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Strażacy otwierają drzwi
OBRADOWAŁA RADA
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„Nestle porusza Polskę”
Gmina Nasielsk bierze udział w konkursie „Nestle porusza Polskę: Porusz
swoją okolicę”. Nestle wybuduje siłownie miejskie w tych lokalizacjach,
które zdobędą najwięcej głosów w swoim województwie. W sumie będzie
takich obiektów szesnaście, po jednym w każdym województwie. Jak lokalizację nasielskiej siłowni wskazano plac przy ul. Sportowej 14.
Nagrodą w konkursie jest siłownia zewnętrza składająca się z dziewięciu
urządzeń: poręcze + podciąg nóg, wioślarz, rower + jeździec, biegacz +
orbitrek, twister + surfer, oraz tablica z regulaminem siłowni zewnętrznej,
całość wraz z projektem zagospodarowania terenu i montażem o wartości 14 299 zł.
Za pośrednictwem internetu można głosować od 5 kwietnia do 6 lipca
2016 r.
Zachęcamy mieszkańców Nasielska, by codziennie odwiedzali stronę nestleporusza.pl i głosowali na siłownię w Nasielsku.
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Rodzinna zabawa
na stadionie

ZOSTAW 1% W GMINIE NASIELSK
NASIELSKA FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI KRS 0000295564
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FUNDACJA „BĄDŹMY RAZEM” KRS 0000404737
FUNDACJA AZYLU KOCI ŚWIAT KRS 0000208157
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Z RADY
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Bezradni radni

To była już kolejna sesja Rady Miejskiej, gdy emocje sięgały zenitu. Bez
wątpienia oliwy do ognia dolał sam
przewodniczący Rady Jerzy Lubieniecki, który zasugerował ewentualne
zamiany członkostwa w poszczególnych stałych komisjach. Według opozycji to nie wspomoże pracy komisji
merytorycznych, ale uskuteczni zdobycie władzy absolutnej koalicji.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która miała miejsce
w czwartek 28 kwietnia br., jej przewodniczący Jerzy Lubieniecki odczytał wnioski złożone przez dwóch
radnych. Jak się okazało, radny Marek Ostaszewski złożył rezygnację z
funkcji przewodniczącego doraźnej
komisji statutowej, jak także z funkcji
członka komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wcześniej
też nadesłał oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka komisji rolnictwa.
Teraz pozostaje tylko członkiem komisji oświaty, kultury i sportu oraz komisji zdrowia i pomocy społecznej.
Przypomnijmy, że pozostali radni
mieli duże zastrzeżenia co do pracy
przewodniczącego komisji statutowej. Spotkała się ona tylko raz w ciągu roku i pomimo ambicji oraz wielu
pomysłów poddawanych pod dyskusję tuż po wyborach samorządowych
nie wprowadzono w życie żadnego z
nich. Jak skarżyli się radni, a zarazem
członkowie komisji statutowej, zwracali się oni do przewodniczącego o
zwoływanie zebrań, ale nie doszły
one do skutku.
– Nie będę się wychylała przed szereg, jeśli jest przewodniczący. Dwukrotnie zwracałam się o zwołanie
komisji, tylko pan przewodniczący nie organizuje spotkań. Myślę, że
wszyscy członkowie mają już jakieś
przemyślenia. Pan przewodniczący
miał najwięcej uwag dotyczących
statutu – mówiła Danuta Białorucka,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,
podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej. Podczas tej samej sesji radny Dariusz Kordowski stwierdził, że komisja
statutowa jest komisją martwą. Przypomnijmy jednak, że głosy krytyki
odezwały się dopiero na chwilę po
opuszczeniu sali obrad przez radnego Marka Ostaszewskiego, którego
sprawa dotyczyła.
Osoba radnego Ostaszewskiego
wywoływała dodatkowo emocje

Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756

w związku z jego wyłączeniem się z
życia Rady Miejskiej. Podczas jednej
z ostatnich sesji radny, mimo swojej
obecności, nie brał udziału w głosowaniu. Radny M. Ostaszewski parokrotnie zgłaszał, iż ustawienie stołów
i fakt zajmowania przez niego ostatniego miejsca powodują, że często
mimo unoszenia ręki był pomijany,
gdy chciał zadawać pytania. Konsekwencją zdaje się niegłosowanie nad
uchwałami, skoro podnoszenie ręki
było często pomijane.
Pozostaje jeszcze jedna kwestia czy
radny rzeczywiście powinien być
bezradny i czy może sobie pozwolić
na niegłosowanie.
– Wszystko można mi zarzucić, ale
na pewno nie to, że nic nie robię. Jeżeli chodzi o statut, to praktycznie jest
on cały przeze mnie napisany. Co
do pracy komisji, nikt przez rok się
ze mną nie kontaktował w sprawie
spotkania. Rozstaliśmy się, ustalając,
że jeżeli ktoś coś przygotuje, to daje
mi znać i wtedy się spotkamy. Co do
tego, że nie głosuję, owszem, to jest
wyraz mojego protestu. Przewodniczący już wielokrotnie, chociażby na
ostatniej sesji, pokazał, że nie zależy
mu chociażby na naszej współpracy.
Najwidoczniej zmiany składu komisji mają doprowadzić do tego, aby
więcej nie dochodziło podczas głosowania w komisji budżetowej do
wyniku 3:3. Jeśli dalej będzie tak, jak
jest, to zrezygnuję z pracy w pozostałych komisjach. Zastanawia mnie
jeszcze, czemu pan przewodniczący moją rezygnację z członkostwa
w komisji rolnictwa złożoną w lutym
ubiegłego roku odczytał dopiero na
ostatniej sesji – mówi radny Marek
Ostaszewski.
Przypomnijmy, skład komisji budżetu
i finansów w chwili obecnej prezentuje się następująco: koalicja: Krzysztof
Fronczak, Antoni Kalinowski, Mirosław Świderski; opozycja: Marek Jaroszewski, Andrzej Malon, Henryk
Antosik, Roman Jaskulski. Taki podział
głosów niejednokrotnie doprowadził
do tego, że uchwały były zaopiniowane negatywnie bądź nie została
wypracowana opinia z powodu stosunku głosów 3:3. Mimo wszystko
podczas sesji uchwały były opiniowane pozytywnie, ponieważ głosowała nad nimi cała Rada stosunkiem
głosów 6 (opozycja) do 9 (koalicja).

Podczas gdy niektórzy radni wycofują się z życia Rady Miejskiej, to inni
są aktywni. Radny Dariusz Kordowski
złożył oświadczenie o chęci podjęcia pracy w innych stałych komisjach.
Przypomnijmy, że radny dołączył do
Rady Miejskiej w późniejszym terminie, tuż po rezygnacji z funkcji radnej
Magdaleny Biernackiej, która została
starostą powiatu nowodworskiego.
Wydawać by się mogło, że sytuacja
jest wręcz idealna. Skoro jeden członek stałych komisji rezygnuje ze swojej funkcji, drugi chętny może ją zająć.
Przewodniczący Jerzy Lubieniecki,
a jednocześnie członek koalicji, zaapelował, aby przemyśleć zmiany
członkowstwa we wszystkich stałych
komisjach.
– Spotkałem się z opiniami niektórych przewodniczących komisji, którzy się skarżą na pracę komisji. Może
zróbmy spotkanie, akurat jest półmetek kadencji, może dwa lata sprawdzenia się w jednej komisji, dwa lata
w następnej – sugerował Jerzy Lubie-

niecki, ale nie musiał czekać długo na
ostrą odpowiedź opozycji.
– Przede wszystkim chodzi panu o
komisję budżetową. Pana koncepcja
przegrywa w budżecie i decyduje się
pan na odwet. Ja bym proponował,
żeby nie być w żadnej komisji. Będzie
to panu na rękę. Doprowadzi pan do
tego, że ta ekipa władzy będzie sama
w komisjach. Reszta zrezygnuje –
skomentował radny Grzegorz Arciszewski, który usłyszał w odpowiedzi
przewodniczącego, że dobrze by się
stało.
Walka opozycji i koalicji jest wpisana
w funkcjonowanie Rady Miejskiej.
W Nasielsku jednak modne stały się
w ostatnim czasie głośne kłótnie,
uszczypliwe żarty czy ironiczne komentarze dotyczące rzekomego
braku inteligencji u radnych. Czy tego
od członków Rady Miejskiej oczekują mieszkańcy Nasielska, którzy ich
wybrali?
E.G.

Z GMINY

Kartka swoje
a kierowcy swoje
W ubiegłym tygodniu na barierkach przed budynkiem w Nowych Pieścirogach, w którym jest zlokalizowany urząd Poczty Polskiej, zawisła karteczka z prośbą o nieparkowanie na trawniku. Kierowcy jednak nie biorą
sobie tego do serca.
28 sierpnia ub. r. nastąpiło wyczekiwane otwarcie pierwszego Innowacyjnego Dworca Systemowego w Nasielsku. Z założenia miał on być ekonomiczny i przyjazny dla pasażerów. Poza tym miał stworzyć dodatkowe
miejsca parkingowe, o co zabiegał sam Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, w liczbie około 100. Nie ma jednak co ukrywać, że w dni powszednie parking już z samego rana jest cały zajęty. To samo jest z parkingiem znajdującym się po drugiej stronie torów, od strony Mogowa.
Jednakże wciąż pozostaje np. duży plac za budynkiem Poczty Polskiej, na
którym może się zmieścić wiele aut. Kierowcy korzystali z niego ostatnio,
chociażby podczas budowy nowego dworca PKP w Nasielsku. Jak jednak
widać, nie pozostało im we krwi parkowanie aut tam. Wciąż panuje przekonanie o bezkarności, do głosu dochodzi też zapewne lenistwo, które
sprawia, że kierowcy parkują tam, gdzie mają bliżej.
Apelujemy jednak, aby nawet o poranku dobrze przecierać oczy i zastosować się do widniejącej na kartce prośby. Tym bardziej że odpowiedzialny kierowca powinien nawet bez upominania wiedzieć o tym, że na
trawniku się nie parkuje.
e.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy
dyżur rozpoczyna się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800
dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045

2.05.-8.05.2016 r. – Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk;
9.05.-15.05.2016 r. - Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek;
16.05.-22.05.2016 r. – Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek;
23.05.-5.06.2016 r. – Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk.

