weźmie „sprawa
polska”. Wszak na kongresie będą
ważyć się losy Polski – przyszłość
polskiego narodu.
Mróz dochodzi do szesnastu stopni. Słońce pięknie świeci, wiatru
nie ma. Na frontach strzelanina
ucichła. (…)
Wiktor Oleksiak
Wszystkich zainteresowanych nabyciem książki „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska” oraz
ostatniej książki „Nasielsk. Wpisani
w dzieje miasta i regionu” zapraszamy do biblioteki miejskiej oraz
do punktu informacyjno – ogłoszeniowego BASZTA.
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
23–27 września godz. 15.00

Mały książę 3D (dubbing)
Animacja, fantasy, przygodowy; Francja; Czas trwania:
1 godz. 48 min.

Mały Książę opowiada swoją historię pilotowi,
którego samolot rozbił się na Saharze.
23–27 września godz. 17.00

KARBALA

Dramat wojenny; Polska

To były cztery dni piekła… Irackie miasto Karbala. 2004 rok, środek wojny w Zatoce Perskiej.
Zaczyna się ważne muzułmańskie święto Aszura.
Bojówki Al-Kaidy i As-Sadry atakują miejscowy
ratusz City Hall – siedzibę lojalnych władz i policji, w którym przetrzymywani są też aresztowani terroryści. Ich kolejne wściekłe ataki odpiera
osiemdziesięciu polskich i bułgarskich żołnierzy,
którzy mają zapasy jedzenia oraz broni jedynie
na 24 godziny walk. Tracą kontakt z bazą, nie
wiadomo, kiedy dotrze wsparcie. Wystrzelawszy niemal całą amunicję, na racjach głodowych,
zabijają ponad stu napastników, nie tracąc ani jednego żołnierza. Wygrywają największą polską bitwę od czasów II wojny światowej.
23–27 września godz. 19.00

Love (od 18 lat!)

Dramat; Francja; Czas trwania: 2 godz. 10 min.

„Love” to pełna erotyzmu historia o trójkącie
miłosnym.
30 września–4 października godz.
15.00

Fantastyczna czwórka 2D
(dubbing)

Akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 1 godz. 46 min.

Podczas nieudanego eksperymentu czterech
naukowców zyskuje nadludzkie umiejętności.
Wykorzystują je, aby ocalić świat przed okrutnym tyranem.
30 września–4 października godz.
17.00

Pilecki

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Twoje zaangażowanie w pracę przyniesie świetne rezultaty. Jesteś w doskonałej
kondycji fizycznej i psychicznej. To dobry czas na flirty i romanse. Twoi przyjaciele okażą się niezawodni.
Byk 21.04–20.05
Możesz liczyć w końcu na przypływ gotówki. Stosunki ze znajomymi i rodziną
zaczną się ocieplać. Przelotna znajomość
okaże się czymś poważniejszym, niż myślałeś. Zrób badania kontrolne.
Bliźnięta 21.05–21.06
Znajdziesz w sobie siłę, by z łatwością załagodzić dawne spory. Być może nawet uda
Ci się doprowadzić do zgody wśród najbliższych. W pracy poszukaj sobie ambitnych zadań, które Cię zmotywują.
Rak 22.06–22.07
Zacznij myśleć o sobie. Zwróć uwagę, na
jakość swojego życia. Zbyt wiele czasu
poświęcasz na pracę zawodową i życie
w biegu. Naucz się okazywać swoje uczucia innym, nie bój się odrzucenia.
Lew 23.07–23.08
Przed Tobą wyjątkowo aktywny czas pod
względem towarzyskim. Będziesz mile widzianym gościem, który umie wszystkim poprawić humory. Nie rozdrapuj ran miłosnych,
ale też unikaj osób niebudzących zaufania.
Panna 24.08–22.09
Opanowałaś już sytuację i wychodzisz na
prostą. W relacjach z innymi uważaj na swój
zmienny nastrój. W pracy musisz skupić się
na nowych pomysłach. Pamiętaj, żeby cieszyć się z małych rzeczy.