		

Na podstawie Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.11.2015 r.
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OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 28 kwietnia br. miała
miejsce XXI sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Punktem zapalnym
okazał się być podpunkt 9, tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk oraz zmiany
Uc hwa ł y B ud że towej G m i ny
Nasielsk na 2016 r. Wszystko z powodu brakujących 600 tys. zł na
inwestycję, jaką jest budowa samorządowego przedszkola i żłobka.
XXI sesję Rady Miejskiej otworzył
przewodniczący Jerzy Lubieniecki.
Po przedstawieniu porządku obrad i jego pozytywnym przegłosowaniu przyjęto protokół z XX sesji
Rady Miejskiej. Następnie została przedstawiona informacja przewodniczącego Rady o działaniach
podejmowanych w okresie między
sesjami Rady, a także sprawozdanie z działalności Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska.
Uczestniczył on między innymi
w uroczystościach związanych
z patronem naszego miasta – św.
Wojciechem, spotkaniach dotyczących zakupu energii, w spotkaniu w Warszawie w nadleśnictwie
w sprawie Chrcynna, spotkaniu
koordynacyjnym dotyczącym
przedszkola oraz w spotkaniu do-

tyczącym budowy kanalizacji
w Nasielsku przy ul. Płońskiej. Burmistrz brał udział także w spotkaniu
wyjazdowym w sprawie budowy
drogi prowadzącej od drogi wojewódzkiej na odcinku od Pniewa
do Kędzierzawic. Tam był z projektantem i spotkał się także z mieszkańcami. Uczestniczył również
w spotkaniu u marszałka w sprawie
środków zewnętrznych dotyczących pożyczki.
Następnie podczas sesji głos zabrali najmłodsi, tzn. uczniowie Eco
Szkoły. W zielonych strojach odczytali listy do Ziemi. Tuż po ich
występie przewodniczący Rady
głosu udzielił Kamilowi Krawczykowi, sołtysowi Borkowa. Ten dopytywał o naprawę masztu.
– Robimy rozeznanie cenowe,
czekamy jeszcze na jedną ofertę i dokonamy zamówienia wraz
z transportem. Maksymalnie dwa,
trzy tygodnie i temat powinien być
zamknięty – tłumaczył Krzysztof
Miller, kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku.
Pytania do burmistrza mieli także radni. Radny Grzegorz Arciszewski pytał
o powód przeniesienia 600 tys. zł na
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budowę nowego przedszkola. Radny Marek Ostaszewski interesował się drugim
etapem kanalizacji, zgłaszał
również problem oświetlenia
skrzyżowania ul. Młynarskiej
z Kościelną. Dopytywał także o ścieżkę rowerową, na
której projekt przeznaczonych zostało 50 tys. zł, oraz
o liczbę rodzin, którym zostały przyznane środki z programu 500+. Radny pytał
także o sygnalizację świetlną
w centrum miasta i o jej właściwe funkcjonowanie, jak
również o to, czy gmina planuje inwestycje ze środków unijnych. O budowę ul. Wiejskiej oraz naprawę ul.
Zamojskiego w Mogowie apelował
do burmistrza radny Krzysztof Fronczak. Radny Roman Jaskulski prosił
natomiast o interwencję w kwestii
zmiany oznakowania drogowego
wzdłuż drogi w Nunie, gdzie zmieniono obowiązujący tonaż na dopuszczający 24 t. Przedtem wynosił
on 10 t. Jak się jednak okazuje, wynika to z aktualizacji, jaką poczynili pracownicy starostwa. Radny zauważył
także, że pobocza drogi powiatowej
prowadzącej przez Nunę są bardzo
zaśmiecane.
– Dokumentacja dotycząca kanalizacji Nasielska od Rynku do
Płońskiej jest cały czas wykonywana. Będę chciał, żeby w tej kwestii
odbyło się spotkanie z mieszkańcami. To są stare budynki, bez fundamentów. Na pewno mogą nas
zaskoczyć w trakcie wykonywania
prac – wyjaśniał burmistrz.
W kwestii oświetlenia ulic Młynarskiej i Kościelnej burmistrz zapewnił, że sprawdzi, co będzie można
zrobić. Odnośnie do ścieżki roweS
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rowej burmistrz powiedział, że gmina złożyła wniosek do wojewody
na odcinek od Krzyczek do stacji
paliw. Ale plan zagospodarowania
w mieście nie przewiduje ścieżki
rowerowej. Podobnie jest w Pieścirogach i Siennicy – tam trzeba
byłoby zmienić najpierw studium,
a potem plan.
Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
UM w Nasielsku, poinformował, że
porządkiem na poboczach wzdłuż
dróg powiatowych zajmuje się teraz
firma Harpun. Ta ma dostać informację, aby zwróciła większą uwagę na
tereny wymienione przez radnego
R. Jaskulskiego. W kwestii Kosewa
burmistrz poinformował, że użyte
zostały odpowiednie środki, które
mają zneutralizować nieprzyjemny
zapach. Wciąż jednak na wysypisko
dowożona jest ziemia, ponieważ
część zapadła się. Na terenie wysypiska zostaną zasadzone wierzby i problem ma być zażegnany.
– Sprawa sygnalizacji świetlnej była
kilka razy zgłaszana i odbywały się
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kontrole – mówił Bogdan Ruszkowski.
Jak się okazuje, bardzo sprawnie
w naszej gminie działa program
500+. Do Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej wpłynęło 951 wniosków, z czego 129 elektronicznie.
Wydano 846 decyzji. Kwota wypłaconych świadczeń to 725 tys. zł.
Podczas sesji radni przegłosowali pozytywnie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nasielsk oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2016 r.
Powodem, jak się okazuje, przeniesienia w budżecie 600 tys. zł oraz
zaciągnięcia kredytu w kwocie
6 276 330 zł , który na ten moment
sięga roku 2030, jest budowa samorządowego przedszkola i żłobka. Obecnie koszt inwestycji to 12,3
mln zł. Radni opozycji zauważają
jednak, że realne koszty są inne,
ponieważ dochodzą do tego także
odsetki od kredytu.
Sesja zakończyła się tuż po wolnych wnioskach, kiedy to miejsce
miała żywa dyskusja na temat pracy
stałych komisji i zmiany ich składu.
E.G.
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Nowa inwestycja mieszkaniowa

NOWY BLOK powstanie przy Płońskiej
W chwili, gdy jedni mieszkańcy
zdążyli już się zadomowić w najnowszym bloku przy ul. Płońskiej
24D, oddanym do użytkowania
w 2015 r., prezes Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Albert
Kołodziejski informuje o kolejnej
inwestycji mieszkaniowej. Nowy
blok ma być wybudowany do wiosny 2017 r.
O tym, że Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe działa prężnie
i buduje piękne bloki, można było
przekonać się rok temu, gdy podziwiano najnowszy blok przy ul.
Płońskiej. Ten swoją architekturą
bardzo się wyróżnia na tle budownictwa nasielskiego. Przestronne
tarasy, elegancka struktura budynku, charakterystyczne czerwone
balkony, mieszkania z potencjałem – przyciągnęły w bardzo krótkim czasie nabywców. Ci, którzy
się spóźnili, nie muszą już żałować,
bo niebawem czekać na nich będzie najnowszy blok, także zlokalizowany przy ulicy Płońskiej 24,
na ogrodzonym osiedlu. Będzie
się znajdował na najdalej wysuniętym miejscu osiedla, w oddali od

położonej obok drogi wojewódzkiej, dzięki czemu pojazdy nie zakłócą mieszkańcom ciszy. To blok
dla wszystkich tych, którzy cenią
sobie prywatność. Jego położenie
zostało bowiem tak przemyślane,
aby okna nie wychodziły wprost
na znajdujące się tam już inne bloki.

Zaplanuj swoje własne M

Prace nad najnowszym blokiem
rozpoczną się w lipcu bieżącego roku. Na etapie projektowania
nowi nabywcy mają możliwość
dostosowania wnętrz do swoich
potrzeb. Powierzchnia mieszka-

nia bowiem zostanie tak zagospodarowana, jak wymarzy to sobie
jego nowy nabywca. Co warto
podkreślić, wszystkie mieszkania
będą klimatyzowane. To nowość
na nasielskim rynku. Proponowane
mieszkania będą miały powierzchnię od 43 do 56 m2.
Mieszkania od 43 do 46 m2 będą
miały: przedpokój, oddzielną kuchnię, 2 pokoje i łazienkę.
Mieszkania o powierzchni 56 m2
będą miały: przedpokój, oddzielną
kuchnię, 3 pokoje i łazienkę.

Na mieszkańców będą także czekać przestronne bezpłatne tarasy
na parterze. Te mogą się zamienić
w przepiękne ogrody, wedle marzeń klientów. Poza tym będą też
przestronne bezpłatne balkony
z balustradami ze stali nierdzewnej.
W cenie mieszkań będą parkingi,
które zapewnią, że bez stresu będzie można każdego dnia zaparkować swój pojazd. Na nowych
nabywców będą także czekać zamykane garaże podziemne.
Blok będzie wyposażony w windy. Klatki schodowe będą wykoń-

czone tynkami strukturalnymi
z fototapetami. Tak wysoki standard mieszkań będzie dostępny za
niską cenę.
Chętni już teraz mogą zgłaszać
się do Nasielskiego Budownictwa
Mieszkaniowego w celu zakupu
mieszkania. Zapraszamy!
Nasielskie Budownictwo
Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Płońska 24 B lok. 2
05 – 190 Nasielsk
tel. 23 693 01 55
tel/fax 23 693 01 43
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Morderstwo na Warszawskiej
Do tragicznego zdarzenia doszło w
niedzielę, 24 kwietnia, ok. godz. 15
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej.
Przy jednym z budynków wielorodzinnych znajdującym się w
sąsiedztwie sklepu Biedronka znalezione zostało ciało mężczyzny.
Najprawdopodobniej zginął on od
ciosu zadanego nożem w plecy.
Do tego czynu miał się dopuścić
jego kolega w alkoholowym amoku.
Ciało 61-latka zobaczyli mieszkańcy budynku wielorodzinnego,
którzy zgłosili sprawę na policję.
Funkcjonariusze tuż po przybyciu
na miejsce zdarzenia potwierdzili
informację o śmierci mężczyzny.
Na miejscu trwały czynności mające ustalić okoliczności, w jakich
zginął Jerzy Cz. Jak podejrzewano,
wpływ na to mogły mieć osoby
trzecie. W związku z tym policja
zatrzymała trzy osoby zamieszane w morderstwo. Ze wstępnych
ustaleń wynikało, iż denat miał
przebywać w jednym z mieszkań
we wspomnianym bloku wraz z
podejrzanymi. Wszyscy oni byli
pod wpływem alkoholu. Najprawdopodobniej doszło między nimi
do kłótni, podczas której zadano
61-latkowi cios nożem w plecy.
Ten jeszcze o swoich siłach miał
wyjść na podwórko i tam skonał.
Sprawą zajęła się pułtuska prokuratura, która zarządziła przeprowadzenie sekcji zwłok celem
ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu poszkodowanego.
R
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Nasze
bezpieczeństwo
w statystykach
W trakcie marcowej sesji radni Rady
Miejskiej wysłuchali informacji
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta
i gminy Nasielsk w roku 2015. Informację przekazał komendant Komisariatu Policji w Nasielsku kom.
Karol Stojak.
Wynika z niej, że w roku tym
w Komisariacie Policji w Nasielsku
wszczęto 510 postępowań przygotowawczych, zakończono zaś 425
postępowań, w których stwierdzono 543 czyny przestępcze.
Z ogólnej liczby 543 czynów przestępczych skierowano do Prokuratury Rejonowej w Pułtusku wnioski
o sporządzenie aktów oskarżenia
wobec 199 sprawców. Wnioski dotyczące 3 osób nieletnich skierowano do Sądu Rodzinnego.

– W dniu 24.04.2016 r. ok. godz.
15.30 w Nasielsku, w pobliżu bloku mieszkalnego, ujawniono zwłoki mężczyzny, którego tożsamość
została ustalona. Na ciele denata ujawniono rany cięte. W toku
śledztwa zarzut popełnienia przestępstwa z art. 148§1 kk został
przedstawiony Dariuszowi W. Na
wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Pułtusku zastosował wobec
podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania. Czyn zarzucony podejrzanemu zagrożony jest karą od
K

8 do 25 lat pozbawienia wolności
albo dożywotniego pozbawienia
wolności – informuje prokurator

Jolanta Świdnicka z prokuratury rejonowej w Pułtusku.
red.