Waga 23.09–23.10
Dzięki ciężkiej pracy zrealizujesz swoje zamierzenia, podpiszesz umowy, kontrakty,
zlecenia. Szczera rozmowa z przyjacielem
oczyści napięte relacje między wami. Zacznij dbać o formę fizyczną.
Skorpion 24.10–22.11
Skupisz swoją uwagę na poszukiwaniach
ważnej dla Ciebie rzeczy. Być może nowej
pracy, mieszkania lub miłości. Znajdziesz to,
czego szukasz. Wolny czas przeznacz na
wyjazd rekreacyjny.
Strzelec 23.11–21.12
W Twoim życiu zajdą duże zmiany. Uda
Cię się rozwiązać problemy z przeszłości.
Możliwe, że zdecydujesz się na przeprowadzkę do innego miasta, a może nawet
do innego kraju. Idź na basen.
Koziorożec 22.12–20.01
Przybędzie Ci teraz odwagi i motywacji do działania. Przy podejmowaniu poważnych decyzji finansowych weź pod
uwagę zdanie bliskich. Uważaj na swoje
zdrowie, a zwłaszcza na kontuzje.
Wodnik 21.01–19.02
Nie odkładaj na później swoich obowiązków, bo nie będziesz w stanie ich później wykonać. Zamiast planować, zacznij
śmiało realizować cele: idź na kurs prawa
jazdy lub ucz się języków obcych.
Ryby 20.02–20.03
Postaraj się być bardziej zdyscyplinowany
w pracy, bo niebawem nadejdzie czas ocen
i nagród. Twoje samopoczucie się pogarsza,
jesteś ciągle poirytowany, dlatego pomyśl
o kilku dniach urlopu.

Dramat, wojenny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 20 min.

Film opowiada historię Witolda Pileckiego,
z perspektywy rodziny, w której się wychował,
i potem tej, którą sam stworzył. Pokazuje także jego działalność społeczną i sposób, w jaki
prowadził działania konspiracyjne w Warszawie
oraz w KL Auschwitz.
30 września–4 października godz.
19.00

Anatomia zła

Thriller; Polska

Płatny zabójca o pseudonimie „Lulek” (Stroiński) zostaje warunkowo zwolniony z więzienia.
Wkrótce potem prokurator (Głowacki), który
kilka lat wcześniej doprowadził do jego aresztowania, składa mu propozycję nie do odrzucenia.
W zamian za duże pieniądze, wymazanie kartoteki i możliwość dyskretnego opuszczenia kraju,
„Lulek” ma zlikwidować komendanta Centralnego Biura Śledczego.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519
529 925.
Sprzedam działkę budowlaną 1400 m2,
Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997 717.
Sprzedam działki z warunkami zabudowy. Prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.
Sprzedam dom 90 m2 z działką 5800
m2 w Kosewie. Tel. 602 550 852.
Pielęgnacja ogrodów. Wycinka.
Tel. 667 569 562.
Sprzedam mieszkanie na parterze
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej
51/53C. Tel. 504 611 886.
Sprzedam działkę 910 m2, ul. Cisowa,
Nasielsk. Tel. 501 622 325.
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 784
528 758.
Pilnie zatrudnię manicurzystkę/kosmetyczkę. Dobre warunki pracy.
Tel. 668 339 392.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam działkę budowlana 2400
m2 przy drodze asfaltowej – Mazewo
Włościańskie. Tel. 606 409 569.
Wynajmę budynki gospodarcze 600
m2. Idealne pod małą firmę lub magazyny. Tel. 730 700 488.
P r z y j m ę d o p ra c y w A g e n c j i
Ubezpieczeniowej. Tel. 692 135 558.
Bramy, balustrady, budowa ogrodzeń.
Tel. 607 687 306.
Operatora CNC zatrudni stolarnia.
Tel. 602 219 556.
Wycinka, pielęgnacja ogrodów.
Tel. 667 569 562.
Sprzedam maszynę elektryczną do
szycia (z szafką). Siwek Krystyna,
ul. Klonowa 22, Nasielsk.
Emerytowi złota rączka z okolic
Nowego Miasta zlecę systematyczny dozór siedliska wiejskiego w tej
okolicy, ryczałt za dojazdy + ew. za
nocowania. Tel. (22)622 57 00.
Firma zatrudni do prac budowlano-monterskich mężczyznę z doświadczeniem. Tel. 695 163 726.
Przyjme zlecenie na docieplenie poddaszy, dachów stropów, fundamentów,
budynków gospodarczych, domków
letniskowych pianą poliureatanową.
Konkurencyjne ceny! Tanio, szybko
i solidnie. Tel. 509 175 901.
Przyjme zlecenie na wykonanie docieplenia (elewację) budynków.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Konkurencyjne ceny, tanio, szybko
i solidnie. Tel. 509 175 901.
Sprzedam mieszkanie o powierzchni
64 m2 przy ul. Płońskiej, na osiedlu
zamkniętym, z piwnicą 5,5 m2 oraz
miejscem parkingowym. Tel. 509 175
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REKLAMA