KRONIKA OSP
20.04. dwa zastępy OSP Nasielsk i jeden z WSP Pomiechówek wyjechały
do pożaru trawy na nieużytkach w Kosewie.
27.04. PSP Nowy Dwór Maz., OSP Nasielsk i WSP Pomiechówek wyjechały do pożaru śmieci w pustostanie w Pieścirogach.
29.04. strażacy z Nasielska gasili pożar gałęzi na nieużytkach przy ulicy
Słonecznej.
02.05. OSP Nasielsk, OSP Psucin i WSP Pomiechówek wyjechały do pożaru trawy w Cegielni Psuckiej.
L
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Rok wcześniej (2014) wszczęto więcej, bo 569, postępowań przygotowawczych i stwierdzono też więcej,
bo aż 670, czynów przestępczych.
Ciekawie wygląda tzw. wskaźnik
skuteczności ścigania kształtujący
na poziomie 78,8% w roku 2015.
W roku 2014 wynosił on 81,1%.
Z porównań tych wynika, że na terenie gminy Nasielsk zmniejszyła
się liczba czynów przestępczych
(670 do 534).
Analiza różnorodnych działań podejmowanych przez policjantów z nasielskiego komisariatu
w pracy dochodzeniowo-śledczej,
operacyjnej, jak i prewencyjnej pokazuje niezbicie, że są one
efektywne i sprzyjają podniesieniu stanu naszego bezpieczeństwa.
W wielu działach przestępczości wykrywalność sprawców czynów przestępczych wynosi nawet
100%. Niestety, są i takie działy, w których skuteczność policji
w wykrywaniu sprawców spada
poniżej 50%. Ta konstatacja nie
zmienia jednak ogólnej, pozytywnej, oceny pracy policji naszego
Komisariatu.
Funkcjonariusze uczestniczą w wielu akcjach prewencyjnych, takich
jak np. Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Znicz, Motocykliści,
Alkohol i Narkotyki, Bezpieczny
rowerzysta, Widoczny bezpieczny
czy Bezpieczna droga do szkoły.
Ponadto nasza jednostka zabezpieczała wiele imprez organizowanych
na terenie naszej gminy.
Stan etatowy naszej jednostki policyjnej przedstawia się następująco. Jest przewidzianych 30 etatów,
w tym następujące funkcje: komendant, jego zastępca, kierownik
Referatu Kryminalnego, 5 dyżurnych, 7 funkcjonariuszy Referatu
Kryminalnego, 1 asystent ds. prewencji, 1 asystent ds. wykroczeń,
3 dzielnicowych, 10 policjantów
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego. Na chwilę obecną stan faktyczny wynosi 29 osób. Obecnie
nasielski Komisariat dysponuje
4 radiowozami.
andrzej zawadzki
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Strażacy otwierają drzwi
Niedziela, 1 maja, i wtorek, 3 maja br.,
były dniami otwartych strażnic w OSP
Nasielsk. To także świetna okazja do
zapoznania się z pracą strażaków.
Organizacja Dni Otwartych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej jest
związana z faktem, że maj jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej,
a 4 maja przypada strażackie święto – dzień świętego Floriana, patrona
strażaków.
Strażacy mogli pokazać lokalnej społeczności swoją pracę „od kuchni”,
ujawnić nieco sekretów strażackiej
służby. – Naszym celem jest promocja straży pożarnej i walka ze stereotypem, że strażacy nic nie robią
poza siedzeniem i piciem. To jest nieprawda i nikt sobie na to nie pozwala.
Mimo wszystko jednak straż pożarna
cieszy się dużym szacunkiem – mówiła Katarzyna Bagińska, Sekretarz
OSP Nasielsk, i dodała, że ma nadzieję
na zachęcenie młodych do wstąpienia w strażackie szeregi. – Młodzieży
mamy niewiele, a starsze osoby się
powoli wykruszają, bo zgodnie z prawem po 65. roku życia nie można jeździć na akcje – tłumaczyła.
Dlatego na te dwa dni strażacy przygotowali sporo atrakcji, szczególnie
dla najmłodszych. Dzieci miały okazję zasiąść za kierownicą któregoś
z nasielskich wozów, założyć hełm
i poczuć się jak prawdziwy strażak.
Można również było przetestować
swoje umiejętności podczas „gaszenia
R

E

pożaru” tekturowego lasu.
Rozdawano również balony. Katarzyna Bagińska
wspomina ze śmiechem,
że zabawa tak wciągnęła
najmłodszych, że aż stało się to kłopotliwe dla ich
rodziców.
Największą dumą strażaków, prezentowaną podczas dni otwartych, był
amerykański wóz strażacki E-One
HUSH. – W całej Polsce jest tylko
około pięć takich maszyn – przyznaje z dumą Katarzyna Bagińska. Dni
otwarte były również dobrą okazją do
porozmawiania ze strażakami o tajnikach ich pracy i o źródłach motywacji
do podejmowania tak trudnych zadań.
Jeden z nich, Przemek, tak wyjaśnia
powody swojego wstąpienia do Straży Pożarnej: – Od dziecka interesuję
się służbami mundurowymi i kiedyś
gdy rozmawiałem z kolegą strażakiem, zainteresował mnie tą służbą,
postanowiłem więc wstąpić w szeregi OSP i teraz jestem z tego dumny.
Tłumaczy również, że życie strażaka
wymaga poświęceń: – Strażakiem
ochotnikiem jest się 24 godziny na
dobę, w każdej chwili musimy być
gotowi stawić się na alarm, gdy zawyje syrena, i wyjechać na akcję, czy
to dzień, czy noc. Zostawiamy swoje
rodziny, znajomych i szybko udajemy się do strażnicy, nie wiedząc, co
nas czeka, pożar, wypadek… Dodatkowo każdy ze strażaków poza
K

swoją służbą prowadzi inną działalność zawodową, a w wolnych chwilach albo odbywa kursy podnoszące
jego umiejętności, albo spotyka się
w strażnicy, by sprawdzać sprzęt.
Strażacy są dumni ze swojej działalności. – Zawsze służymy pomocą i ludzie w potrzebie mogą na nas liczyć
– mówi Przemek. A co z tymi, którzy
chcieliby wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej? Na początek wymagania
nie są duże, wystarczą chęci, ukończone 18 lat i przejście podstawowego kursu. Nie pozwoli to, co prawda,
udawać się od razu na akcje strażackie, ale można już uczestniczyć w życiu jednostki i dalej doskonalić swoje
umiejętności. Mamy nadzieję, że dni
otwarte zachęcą jak najwięcej osób
do podjęcia tej wymagającej, ale potrzebnej dla społeczności służby.
Dzień Strażaka w naszym mieście
będziemy obchodzić 14 maja. Oficjalne uroczystości rozpoczną się
mszą świętą w kościele św. Wojciecha o godz. 13.30.
Paweł Kozłowski
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4 maja br. 79 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w
Nasielsku, podobnie jak pozostali w całym kraju, rozpoczęło egzamin dojrzałości. Do matury w tym roku przystępuje 44 uczniów z Zespołu Szkół
Zawodowych oraz 35 z Liceum Ogólnokształcącego.
Maturzyści muszą zdać trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne:
z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Przystąpią również do
co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru.
Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 24 maja. Ustne egzaminy zakończą się 27 maja.
Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik z egzaminu z przedmiotu do
wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego. Może być
jednak niezbędny przy rekrutacji na studia.
Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca. Trzymamy kciuki za pozytywne
wyniki egzaminu!
K.T.

fot. ZSZ Nasielsk

L

A

M

A

6
WARTO PRZECZYTAĆ

Lalkarz z getta
Są etapy w historii, czasami tragiczne, które zapadają w pamięci i inspirują wielu pisarzy do tworzenia
niezwykłych dzieł nawet wiele lat
później. Jedną z nich jest tematyka
Holocaustu. Porusza ją Eva Weaver
w swoich Lalkach z getta.
Tym razem temat zagłady Żydów
podczas II wojny światowej podejmuje pisarka z Niemiec. Czy jest to
sposób na zmierzenie się z trudnym
dziedzictwem działań rodaków? To
wie pewnie tylko autorka, ale udało jej się stworzyć dzieło, w którym
rozlicza to, co Niemcy zrobili innym
narodom, a obraz ich okrucieństwa
potrafi niekiedy wręcz przytłoczyć.
Bohaterem książki jest żydowski
chłopiec Mika, który urodził się w przedwojennej Warszawie i pierwsze
lata życia spędza, mieszkając z matką i dziadkiem, szanowanym profesorem matematyki. Wybuch wojny dzień po dniu zaczyna zamieniać
ich egzystencję w piekło. Najpierw Mika zostaje usunięty ze szkoły,
a jego dziadek z uczelni, później zakazuje im się chodzić po chodnikach, a końcem wszystkiego jest zmuszenie ich do zamieszkania w getcie. To miejsce, w którym panuje przeludnienie i głód, a ludzie czepiają
się wszystkiego, co może pomóc im przetrwać te tragiczne chwile. Również nasz bohater znajduje sobie siłę, by walczyć o przeżycie, stając się,
dość przypadkowo, lalkarzem.
Wszystko zaczyna się od płaszcza dziadka. Płaszcza tak niezwykłego,
że poświęcono mu cały prolog książki. Stworzony przez legendarnego krawca, jest czymś na miarę tajemnego artefaktu. Ma wiele misternie
ukrytych kieszeni, w których bohater znajduje klucz do niezwykłego
pokoju. Tam zaś znajduje swoje magiczne miejsce pośród mrocznego
i smutnego życia w getcie. Dziadek Miki bowiem w wolnych chwilach
zajmował się tworzeniem lalek do egzotycznych przedstawień i wnuk
postanawia przejąć jego dziedzictwo, chcąc dać odrobinę radości ludziom, z którymi połączył go smutny los. Szlachetna misja staje się jednak przekleństwem, gdy o jego darze dowiadują się niemieccy żołnierze.
Książka Evy Weaver wciąga od pierwszej strony. Autorka umiejętnie
łączy opis ciężkiego losu ludzi w getcie z barwnością sztuk, jakie Mika
wystawia w swoim teatrze lalek. Wygląda to jak przenikanie się dwóch
rzeczywistości i aż żal, że jedynie ta pierwsza jest prawdziwa. Niemniej
lektura czytelnika nie przygnębia, dostarcza za to wielu wzruszeń.
Paweł Kozłowski
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Majowe czytanie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku włącza się od 4
maja 2016 r. po raz kolejny do Akcji
Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta
dzieciom. Liderem akcji współpracującym z Fundacją ABC z ramienia
biblioteki jest Izabela Mazińska.
Przez cały maj biblioteka działa pod
hasłem „Znani i lubiani czytają dzieciom”. Tradycyjnie wielkie czytanie
rozpoczynamy w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, gdzie dzieciom

czytać będzie Katarzyna Świderska,
wiceburmistrz Nasielska.
Ponadto dla naszych dzieci będą
czytać m.in.: Magdalena Biernacka, starosta nowodworski, Krzysztof Łukaszewicz, prezes Fundacji
Centrum Ochrony Środowiska, Ireneusz Górecki, prezes Banku Spółdzielczego, Anna Aksamit, była
senator RP, Szymon Koźniewski,
rzecznik prasowy KPP w Nowym
Dworze Maz., Krzysztof Gogolewski, prezes firmy Sanibud, Katarzy-

na Bieranowska, ilustratorka książek
dla dzieci, Teresa Skrzynecka, prezes Fundacji „Bądźmy Razem”
i jednocześnie przedstawicielka
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Wioletta Piasecka, pisarka dla dzieci
i młodzieży, Andrzej Królak, prezes
Spółdzielni Kółek Rolniczych.
Pamiętajmy, że czytanie jest rzeczą
bardzo ważną dla rozwoju intelektualnego naszych dzieci.
(bib)

Z BIBLIOTEKI

Pomoce dydaktyczne dla oddziału
dla dzieci i młodzieży

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku otrzymała od firmy „Cosinus” z Zabrza pomoce dydaktyczne do Oddziału Dla Dzieci i Młodzieży. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłaty na konto Firmy
sponsorującej te materiały.