ZAPROSZAMY
NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas!
Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki
z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają
się we wtorki i czwartki o godz. 19.00,
oraz w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy
kościele św. Wojciecha w Nasielsku,
tel. 697 577 804.

DDA, DDD

901.
Przyjmę pracownika do Biura
Rachunkowego. Tel. (23) 69 12 152.
Do wynajęcia mieszkanie w nowym
bloku na ul. Płońskiej – 36 m2, II piętro,
w pełni wyposażone. Do zamieszkania
od zaraz! Tel. 501 433 206.
Sprzedam mieszkanie na parterze 46

„Nigdy nie jest za późno, aby mieć
szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe
Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych;
Zapraszamy na miting grup DDA
i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy
kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon

Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania
grupy Al-Anon w każdy czwartek
w godz.19.00–21.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy
kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

m2. Tel. 514 494 636.
Kupię siano, sianokiszonkę – okolice
Nasielska. Tel. 604 161 296.
Sprzedam mieszkanie 57,33 m 2

To miejsce

czeka

w nowym budownictwie w Nasielsku.
Tel. 505 796 420.

na Twoją

Sprzedam ładnie położoną działkę budowlaną w Nasielsku.Tel. 785 444 094.

reklamę

Instalacje elektryczne od A do Z – 15
zł punkt. Tel. 534 011 229.
Cięcie, mielenie, suszenie kuklurydzy.
Transport wozem przeładowczym.

www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl

Siew bezorkowy i tradycyjny. Tel. 507
113 478.
Studentka filologii angielskiej udzieli

To miejsce czeka na Twoją reklamę

korepetycji z angielskiego. Tel. 509
708 992.

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl

Usługowe koszenie kukurydzy na ziarno oraz śrutowanie mokrego ziarna.

www.noknasielsk.pl

Faktura VAT. Tel. 608 618 321.

To miejsce

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

Szybka pożyczka
już w Twoim mieście.

Również z zajęciem komorniczym.
Pieniądze od ręki.
Zadzwoń: 734-422-581
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PIŁKA NOŻNA