Z DKK. Wyjazd do teatru

Kochane pieniążki na poprawę humoru
Tradycją naszego Dyskusyjnego
Klubu Książki jest to, że przynajmniej raz do roku odwiedzamy
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, by
obejrzeć którąś z wystawianych
tam sztuk. Choć to miejsce mniej
znane od warszawskich teatrów,
to oferuje interesujący repertuar i gości wielu znakomitych artystów. Każda z naszych wizyt
w tym miejscu pozostawia dobre
wspomnienia na długie tygodnie.
O tym, że pieniądze nie zawsze
dają szczęście, ale zawsze oznaczają kłopoty, można się było
przekonać podczas przedstawienia pt. Kochane pieniążki na które
udali się w niedzielę, 24 kwietnia

br. członkowie naszego Dyskusyjnego Klubu Książki.
Tym razem po raz kolejny wyb ra ny m p r ze z n a s p r ze d s t a wieniem była farsa. Poprzedni
wyjazd poświęcony był spektaklowi Weekend z kochankiem
Ro b i n a H awd o n a – ko m e d i i
o zawiłej intrydze. Zaczyna się
od tego, że małżonkowie postanawiają spędzić wolny czas ze
swoimi kochankami, ale sprawy
przybierają nieoczekiwany obrót.
Kochane pieniążki to również historia oparta na nieporozumieniach i pomyłkach, oscylująca
wokół teczki pełnej funtów, którą znajduje zwyczajny londyński
urzędnik. Autorem sztuki jest Ray

Cooney, nazywany mistrzem farsy, co gwarantowało dobrą zabawę. Reżyserem obu spektakli był
znany aktor i satyryk Stefan Friedmann.
Kochane pieniążki wzbudziły entuzjazm wśród naszych klubowiczów i zaproszonych przez nich
gości. Jeszcze przez długi czas
podczas powrotu autokarem snuli
rozważania, co można by zrobić,
gdyby – niczym bohater sztuki
– znalazło się walizkę pełną pieniędzy. Pozostaje więc każdemu
życzyć znalezienia podobnego
skarbu… i zachęcić do wstępowania w szeregi naszego Dyskusyjnego Klubu Książki.
(pk)

Z BIBLIOTEKI

Przedszkolaki i pierwszaki w bibliotece
W kwietniu br. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziły dwie grupy przedszkolaków z Samorządowego
Przedszkola w Nasielsku oraz dwie klasy pierwsze i jedna
druga z nasielskiej Szkoły Podstawowej. Tematem lekcji bibliotecznych było „Spotkanie z książką w bibliotece”.
W przedszkolu i w szkole książka zajmuje bardzo ważne
miejsce w codziennych zajęciach i zabawach. Wycieczka do biblioteki była więc dla dzieci wielką atrakcją. To
właśnie biblioteka jest takim magicznym, zaczarowanym
miejscem. Podczas wizyty dzieci zapoznały się ze znajdującymi się w bibliotece pomieszczeniami: czytelnią, oddziałem dla dzieci i dorosłych, gabinetem dyrektora oraz odwiedziły muzeum. Najwięcej jednak atrakcji
było w oddziale dla dzieci, gdzie maluchy dowiedziały się, jak należy postępować z książeczkami, skąd
się biorą książki w bibliotece, kto pisze książki i co trzeba zrobić, aby można było je wypożyczać. Na
pytanie, czy dzieci wiedzą, kto to jest dyrektor, padła odpowiedź, że jest to osoba, która rządzi i należy jej się bać, ponieważ jak zrobi się coś złego, to wtedy krzyczy. Na zakończenie dzieci otrzymały
kolorowanki.
Nowi czytelnicy z ogromnym zainteresowaniem słuchali wszystkiego, co dotyczy książek, i zapowiedzieli swoją wizytę
w maju, aby uczestniczyć w akcji Cała
Polska czyta dzieciom. Wszystkie spotkania odbyły się w radosnej atmosferze
przygotowane przez Izabelę Mazińską,
Jolantę Budziszewską-Rogalską oraz Stanisława Tyca, dyrektora placówki, który
przybliżył i przedstawił dzieciom wystawę „Nasielsk w średniowieczu”. Zapraszamy ponownie!
(bib.)
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ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy
Kornel Makuszyński

Pasowanie na czytelnika
22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Ta uroczystość to stałe wydarzenie w kalendarzu
uroczystości szkolnych. Zazwyczaj odbywa się to w II semestrze,
kiedy uczniowie znają już cały alfabet i coraz lepiej radzą sobie
z samodzielnym czytaniem.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych
uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona
czytelników. Starsi koledzy z klas III i IV przygotowali przedstawienie, w którym wcielili się w znane i lubiane postacie bajkowe. Na
scenie zobaczyliśmy Jasia i Małgosię, Czerwonego Kapturka, Kopciuszka. Bohaterowie bajek przekazali nowym czytelnikom wiele ciekawostek na temat czytania i mądrości jakie można znaleźć w książkach. Uczniowie klasy I odgadywali także
bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów bajek i baśni. Uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Iwony
Łyczkowskiej przygotowali inscenizację opowiadania pt. ,,O Ali, Wojtku, kocie i rysowaniu na płocie”, mówiącą o przyjaźni.
Po części artystycznej przyszli czytelnicy złożyli obietnicę, że zawsze będą szanować książki i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, którego ogromnym piórem dokonała
Teresa Przybysz, dyrektor placówki. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy I otrzymali pamiątkowe dyplomy
i zakładki.
Naszym nowym czytelnikom życzymy wielu miłych chwil spędzonych z książkowymi bohaterami.
Joanna Prusik
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Sukces czytelniczy uczennic
Zespołu Szkół Zawodowych
w Nasielsku

25 kwietnia, w środę, odbył się Międzyszkolny Turniej Literacki „W świecie
powieści Johna Greena”. Był on przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego.
Celem konkursu było rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, oswajanie młodzieży z problemami współczesności oraz kształcenie krytycznego podejścia do tekstu literackiego. Turniej odbył się
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie, Filia w Nowym
Dworze Mazowieckim. Uczniowie biorący udział w konkursie mieli za zadanie przeczytać pięć pozycji Johna Greena: Szukając Alaski, 19 razy Katherine, Papierowe miasta, Gwiazd naszych wina i W śnieżną noc.

Szlachetna inicjatywa w Nunie

Zdecydowana większość z nas codziennie
gdzieś podróżuje w różnych celach. Często
korzystamy z własnego środka transportu
i jest nim zazwyczaj samochód, motocykl
albo rower. Pośpiech, zbyt szybka jazda, brak
rozwagi są niestety przyczyną wypadków
drogowych, w których uczestniczą nasi bliscy.
Tragiczny wypadek samochodowy, w którym zginął młody mężczyzna, poruszył serca i zjednoczył parafian z Nuny. Nikt nie mógł
pozostać obojętnym wobec losu potrzebującej wsparcia rodziny, matki oczekującej
dziecka i dwojga dzieci. Dlatego też, z inicjatywy księdza proboszcza, została zorganizowana zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na
pomoc dla osieroconej rodziny.
Drugi cel, jaki przyświecał tej zbiórce, to wsparcie innej osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, którą
czeka kosztowne leczenie i długa rehabilitacja.
Sama zbiórka miała miejsce w ostatnią niedzielę kwietnia podczas wspólnej modlitwy, która zgromadziła liczną
grupę kierowców, motocyklistów, rowerzystów i pieszych. Po zakończonej mszy św. wokół kościoła przejechał
korowód różnych pojazdów, które zostały poświęcone, a kierowcy otrzymali pamiątki. Dla wszystkich zgromadzonych była to dobra okazja, aby udzielić wsparcia i przeznaczyć środki dla osób pilnie potrzebujących pomocy.
af.

ZAPROSZENIE DKK
Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się w sobotę, 28 maja br. o godzinie 11:30. Jak zwykle miejscem naszego spotkania będzie czytelnia nasielskiej biblioteki.
Będziemy omawiali książkę pt. Udawajmy, że to się nie wydarzyło (przeważnie prawdziwa autobiografia)
Jenny Lawson.
(red.)

John Green jest autorem światowych bestsellerów dla młodzieży, laureatem licznych nagród literackich. Największą sławę przyniosła mu powieść
Gwiazd naszych wina. Magazyn „Time” zaliczył go do grona stu najbardziej wpływowych ludzi. Został uznany przez liczące się media pisarzem
roku 2012.
Uczennice Zespołu Szkół Zawodowych z Nasielska zostały wytypowane
przez nauczyciela bibliotekarza Iwonę Kędel. Angelika Bryska, Adrianna
Olechowicz z klasy IILOA oraz Julia Górska z klasy ITL zajęły I miejsce
w konkursie. Uczennice wykazały się doskonałą znajomością treści książek Johna Greena. A co same uczennice mówią o swojej pasji:
AŁ: Czy czytanie pasjonowało was od dawna?
AB: Od dziecka uwielbiam czytać książki. W wolnej chwili staram się wybierać te pozycje, które są dla mnie wartościowe, niosą jakieś ważne
przesłanie. Moja przygoda z czytaniem rozpoczęła się wraz z Baśnioborem Brandona Mulla.
JG: Tak, dużo czytałam od dziecka. W świat literatury wprowadzili mnie
moi rodzice, rozpoczynając od wyjątkowej Alicji w krainie czarów. Odkąd
nauczyłam się czytać sama, krainę czarodziejskich książek przemierzam
z jeszcze większym zainteresowaniem.
AŁ.: Jaką książkę z lat dzieciństwa zapamiętałyście najlepiej i uznajecie za wyjątkową?
AB: Pozostanę przy tej pozycji, o której wspomniałam na początku: uważam, że Baśniobór jest idealną książka dla dzieci. Każde dziecko znajdzie
w tej książce to, czego szuka: magię, przygodę, niezwykłą przyjaźń. Takie
właśnie moim zdaniem powinny być książki dla dzieci.
JG: Moją ukochaną książką dla dzieci i młodzieży był poznany w wieku
lat 4 Harry Potter. Rosłam razem z kolejnymi tomami jego przygód. Ta
miłość pozostała mi do dzisiaj.
AŁ: Jakie rodzaju książki lubicie czytać?
AB: Uwielbiam czytać książki z elementami fantastyki i przygody.
JG: Ja również lubię książki fantasy, pełne magii, smoków i nadziei, że dobro zawsze wygrywa. Im jestem starsza, tym bardziej fascynuje mnie literatura wojenna, taka, która odciska piętno na czytelniku, np. Medaliony
Zofii Nałkowskiej.
AŁ: Którą z przeczytanych książek do konkursu poleciłybyście swoim
koleżankom i kolegom?
AB: Zdecydowanie polecam książkę Gwiazd naszych wina, uważam, że
jest ona bardzo wartościowa i interesująca.
JG: Ja również jestem tego zdania, zachęcam do przeczytania tej pozycji
i starszych, i młodszych.
Czytanie jest wyjątkową pasją, która sprawia, że stajemy się osobami coraz bardziej dojrzałymi, wartościowymi, mądrymi. Książki uczą, pozwalają
oderwać się od szarej rzeczywistości, są lekiem na boląca duszę, pozwalają
poznawać świat, poszerzają nasze horyzonty myślowe. Dzięki nim łatwiej
nam zrozumieć siebie i ludzi, a nasze umysły stają się otwarte i bardziej
poukładane. Należy podkreślić, że czytanie niewiele kosztuje, a przynosi
wiele korzyści. Zachęcamy wszystkich do lektury wspaniałych i interesujących pozycji.
Anna Łączyńska
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Z MIASTA