Żbik nie może się odbić od dna
Ostatnie dwa tygodnie to najczarniej- Nadnarwianka jednak się skonsoli- do dyspozycji Zarządu klubu i prezeszy okres w 50-letniej historii Żbika. dowała i jeszcze do przerwy zdo- sa. Prezes od razu podziękował mu
W tym czasie drużyna seniorów ro- była trzy bramki. Po przerwie obraz za pracę. Trener Rembowski wykazegrała trzy mecze i wszystkie trzy gry, mimo że drużyna z Andzina się zał dużą klasę. Mianowicie, wiedząc,
wzmocniła, nie uległ zmianie. Am- że klub nie jest w stanie zapewnić
przegrała.
Ligowa, bądź co bądź, drużyna prze- bicja nie wystarczyła do pokonania obsady trenerskiej na
grywa nawet z drużyną z B klasy. Do drużyny Nadnarwianki. Ta w 70. mi- mecz ligowy w Mameczu Żbika, drużyny grającej w li- nucie zdobyła jeszcze jedną bramkę kowie Mazowieckim
dze okręgowej z Wkrą Andzin, gra- i mecz zakończył się wynikiem 5:1. (zostały tylko trzy dni),
jącą w najniższej z możliwych klasie Zespół z Andzia może swój udział zadeklarował, że w tym
B, doszło w ramach rozgrywek o Pu- w rozgrywkach pucharowych zali- spotkaniu wystąpi jeszchar Polski. Po niezbyt efektownym czyć do sukcesów – pokonał jedną cze w roli trenera.
pojedynku zwycięstwo 4:3 odniosła drużynę z ligi okręgowej, a z drugą W meczu z liderem ligi
stoczył ciekawy pojedynek.
okręgowej grupy ciedrużyna z Andzina.
chanowsko-ostrołęcŻbik
w
ostatnich
dwóch
tygodniach,
W pierwszych minutach zarysowała
kiej Tęczą Łyse Żbik
oprócz
kompromitującej
porażki
się duża przewaga Żbika, lecz kiedy
wystąpił z nowym już
w
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Polski,
poniósł
dwie
wywydawało się, że zaraz padną dla nietrenerem. Został nim
sokie
porażki
w
lidze.
Najpierw
na
go bramki, w piątej minucie meczu
były piłkarz wielu rewyjeździe
został
pokonany
w
stobramkę zdobywają piłkarze z Andzinomowanych k lusunku
6:
1
przez
drużynę
Makowianki
na (Damian Suska). Żbik zapomniał
bów, w tym Jagiellonii Białystok,
z
Makowa
Mazowieckiego,
a
następo obronie własnej bramki. Słabo spiŁKS-u Łódź, Świtu Nowy Dwór Manie
uległ
na
własnym
boisku
drużynie
suje się także bramkarz nasielskiej
zowiecki, Marcin Danielewicz.
z
miejscowości
Łyse
–
Tęczy
Łyse
4:
1
.
drużyny. W pięć minut później jest
już 2:0 (Patryk Aleksandrowicz), a po W obydwu meczach nasz zespół Okres pracy z naszą drużyną był
następnych pięciu minutach już 3:0 w zasadzie nie grał źle. Przez więk- zbyt krótki, aby można było oczeszą część spotkań prowadził nawet kiwać zwycięstwa już w pierwszym
(Mariusz Konisiewicz).
Piłkarze z Andzina, będący tego dnia równorzędną grę, chociaż przewaga meczu, tym bardziej że był to liw Nasielsku gospodarzami, grają przeciwników była widoczna. Przy- der. A to liderowanie jest wynikiem
z coraz większym animuszem. Ich czyną porażek była w pierwszym świetnej sytuacji finansowej klubu
akcje były staranniej przygotowane rzędzie słaba skuteczność. Moż- z Łysych. Klub skupił wielu utaleni przeprowadzane z większą deter- na nawet powiedzieć: beznadziej- towanych zawodników i poważnie
minacją. Żbik nadal grał słabo i bez na. Błędów, jakie popełnia drużyna, myśli o awansie. Na tle tego zespołu
żadnej koncepcji. Wreszcie po ko- jest znacznie więcej i jakoś trudno Żbik prezentował się wcale dobrze.
lejnych 20 minutach meczu udaje je wyplenić. Przez ostatnie lata po- Jeżeli chodzi o trenera, to widać było,
się Żbikowi zdobyć pierwsza bram- pełniono wiele takich błędów i o to że w ciągu tych kilku dni nawiązał
kę. Strzelił ją w 35’ Damian Załoga. mamy drużynę, która na półmetku kontakt z drużyną, wie, na co stać poW pięć minut później sędzia podyk- rundy jesiennej znajduje lasuje się na szczególnych zawodników, zna słabe
tował rzut karny dla Żbika. Marek przedostatnim miejscu w tabeli i jest punkty zespołu i jego atuty. Myślę,