Jarmark św. Wojciecha
W niedzielę, 24 kwietnia br., w naszym
mieście odbywały się uroczystości
związane z szóstą rocznicą ustanowienia św. Wojciecha patronem Nasielska.
Najpierw w kościele parafialnym pw.
św. Wojciecha odbyło się widowisko
historyczne przedstawiające chrzest
Polski. Jako aktorzy wystąpili w nim
członkowie grupy rekonstrukcyjnej
„Sojusz Mazowiecki” wraz z ks. Grzegorzem Ostrowskim. Zaś po uroczystej mszy św. odbył się koncert Chóru
Parafialnego „Lira” oraz Orkiestry Dętej z Nasielska.
W drugiej części obchodów Wojciechowego święta mieszkańcy naszej
gminy wzięli udział w
jarmarku odbywającym się na terenie
przykościelnego parku. Jarmark otworzyli: Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, ksiądz Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii św. Wojciecha
w Nasielsku, oraz w imieniu biskupa
płockiego ksiądz infułat Aleksander
Pasternakiewicz.
Z okazji święta Patrona Nasielska dla
mieszkańców gminy i gości przygotowano wiele atrakcji. W programie
artystycznym utwory muzyki renesansowej zaprezentował zespół Fleur
De Lis, a grupa Rota Strzelca Prywatnego Zaciągu Imć Franciszka odegrała scenę rodzajową przedstawiającą
nadanie w 1532 r. przywileju organizowania jarmarku dla Nasielska.
W jarmarku uczestniczyli również lokalni producenci żywności. Do degu-
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Dzień Ziemi
w Przedszkolu

21 kwietnia br. w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku obchodziliśmy
Światowy Dzień Ziemi. Jest to szczególne święto, w które włącza się społeczność całego świata.

stacji regionalnych potraw
zachęcała Karczma nad
Sandelą, która przygotowała
bigos myśliwski, zaś Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z Nasielska
częstowała wypiekami nasielskiego tradycyjnego
chleba. Świetnym dodatkiem do pieczywa były śledzie przygotowane w oleju
lnianym z Gospodarstwa
Agroturystycznego „Kowalski”. Koło
Łowieckie „Głuszec” zachęcało do
skonsumowania własnych wyrobów
przygotowanych z dziczyzny. Ponadto na zgromadzonych czekały stoiska
z rękodziełem artystycznym, m.in.:
biżuterią, obrazami, odzieżą i inne.
Pasjonaci strzelectwa mogli poćwiczyć strzały z wiatrówki i łuku.
O bogactwie polskiej kuchni i swo-

ich przygodach kulinarnych opowiadał Grzegorz Russak – znawca
kuchni, autor książek kulinarnych.
W niedzielny wieczór na miłośników muzyki czekała wspaniała
niespodzianka – koncert na trąbkę i organy z wizualizacjami pt.
„Chrzest 966” – „Polska muzyka średniowieczna”. Odbył się on
w nasielskiej świątyni i był uwieńczeniem Wojciechowych uroczystości.
red. (za:www.nasielsk.pl)
T

fot. M. Stamirowski
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Z tej okazji przedszkolaki obejrzały teatrzyk pt. „Mały przedszkolak wie, co
ekologią się zwie”, przygotowany przez panie nauczycielki w celu propagowania postaw ekologicznych. Następnym punktem programu były zabawy i konkursy o tematyce ekologicznej. Specjalnie przygotowany kwiz
i zagadki bardzo się dzieciom podobały. Nie zabrakło również ekologicznego ślubowania, które złożyły wszystkie przedszkolaki, przyrzekając, że
zawsze będą strażnikami
przyrody.
Na zakończenie dzieci z
grupy 3-latków zaśpiewały piosenkę pt. Ekologia.
Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest raz w roku,
a my o nasze środowisko
będziemy dbać na co dzień.
Samorządowe
Przedszkole w Nasielsku
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ZAPRASZAMY DO
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
CN-B W NASIELSKU

Y

Jeśli interesuje cię praca w służbach mundurowych I Liceum Ogólnokształcące CN – B pomoże ci dotrzeć do celu. Licea Ogólnokształcące CN - B to 3-letnie szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach
szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem
maturalnym. Głównym atutem szkoły są programy własne z edukacji obronnej, wychowania fizycznego, samoobrony i technik interwencyjnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę
Oficerów Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej. Współpracujemy
m.in. z Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Obrony Narodowej, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego CN – B w Nasielsku uświetniają swoją
obecnością patriotyczne uroczystości gminne: Święto Odzyskania
Niepodległości przez Polskę, uroczystości Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy Święto Konstytucji 3 Maja. Biorą udział w wielu imprezach,
festynach, pokazach czy zawodach. Siłownia, musztra czy strzelanie,
nic na drodze do sukcesu im nie stanie! Czekamy również na Ciebie!
Dołącz do nas!

WAŻNE TERMINY DLA KANDYDATÓW:
1.

Dostarczenie podania o przyjęcie do szkoły do sekretariatu
- do 31.05.2016 r. do godz. 13.00
2. Test sprawnościowy - 01.06.2016 r. od godz.15.00
3. Umieszczenie listy kandydatów wstępnie przyjętych na stronie
internetowej - 03.06.2016 r. od godz.15.00
4. Dostarczenie oryginalnych dokumentów przez kandydatów - od 24.06.2016 r. do 30.06.2016 r.
do godz.10.00
5. Umieszczenie listy kandydatów przyjętych na stronie internetowej - 01.07.2016 r. od godz.15.00
6. Termin podpisania umów z rodzicami – 04.07.16 r. od godz. 8.00 do godz. 10.00
7. Termin zebrania z rodzicami uczniów – 04.07.16 r. o godz. 10.00.
Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: cnb-feniks.edu.pl/nasielsk/ lub Centrum Naukowo – Biznesowe Feniks S. C – Fecebook
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KONKURS TANECZNY

R

Mini Dance Show już po raz IV
„Taniec jest subtelnym balansem pomiędzy ideałem a pięknem”. Ten cytat
doskonale odzwierciedla atmosferę podczas występów uczestników
czwartej edycji konkursu tańca – Mini
Dance Show, którego organizatorem
jest Niepubliczne Przedszkole Sakolandia, patronem zaś Burmistrz Miasta
Nasielsk i Nasielski Ośrodek Kultury.
We wtorek, 26 kwietnia br., sala nasielskiego kina została wypełniona
w stu procentach przez uczestników
konkursu, ich opiekunów i gości.
W tym roku startowało 16 zespołów
muzycznych, w tym dwie solistki.
Każdy, perfekcyjnie przygotowany,
w doskonałym humorze, lekko podekscytowany, z nutą niepewności,
w gwiazdorskim stroju, czekał na
swój taniec. Wszystkie występy były
niezwykłe, pełne magii i oryginalności, a poziom zaprezentowany przez
uczestników niezwykle wysoki. Przed
jury stanęło nie lada wyzwanie – dokonać właściwego wyboru i oceny.
Komisja w składzie: Karolina Karpińska, Marek Maluchnik, Marek Tyc, po
dłuższej naradzie jednogłośnie ogłosiła następujące wyniki:
GRUPA 3-, 4-LATKI
I miejsce (ex aequo): „Rybkowe figle”
(Sakolandia), „Zaczarowane motyle”
(Sakolandia)
GRUPA 5-, 6-LATKI:
I miejsce (ex aequo): „Twistery” (klasa „0”
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Szkoła Podstawowa w Pieścirogach Starych),
„Roztańczone słoneczka” (Przedszkole
Samorządowe w Pieścirogach)
II miejsce (Ex aequo): „Wesołe przedszkolaki”
(Przedszkole Samorządowe w Nasielsku)
„Golden girls” (Sakolandia)
III miejsce: „Kwiatuszki” (Przedszkole
Samorządowe w Nasielsku)
KLASY I–III
I miejsce „Urwisy” (Studio Tańca Swag)
II miejsce: „Czekoladziaki” (Zespół Szkół nr
3 w Cieksynie)
III miejsce: „Słoneczka” j.w.
DANCE SHOW
KLASY IV–VI
I miejsce: „Wypas”(Studio Tańca Swag)
II miejsce: Julia Witkowska, Julia Piątek
(Szkoła Podstawowa w Nasielsku)
III miejsce: „Timberki” (Zespół Szkół nr 3
w Cieksynie)

fot. A. Kownacki

GIMNAZJUM
I miejsce (ex aequo): Aleksandra Tylewski
(Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku),
Natalia Zawadzka (Zespół Szkół nr 3
w Cieksynie)
LICEUM
I miejsce: „Jump crew” (Studio Tańca Swag)

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Uroczyste rozdanie
nagród odbędzie się 10 czerwca br.
podczas Festynu Rodzinnego w Niepublicznym Przedszkolu „Sakolandia”,
gdzie będziemy podziwiać zwycięzców każdej z kategorii. Wystąpią oni
również podczas Dni Nasielska. Zatem
z niecierpliwością czekamy na występy, gratulujemy i czekamy na kolejną
edycję Mini Dance Show.
Justyna Jankowska
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PIŁKA NOŻNA

Żbik realizuje plany
Przed rozpoczęciem rundy rewanżowej postawiono przed Żbikiem
zadanie zdobycia tylu punktów, aby
drużyna zajęła na koniec sezonu
rozgrywkowego 2015/2016 miejsce w pierwszej siódemce. Sprawę
awansu pozostawiono na rok przyszły. Analiza dotychczasowych dokonań coraz bardziej przekonuje,
że nasza drużyna jest na najlepszej
drodze do osiągnięcia tego celu.

gra pozostawia jeszcze wiele do
życzenia. Brakuje pewnej stabilności, równomiernej gry w ciągu całych 90 minut meczu. Są też
pewne braki związane z umiejętnością kończenia akcji pod bramką
przeciwnika. Zawodnicy zawodzą
strzelecko, a jeszcze niedawno byli
najlepszymi strzelcami w lidze. Jednak ostatnio i na tym polu widać, na
szczęście, pewną poprawę.

W rozegranych wiosną siedmiu
kolejkach zdobyła 16 punktów, co
jest wynikiem pięciu wygranych
meczów i jednego remisu. Była też,
niestety, jedna porażka. To jednobramkowa przegrana w Kuczborku z Borutą. Aktualnie Żbik zajmuje
miejsce 6.–8. (trzy drużyny mają
jednakową liczbę punktów), mając
w dorobku 35 punktów. Wszystko
wskazuje więc, że Żbik jest na najlepszej drodze do osiągnięcia nakreślonych przez Zarząd i trenera
celów.
Nie tylko liczby mówią, że jest już
lepiej, niż było. Obserwacja poczynań naszych młodych piłkarzy wskazuje, że zdobywają coraz
wyższe umiejętności, chociaż ich

Popisowy pod tym względem był
ostatni mecz, z bardzo trudnym
przeciwnikiem, jakim jest Makowianka Maków Mazowiecki. To
w dalszym ciągu jeden z najważniejszych kandydatów do awansu.
To właśnie w tym meczu nasi piłkarze pokazali, że potrafią strzelać. Rozegrane w ostatnią sobotę
spotkanie z Makowianką nie należało do najłatwiejszych. Wygrana
3:1 cieszy. Cieszy też to, że została
uzyskana dzięki wysokim umiejętnościom strzeleckim Damiana Załogi, Karola Chrustowskiego i Rafała
Załogi. Ich strzały były najwyższej
marki.
Mecz z Makowianką nie wskazywał na tak dużą, jak końcowy wy-

nik, przewagę naszej drużyny. Było
to spotkanie wyrównane, jednak
zwycięstwo naszej drużyny było
jak najbardziej sprawiedliwe.
Goście przeprowadzili kilka groźnych akcji, ale nie na tyle groźnych,
aby ich efektem miały być bramki. Na uwagę zasługuje ta strzelona
przez nich w 28. minucie meczu.
Strzelił ją w ładnym stylu Michał
Poniatowski, po wyraźnym błędzie
naszego obrońcy. Kiedy piłka
odbiła się od nogi naszego piłkarza, napastnik gości ją przejął
i mimo asysty wielu naszych
obrońców nie uderzał „na
oślep”, lecz przytomnie skierował ją w miejsce, gdzie nasz
bramkarz nie miał najmniejszych szans, aby ją odbić. Do
końca meczu gole strzelali już tylko nasi zawodnicy.
Tuż przed przerwą „rachunki” wyrównał Damian Załoga,
a po niej wynik podwyższyli
strzałami zza linii pola karnego
Karol Chrustowski (75’) i Rafał
Załoga (87’).
Tydzień wcześniej Żbik rozegrał
wyjazdowy mecz w Sochocinie
z miejscową Wkrą. Przeciwnik nie
należy do ligowej czołówki, ale potrafi niekiedy zmusić do najwyższego wysiłku drużyny z górnej części
tabeli. Jesienią Wkra wygrała z naszą
drużyną w Nasielsku
Wiosną piłkarze z Sochocina grają
wyraźnie słabiej, natomiast Żbik gra
zdecydowanie lepiej niż pół roku
temu. Przekonanie to potwierdziły pierwsze minuty meczu, chociaż obydwie drużyny grały w tym
momencie bardziej defensywnie.
Dała się jednak zauważyć niewielka przewaga naszej drużyny. Po
dziesięciu minutach wzajemnego

„szachowania się” Żbik ostro przyspieszył, stwarzając raz za razem
okazje do strzelenia bramki. Najlepszą w tym czasie miał w 10. minucie meczu, niestety, została ona
stracona. Kolejna, w 13. minucie
spotkania, zakończyła się strzeleniem bramki. Celnym strzałem popisał się Rafał Załoga.
Nasi zawodnicy nie „poszli za ciosem”, lecz nieco się cofnęli. Wyglądało na to, że inicjatywę przejmują
gospodarze. Oni teraz częściej posiadali piłkę, lecz przygotowane
przez nich akcje nie były groźne
dla naszej drużyny. Co więcej, nasi
piłkarze kilkakrotnie kontratakowali.
Po jednym z takich szybkich kontrataków piłka, w bezpośredniej odległości od bramkarza, znalazła się
przy nodze Damiana Załogi. Ten
zamarkował ruch, chwilę odczekał
i posłał piłkę nad interweniującym
bramkarzem.
Trzecia bramka dla Żbika padła 7
minut po przerwie. Jej strzelcem był
Marek Osiński, który wykorzystał
błąd sochocińskiej obrony i bramkarza. Niestety, po tej bramce Żbik
znowu zwolnił tempo gry. Natychmiast wykorzystali to gospodarze
i młody ich zawodnik Tomasz Koniec strzelił Żbikowi gola. Do końca
meczu pozostało jeszcze 25 minut.
Gospodarze znowu poderwali się

do walki, widząc szansę na zdobycie kontaktowego gola. Atakowali
szybko i ostro. Za faul na naszym
zawodniku jeden z piłkarzy gospodarzy otrzymał żółtą kartkę. Była
to już druga kartka tego zawodnika
w tym meczu i w efekcie musiał on
opuścić boisko.
Gospodarze, grając w dziesiątkę,
nadal prowadzili otwartą grę i raz
po razie sunęli „ławą” na przedpole naszej bramki. Obrona Żbika
nie pozwalała jednak na stwarzanie
groźnych sytuacji. Ataki naszej drużyny były rzadsze niż wcześniej, ale
wywoływały zamieszanie w okolicach bramki gospodarzy. Po jednej
z akcji Żbika nasz zawodnik został
sfaulowany w polu karnym. Karnego skutecznie wykonał nasz stoper
Czarek Prusinowski. Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla nasielskiej
drużyny.
Zarząd Żbika stara się przyciągnąć
na boisko jak najwięcej osób i w ten
sposób pozyskać sympatyków klubu oraz ewentualnych zawodników
dla drużyn męskich i jednej drużyny żeńskiej. Temu celowi służy na
przykład nowy obyczaj wyprowadzania piłkarzy na płytę boiska
przez dzieci z nasielskich przedszkoli czy występy cheerleaderek.
andrzej zawadzki

NASIELSK BASZTA TEAM

Ciągle biegamy

Dla członków Nasielsk Baszta
Team gratką jest udział w lokalnych biegach organizowanych
w pobliskich miejscowościach.
Bywa tak, że w tym samym dniu
odbywa się kilka imprez w różnych miastach, aż trudno się zdecydować, dokąd jechać. Takim
właśnie dniem okazał się 17
kwietnia, kiedy to biegi odbywały
się zarówno w Strzembowie, jak
i w Serocku. Nasi nasielscy biegacze nie odpuścili takiej okazji
i podzielili się na grupy.
W Strzembowie gm. Naruszewo
odbył się I Bieg Wiosny – Tustań
2016, który był rozgrywany na
dwóch dystansach: 2,5 km oraz 7,3 km. Na dystansie 7,3 km najlepszy z nasielszczan był Łukasz Malinowski, który
zajął 13. miejsce na 94, zaś Jarek Dylewski znalazł się na 10. miejscu, pokonując dystans 2,5 km. Udział również
wzięli: Sylwia Elak Piotr Strzelczak i Piotr Gąsiorowski. Po biegu na każdego czekała zupa jarzynowa, kiełbaska
z ogniska oraz kawa i herbata. Leśnicy każdemu uczestnikowi wręczali sadzonki świerku.
Natomiast w Serocku odbył się IV Bieg Wojciechowy, który stanowił zwieńczenie obchodów Święta Patrona
Serocka – Świętego Wojciecha. Na ten bieg wybrali się Jola i Jarek Rucińscy, Krysia Sobczyńska, Monika Ostrzeniewska, Agnieszka Ogórek i Łukasz Witkowski. Najlepszy z nas był Łukasz Witkowski, który dystans 10 km pokonał w czasie 47:07. W kategorii drużynowej zajęliśmy mocne 11. miejsce.
Biegaczom gratulujemy sukcesów i czekamy na więcej, zwłaszcza że najbliższa okazja do zaprezentowania swoich możliwości będzie już 8 maja podczas „Biegu ze Świętym” w Nasielsku. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym lokalnym biegu oraz do dopingowania nasielskich biegaczy.
(IW)

BRYDŻ

Wyniki turnieju „ósmego”, 22.04.2016 r.:

1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 			
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra		
		
3. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			
4. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś
		
5. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski			
6. Zbigniew Michalski – Piotr Turek				
7. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
9. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Waldemar Gnatkowski				
54 pkt
Krzysztof Michnowski				
54 pkt
3-4. Janusz Muzal					
51 pkt
Janusz Wydra					
51 pkt
5-6. Mariusz Figurski					
40 pkt
Robert Truszkowski				
40 pkt
7.
Kazimierz Kowalski				
38 pkt
8. Krzysztof Morawiecki				
34 pkt
9-10. Piotr Kowalski					
30 pkt
Grzegorz Nowiński				
30 pkt

82 pkt (56,94%)
79 pkt (54,86%)
74 pkt (51,39%)
74 pkt (51,39%)
74 pkt (51,39%)
72 pkt (50,00%)
68 pkt (47,22%)
64 pkt (44,44%)
62 pkt (43,06%)

PK
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Językowe potyczki

WETERYNARZ RADZI

„Ale ja się deklinuję!”
Zanim wyjaśni się, skąd pochodzi
zdanie z tytułu dzisiejszego felietonu, kilka słów o charakterze naszego ojczystego języka.
Język polski należy do języków fleksyjnych. To fleksja, inaczej odmiana,
sprawia, że słowa i całe frazy nabierają znaczeń. W języku polskim
mamy fleksję imienną (rzeczowników itd.), czyli deklinację (ryba, ryby
itd.), oraz fleksję czasownika – koniugację (idę, idziesz itd.). To dzięki nim rozumiemy, o czym mowa
w poszczególnych wypowiedziach.
Inaczej jest w językach pozycyjnych,
w których istotne informacje przekazuje nam miejsce słowa w zdaniu.
Możemy powiedzieć po polsku: Tomek goni Piotra lub Piotra goni Tomek, i oba te zdania przekażą nam tę
samą treść, zaś w języku angielskim
Tom chases Peter to coś przeciwnego niż Peter chases Tom. A to dlatego, że my rozpoznajemy sprawcę
czynności nie na podstawie miejsca
wyrazu w zdaniu, jak w angielskim,
a na podstawie jego formy gramatycznej. Sprawca czynności, podmiot
w zdaniu, jest na ogół wyrażony rzeczownikiem w mianowniku (Tomek).
Dzieje się tak, bo w języku polskim
rzeczowniki się odmieniają.
Oczywiście, są wyjątki. Wiele z nich
to słowa używane na co dzień: li-

ceum, kakao, logo,
muzeum . I choć
w liczbie mnogiej
możemy mówić
o muzeach: mijamy,
jadąc, muzea, nie lubimy zwiedzać muzeów itd. (to samo
dotyczy liceów), to
kakao pozostaje nieodmienne. Możemy
ewentualnie wypić
dwie szklanki kakao,
jeśli lubimy ten napój.
Bywają też nieodmienne nazwiska,
choć stanowią rzadkość, ponieważ w polszczyźnie odmienia się
nawet te obce, jak François-René
de Chateaubriand. Niektóre odmienia się tylko w języku pisanym,
jak w wypadku Alexandre’a Dumasa, wymawiając nazwisko bez
zmian. Jednak znakomitą większość
nazwisk w języku polskim powinno się odmieniać. Mowa tu o nazwiskach męskich, ponieważ żona
pana Nowaka jest panią Nowak we
wszystkich przypadkach.
W praktyce nie zawsze tak bywa.
Niekiedy osoby, które noszą nazwiska będące jednocześnie rzeczownikami pospolitymi, jak Zając
czy Kubek, nie życzą sobie odmieniania ich nazwisk. Co wtedy