że pierwsze pozytywne zmiany bęOsiński zamienił go na gola. Kolejne kandydatem do spadku.
pięć minut później, tuż przed gwizd- Po przegranym meczu z Andzinem dziemy mogli zauważyć już w najkiem kończącym pierwszą połowę, trener Mariusz Rembowski oddał się bliższym meczu z Pełtą w Karniewie.
sędzia ponownie podyktował rzut
karny – tym razem dla Andzina. Na
bramkę zamienił go Łukasz Gortat.
W drugiej połowie pewną przewa- Wyniki turnieju „siedemnastego”, 11.09.2015 r.:
82 pkt (56,94%)
gę zdobył Żbik. Wynikało to pew- 1. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski
79 pkt (54,86%)
nie z faktu, że piłkarze z Andzina nie 2. Józef Dobrowolski - Jacek Jeżółkowski		
78 pkt (54,17%)
chcieli dopuścić do utraty bramki. 3. Marek Olbryś - Piotr Turek				
4.
Kazimierz
Kowalski
Krzysztof
Morawiecki
75 pkt (52,08%)
W 70. minucie meczu Żbik jednak
5.
Piotr
Kowalski
Grzegorz
Nowiński		
74 pkt (51,39%)
bramkę zdobywa (Damian Drza6. Stanisław Sotowicz - Robert Truszkowski		
73 pkt (50,69%)
zgowski). W ten sposób przewaga
7. Janusz Muzal - Janusz Wydra			
72 pkt (50,00%)
Andzia zmalała do jednej bramki
8. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński		
61 pkt (42,36%)
(4:3). Gra staje się bardziej nerwo9. Mariusz Figurski - Zbigniew Michalski		
54 pkt (37,50%)
wa. Żbik próbuje dość chaotycznie
doprowadzić wyrównania, Wkra
się broni. Wynik ten utrzymuje się Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
Robert Truszkowski				
93 pkt
do końca meczu, w wyniku czego 1.
2.
Mariusz Figurski					
89 pkt
Wkra Andzin awansuje do kolejnej
3-4. Piotr Kowalski					
86 pkt
rundy rozgrywek.
Grzegorz Nowiński				
86 pkt
Przeciwnikiem Wkry w tej rundzie 5. Marek Olbryś					
84 pkt
była również drużyna z ligi okrę- 6. Zbigniew Michalski				
83 pkt
gowej. To były czwartoligowiec 7. Waldemar Gnatkowski				
78 pkt
– Nadnarwianka Pułtusk. Tym ra- 8. Stanisław Sotowicz				
73 pkt
zem niespodzianki nie było. Nad- 8. Krzysztof Michnowski				
69 pkt
narwianka pokonała nasz zespół 9-10.Janusz Muzal						
64 pkt
5:1. Pułtuszczanie zaczęli ostro i już
Janusz Wydra					
64 pkt
w pierwszej minucie prowadzi- Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
li 1:0. Widać było różnicę w grze.
PK
Nadnarwianka rządziła na boisku.
R
E
K
L
W 14. minucie Andzinowi udało
się zdobyć bramkę. A w tym czasie (od początku meczu) zespół
z Andzina grał w dziesiątkę. Kibice
Wkry po cichu liczyli na ponowny
sukces swej drużyny. Nadzieje swe
opierali na tym, że po przerwie zespół ich zostanie uzupełniony, bo
do przerwy grali w dziesiątkę, a po
kontuzji jednego z zawodników
nawet w dziewiątkę.

Z krótkiej rozmowy, jaką przeprowadziłem z nowym trenerem tuż
po meczu, widać było, że pierwsza
porażka nie zniechęciła go do pracy z naszym zespołem. Wydaje się,
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że ma wizję, jak wyprowadzić naszą
drużynę na prostą. Należy mu tylko
życzyć, aby wszystko mu się udało,
bo sytuacja nie jest łatwa.
andrzej zawadzki
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BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
W dniu dzisiejszym (10.09.2015) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dębinkach odbyło się spotkanie w klasach 0–3 pod hasłem „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”, zorganizowane przez Market Mrówka Nasielsk.
Mrówkowa maskotka wraz z Policją z Nowego Dworu Mazowieckiego
zorganizowała dla dzieci zajęcia teoretyczne i praktyczne mające na celu
poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy,
zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię. Mrówka rozdała dzieciom
odblaski, aby były lepiej widoczne na drodze, oraz czapeczki, chorągiewki i słodkości.
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