Kiedy trafia do nas
szczenię
Wraz z nastaniem wiosny do naszego gabinetu trafia coraz więcej młodych
szczeniąt i kociąt. Z moich obserwacji wynika, że właściciele chętniej podejmują obowiązek opieki nad nowym czworonogiem w okresie wiosenno-letnim
niż zimą. Mimo iż na łamach „Życia Nasielska” poruszałam już ten temat, dziś
wracam do opieki nad nowo zakupionym szczenięciem i kocięciem.
Dla części z Państwa będzie to przypomnienie, jest jednak całe grono nowych
posiadaczy psa czy kota, którzy nie mają świadomości, jak ważne dla nowego
pupila są pierwsze miesiące życia.
robić? Cóż, wiele zależy od sytuacji i wyczucia. Ale bywa też, że nie
odmienia się nazwisk (a tylko same
imiona) osób, które nie mają nic
przeciwko temu, co wynika z jakiejś dziwnej maniery.
Sytuacja, którą przedstawię, zdarzyła się podobno Michałowi Rusinkowi, sekretarzowi naszej noblistki
Wisławy Szymborskiej.
Któregoś dnia zadzwonił jego telefon i głos w słuchawce zapytał:
– Czy mówię z panem Michałem
Rusinek?
– Tak – odpowiedział Michał Rusinek i dodał – Ale ja się deklinuję!
– O, to w takim razie zadzwonię
później – stwierdził grzecznie rozmówca i się rozłączył.
Agata Wojtko
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Grillowanie czas zacząć
Weekend majowy za nami i już
pewnie część osób rozpoczęło sezon grillowy. A jak u Was wygląda
grillowanie? Tradycyjne, typowe
tłuste produkty pieczone bezpośrednio na ogniu i do tego słodkie napoje lub piwo? Czy grillujecie
jednak z myślą nie tylko o najedzeniu się, ale także o zadbaniu o własną sylwetkę i zdrowie?
Cześć osób by powiedziała, że te
dwie rzeczy się wykluczają. Otóż
nie, to wszystko zależy od naszego
podejścia. Grillowanie jest zdrową
metodą obróbki produktów pod
warunkiem, że będziemy przestrzegać kilku zasad.
Cały sezon oraz każde kolejne grillowanie warto zacząć od
sprawdzenia stanu naszego grilla. Na początku odpowiednio
oczyść ruszt ze spalonego tłuszczu oraz
resztek starych potraw.
Do grillowania używamy specjalnego węgla
drzewnego lub brykietu. Nie stosujemy
kawałków lakierowanego drewna.
Do podpalania nie bierzemy kolorowych gazet ani różnego rodzaju
podpałek, z których podczas spalania wytrącają się substancje chemiczne.
Aby nadać aromat grillowanym
potrawom, możemy do węgla dodać suche gałązki winorośli, suszone gałązki tymianki, rozmarynu czy
bazylii.

Pamiętajmy o stosowaniu specjalnych tacek do grillowania,
które zapobiegają powstawaniu
szkodliwych węglowodorów aromatycznych, dzięki uniknięciu
bezpośredniego kontaktu tłuszczu
z ogniem.
Na grillu powinny znaleźć się chude mięsa wcześniej zamarynowane
lub z zalewy, warzywa oraz ryby.
Marynaty i zalewy także chronią
mięso przed wysoką temperaturą
oraz wytwarzaniem szkodliwych
substancji. Mięso ponadto staje się
wtedy kruche oraz nie wymaga
długotrwałego pieczenia.

Do grillowania staramy się nie stosować kupnych przygotowanych
do pieczenia mięs – jest to proste
i wygodne, aczkolwiek nigdy nie
mamy pewności, czy mięso jest
pierwszej świeżości. Za to z pewnością zawiera ono mnóstwo dodatków, konserwantów, soli oraz
wzmacniaczy smaku.
Jeśli wybieramy kiełbasę na grilla,
zwróćmy uwagę na to, ile zawiera
w swoim składzie mięsa, a ile wody

11

i tłuszczu. Należy unikać kiełbas
z MOM – czyli mięsa oddzielonego mechanicznie, do którego produkcji są używane zmielone części
ciała zwierząt, takie jak pazury, ścięgna, skóra, ogony, głowa – głównie pochodzące z drobiu, chociaż
pojawiają się także kości trzody
chlewnej.
Zatem należy przyrządzać na grillu świeże mięsa dobrej jakości, najlepiej wcześniej zamarynowane
z oliwą, czosnkiem, solą oraz musztardą. Nie zapominajmy również
o warzywach i owocach, w postaci sałatek i surówek, które chronią
przed szkodliwymi
związkami dzięki zawartym w nich witaminom. Ponadto
d zięk i n im zj emy
mniej tłustych, wysokoenergetycznych
grillowanych potraw
mięsnych. Dlatego
warto o nich pamiętać przy przygotowywaniu potraw na
spotkanie przy grillu. Jeśli mamy możliwość, to także napoje gazowane
i niegazowane zamieńmy na wodę,
do której dodamy świeże owoce
i listki mięty dla orzeźwienia. Dzięki
temu wrócimy do domu z dobrym
humorem, bez uczucia przejedzenia i ze świadomością, że udało
nam się nie spożyć nadmiernej ilości kalorii.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny,
konsultacjedietetyczne.pl

Podstawowa sprawa to decyzja, skąd bierzemy psa czy kota. Jeśli nastawiamy się na psa rasowego, który ma odpowiadać jakimś określonym wzorcom
rasy, należy poszukać sprawdzonej, godnej zaufania hodowli. W Polsce działa
mnóstwo stowarzyszeń, fundacji, związków, które skupiają posiadaczy psów
rozmnażanych dla celów zarobkowych. Z prawdziwymi hodowlami nie mają
one nic wspólnego. Dobór rodziców w takich hodowlach jest często przypadkowy, nikt nie przeprowadza żadnych badań w kierunku np. dysplazji stawów
biodrowych, a ceny szczeniąt są zbliżone do cen szczeniąt pochodzących z
hodowli skupionych w Związku Kynologicznym.
Związek Kynologiczny w Polsce jest jedyną organizacją skupiającą hodowle i
prowadzącą ich stały nadzór pod kątem wywiązywania się z przyjętych przepisów i zasad dotyczących rozmnażania zwierząt.
Szczenięta z pseudohodowli często wyposażone są w metryczki, które jednak
nie mają żadnej wartości. Mogą to być oczywiście najpiękniejsze, najmilsze,
najgrzeczniejsze psy na świecie, jednak decydując się na takiego czworonoga, muszą być Państwo świadomi niespodzianek, które mogą ujawnić się w
trakcie życia takiego psiaka. Mam na myśli przede wszystkim różnego rodzaju
wady genetyczne, wady uzębienia, wady wzroku, wnętrostwo, a nawet to, że
rzekomy york może się yorkiem w przyszłości nie okazać… Podkreślam fakt,
że ceny szczeniąt w hodowlach z dopiskiem FCI, skupionych w Związku Kynologicznym w Polsce, nie odbiegają często od cen szczeniąt z pseudohodowli.
Warto to sprawdzać, nim wyda się kilkaset złotych, lub kilka tysięcy, na szczenię.
Szczeniaczek lub kotek, którego bierzemy do domku, powinien mieć około
8–9 tygodni. Jednak bardzo często jako lekarz spotykam się z sytuacjami, w
których trafia do mnie szczenię lub kocię 5-, 6-tygodniowe. Hodowcy chętnie
oddają takie maluszki, gdyż w tym wieku zaczynają one generować pierwsze
poważne koszty. Przestają pić mleko mamy i trzeba zacząć karmić je stałymi
pokarmami. To jest również ostatni moment na wdrożenie profilaktyki – odrobaczenia, szczepień. Dlatego też większość hodowców oddaje szczenięta
w wieku 5–6 tygodni, tłumacząc to np. chorobą matki. Szczenięta i kocięta
zbyt szybko zabrane od mamy sprawiają właścicielom problemy wychowawcze. Szczenięta są lękliwe, co może objawiać się agresją w stosunku do innych
zwierząt bądź właścicieli. Problemem jest zła socjalizacja i brak wyuczonych zachowań, które wpaja młodemu szczenięciu matka między 6. a 8. tygodniem
życia. Podobnie jest u kotów. To matka przekazuje pewne zachowania społeczne potomstwu, a kalendarz rozwoju maluszków jest stały. Każdy tydzień
życia przynosi naukę innych zachowań społecznych. Jeśli któryś z etapów zostanie pominięty, szczenię lub kocię może być kłopotliwe w wychowaniu i
może wymagać większej uwagi i pracy.
Szczenię, które bierzemy do domu, powinno być minimum raz odrobaczone i raz zaszczepione. Pierwsze odrobaczenie szczeniąt można przeprowadzić
już w wieku 2–3 tygodni. Pasożyty wewnętrzne mogą stanowić zagrożenie
dla nas, właścicieli, dlatego odrobaczenie należy przeprowadzać regularnie, w
odstępach 2-, 3-tygodniowych w pierwszych miesiącach życia i 3-, 4-miesięcznych w dorosłym życiu. Podobnie rzecz się ma u kotów. Kocię powinno
być odrobaczone pierwszy raz w wieku 3-, 4-tygodni, a potem bez względu
na to, czy wychodzi na dwór czy nie, odrobaczanie należy powtarzać regularnie 3–4 razy w roku.
Pierwsze szczepienie szczenięcia przypada zwykle na 6. tydzień życia. Kolejne dwa szczepienia wykonuje się w odstępach trzytygodniowych w 9. i 12.
tygodniu życia. Na koniec, między 3 a 4 miesiącem życia, należy zaszczepić
psa przeciwko wściekliźnie.
Koty szczepimy pierwszy raz w wieku 8 tygodni.
Jedno pojedyncze szczepienie w wieku 6 tygodni u psa i 8 tygodni u kota nie
gwarantuje odporności przeciwko chorobom zakaźnym. Na nowym właścicielu zwierzaka spoczywa obowiązek kontynuowania programu szczepień i
odrobaczeń zaczętego przez hodowcę, dlatego należy mieć świadomość, że
już na samym początku czekają nas – właścicieli – pewne wydatki związane z
wizytami u lekarza weterynarii.
Szczerze polecam Państwu adopcję psów z fundacji, schronisk i domów tymczasowych, gdzie bardzo często można trafić na psy rasowe, rodowodowe,
które wskutek różnego rodzaju zawirowań losowych straciły swoich opiekunów. Polecam też niezmiennie pieski kundelki oraz koty domowe jako codziennych towarzyszy naszego życia.
W następnym artykule ciąg dalszy informacji na temat pierwszych kroków ze szczenięciem i kociątkiem w nowym domu.
Małgorzata Rosłońska
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PIKNIK RODZINNY MLKS „ŻBIK”

Kochana Ziemio!

Rodzinna zabawa
na stadionie

U c z n i ow i e f u n kc j o n uj ą c e go
w Nasielsku Eco Schools z dumą
przybyli na ostatnią sesję Rady
Miejskiej, ubrani na zielono i ze
swoją zieloną flagą, którą ma tylko
sto placówek w całej Polsce, aby
odczytać listy do ukochanej Ziemi.
Jak wspomniała podczas obrad Elżbieta Wróblewska, czuwająca nad
dziećmi z Eco Schools, nasielszczanie już od 10 lat mają zieloną flagę.
To dla nich wielka duma i honor,

a także motywacja do działania.
Z tej motywacji narodziła się chociażby chęć uczestnictwa w akcji
„Listy do Ziemi”. Jej ambasadorem
zgodził się być Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska.
Dzieci z Eco Schools napisał y
łącznie 1 tys. listów do ukochanej
Ziemi, niejednokrotnie przepraszając za jej zaśmiecanie i zatruwanie.
Uczniowie pozwolili sobie też na
odczytanie kilku listów podczas

ostatniej sesji Rady Miejskiej. Niewątpliwie atrakcją był odczytany
przez Hanię list napisany w języku japońskim. Ma to świadczyć
o przygotowaniu dzieci do podróży z flagą na inny kontynent.
Burmistrz podziękował młodym
nasielszczanom za propagowanie
ochrony środowiska i podjęte inicjatywy, a także za obdarowanie
go zielonym jabłkiem.
E.G.

Z GMINY. Cieksyn

Wielkie sprzątanie
Z o k a z j i Ś w i a t o we g o
Dnia Ziemi Urząd Miejski w Nasielsku zorganizował akcję „Nasz czysty
Nasielsk”. Odpowiedzieli
na nią mieszkańcy Cieksyna, rozpoczynając trzydniowe sprzątanie swojej
miejscowości. Jego główny etap odbył się w sobotę, 23 kwietnia br.
Dzień Ziemi to prowadzona corocznie akcja, której
celem jest promowanie
postaw ekologicznych
w społeczeństwie. Organizatorzy chcą w ten sposób
uświadamiać, jak ważny
i kruchy jest ekosystem
naszej planety. W tym roku obchody przypadały na 22 kwietnia.
Główna faza sprzątania Cieksyna
rozpoczęła się w sobotę o godzinie
16.00 przy Turkusowym Drzewie i trwała 2,5 godziny. Do zorganizowanej przez Urząd Miejski
w Nasielsku akcji włączyło się
Stowarz yszenie Dolina Wkr y,
Stowarz yszenie Art yst yczno-

Społeczne „Skafander”, Ochotnicza Straż Pożarna, PZW Koło
Cieksyn, sołtys Monika Sitkiewicz,
Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie oraz
mieszkańcy chętni do pomocy.
Akcję koordynowała Kinga Szczypek ze „Skafandra”.
Na miejscu zbiórki podzielono się
na zespoły i każdy dostał swój własny rejon. Posprzątano takie ulice,
jak Cmentarna, Leśna, Marszałka J.
Piłsudskiego, Kolejowa, Sportowa,
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Wczasowa i wiele innych. Uporządkowano teren przy cmentarzu i lasek przy szkole, porządki nie
ominęły również dwóch kąpielisk
na Wkrze. Można powiedzieć, że
w czasie akcji mieszkańcy przewędrowali cały Cieksyn wzdłuż
i wszerz, poszukując śmieci i je
zbierając.
W sumie zebrano 70 worków z odpadami. Uczestnicy akcji dostali od
Urzędu Miejskiego potrzebny
do porządków sprzęt, czyli
worki na śmieci i rękawice.
W zamian za podjęcie udział
w sprzątaniu Cieksyna otrzymali od Wydziału Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nasielsku 5 biletów
na szkolenie „Eko-Logika”
z cyklu „Zielona Polska”. Inicjatywa ta jest prowadzona
przez Gerarda Sawickiego,
przyrodnika i dziennikarza
Telewizji Polskiej, a zorganizowana jest przez Generalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska.
(pk)

W sobotę, 30 kwietnia br., na Stadionie Miejskim w Nasielsku odbył się
piknik rodzinny zorganizowany przez
Klub Sportowy MLKS „Żbik”. Podczas wydarzenia nasielska drużyna

odwiedzić również namiot nasielskiego Urzędu Miejskiego, w którym
odbywała się loteria fantowa. Główną nagrodą był przelot motolotnią
ufundowany przez firmę Kompol

rozegrała mecz seniorów z drużyną
z Makowa Mazowieckiego.
– Inicjatywa urządzenia pikniku
wyszła od nas, chcieliśmy, by dzięki temu klub zaistniał w świadomości mieszkańców nie tylko naszej
gminy – mówi prezes
klubu MLKS „Żbik” Marek Prusinowski i dodaje – Zależało nam, aby
przyciągnąć przede
wszystkim dzieci, pokazać im, jak wygląda mecz piłki nożnej,
i zachęcić do uprawiania sportu. Jego zdaniem
piknik jest dobrą okazją,
by najmłodsi dołączyli
do grona kibiców „Żbika”.
Ponieważ piknik został zainicjowany
przez klub sportowy, także większość
atrakcji tego dnia była związana ze
sportem. Przede wszystkim zaproponowano jego uczestnikom aktywne
spędzanie czasu i udział w różnych
konkurencjach sportowych. Skoki w workach czy przeciąganie liny
zachęcały do wspólnej zabawy całe
rodziny. Przygotowano również
scenę, na której przedszkolaki z „Sakolandii” prezentowały swoje talenty artystyczne, śpiew, taniec a nawet

z Chmielewa. Sam „Żbik” proponował kupno szalików z barwami klubu. Ofertę atrakcji wzbogaciła też
straż pożarna, prezentując chętnym,
a zwłaszcza dzieciom, wóz bojowy.
Swoje potężne motocykle zapre-

opowiadanie żartów. Nad wszystkim
czuwali animatorzy dbający, by nikt
nie nudził się tego dnia.
Podczas imprezy dziewczęta należące do klubu podjęły się malowania twarzy dzieciom, a sponsorzy
przygotowali stoiska z jedzeniem,
perfumami, a nawet dmuchany plac
zabaw. Wszystkie atrakcje były bezpłatne.
Piknik odbył się pod patronatem burmistrza Nasielska, więc można było

z Makowianką Maków Mazowiecki.
Tuż przed meczem Marek Prusinowski mówił, że spotkanie to jest bardzo
ważne, i zapewniał: – Chłopaki zagrają
w stu procentach. Cieszył go również
fakt, że w związku z piknikiem mecz
obejrzy wiele osób.
Wieczorem tuż po spotkaniu odbyła się zabawa przy muzyce disco
polo, będąca ostatnią atrakcją tego
dnia.
(pk, az)

zentowali członkowie Klubu Rajdu
Nasielskiego. Gry i zabawy prowadził
profesjonalny konferansjer i didżej.
Była też wyjątkowa atrakcja. Mianowicie, w pikniku wzięła udział trzykrotna medalistka (dwa złote i jeden
brązowy medal) olimpijska Renata Mauer-Różańska. Wręczała ona
dzieciom nagrody za udział w konkursach. Chętnie pozowała też z nimi
do zdjęć. Prezes klubu, główny organizator imprezy, Marek Prusinowski wręczył Mistrzyni klubowy szalik.
Główną punktem pikniku był odbywający się od godziny 17.00 mecz Żbika

6–19 maja 2016; Życie Nasielska nr 10 (448)
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
4–8 maja godz. 15.00

Ratchet i Clank 2D (dubbing)
Animacja, przygodowy; USA

Po zdewastowaniu własnej planety, złoczyńca Drek wraz z armią posłusznych mu Blargów
wyrusza na podbój kolejnych światów. Nieoczekiwanie na jego drodze staje para najbardziej zdumiewających bohaterów, jakich kiedykolwiek
widział kosmos.
4–8 maja godz. 17.00

Łowca i Królowa Lodu
(dubbing)
Fantastyczny, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz.
54 min.

Dwie złe siostry przygotowują się do podboju
Ziemi, tylko łowca i Sara mogą je powstrzymać.
4–8 maja godz. 19.00

Po tamtej stronie drzwi
Horror; Indie, Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz.
36 min.

Maria mieszka z rodziną w egzotycznych Indiach. Wiedzie szczęśliwe życie do dnia,
w którym jej kilkuletni syn ginie w wypadku samochodowym. Zrozpaczona Maria odkrywa, że
istnieje odwieczny rytuał, który pozwala żywym
nawiązać ostatni kontakt z umarłymi i pożegnać
się z nimi. Wyrusza w podróż do starożytnej
świątyni, w której tajemnicze drzwi pełnią funkcję portalu między dwoma światami.
11–15 maja godz. 15.00

Księga dżungli 2D (dubbing)
Przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 45 min.

Wilcza rodzina przygarnia chłopca, któremu nadają imię Mowgli. Gdy ten podrasta, zaprzyjaźnia
się z czarną panterą Bagheerą i niedźwiedziem
Baloo.
11–15 maja godz. 17.00

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Nie podejmuj teraz zbędnego ryzyka i wystrzegaj się lekkomyślnego wydawania gotówki. Twoja sytuacja zawodowa zacznie
się poprawiać. Będziesz skłonny do wszelkiego rodzaju infekcji i przeziębień.
Byk 21.04–20.05
Niespodziewanie otrzymasz znaczną sumę
pieniędzy. Bądź odważny i przebojowy,
forsuj swoje pomysły zarówno w pracy, jak
i w domu. Panuj nad swoimi nerwami i nie
daj się wciągnąć w żadne konflikty.
Bliźnięta 21.05–21.06
Będziesz teraz bardzo rozkojarzony i podatny na błędy. Dlatego lepiej będzie, jeśli
ważne decyzje odłożysz na inny termin.
Spokój będzie dla Ciebie najlepszym anti-dotum na nerwowe sytuacje.
Rak 22.06–22.07
Skup się na realizacji planów i nie rozpoczynaj niczego nowego, bo możesz nie podołać zbyt dużemu obciążeniu zawodowemu.
Nie skupiaj się zbyt mocno na swoich potrzebach, zwróć uwagę również na najbliższych.
Lew 23.07–23.08
Kieruj się teraz zdrowym rozsądkiem, bo
możesz trochę przeszarżować w sprawach
zawodowych. Postaraj się o więcej wyrozumiałości i wprowadź harmonię do swojego
związku.
Panna 24.08–22.09
Zaufaj swojej intuicji w ocenie współpracowników. Pozwoli Ci to na odkrycie, kto jest Twoim
sprzymierzeńcem, a kto wrogiem. Umocnisz
swoją pozycję zawodową i masz szansę na
awans.

Waga 23.09–23.10
Drażliwość, nieporozumienia i konflikty w życiu zawodowym wyprowadzą Cię z równowagi. Nie podejmuj ryzykownych decyzji,
także w życiu prywatnym. Będziesz podatny
na wirusy i infekcje pomimo wiosennej aury.
Skorpion 24.10–22.11
Masz szansę rozpocząć nowy projekt, który
niesie z sobą sukces w przyszłości lub podpisać intratny kontrakt. W miłości harmonia i rozkwit uczuć. Będziesz teraz w świetnej kondycji.
Spędzaj więcej czasu na świeżym powietrzu.
Strzelec 23.11–21.12
Uważaj na otaczających Cię ludzi, nie
wszystkim możesz zaufać. W pracy będziesz radził sobie doskonale, natomiast
w domu czeka Cię trochę zawirowań. Staraj się unikać kłótni i ich nie prowokuj.
Koziorożec 22.12–20.01
Bardzo dobra passa w sferze zawodowej. Rewelacyjny czas na powalczenie o podwyżkę
lub awans. W rozmowach z szefem będziesz
czuł się pewnie i obronisz swoje racje. Daj się
zaprosić na spotkanie z przyjaciółmi.
Wodnik 21.01–19.02
Wykorzystaj teraz czas na umocnienie
swojej pozycji zawodowej i zdobycie
nowych kontaktów. W uczuciach niespokojnie, postaraj się, by dyskusje nie
przeradzały się w bezsensowna kłótnie.
Ryby 20.02–20.03
Jeśli masz problem z podjęciem zawodowych decyzji, skonsultuj je z kimś, do kogo
masz zaufanie. Popraw swoje relacje z bliskimi, poświęć im więcej czasu i uwagi. Zadbaj
o swoją kondycję.

Piąta fala 2D (z napisami)
Przygodowy, thriller, sci-fi; USA; Czas trwania: 1 godz.
52 min.

Po inwazji kosmitów nastolatka poszukuje zaginionego brata, który prawdopodobnie został porwany przez obcych.
11–15 maja godz. 19.00
18–22 maja godz. 19.00

#WSZYSTKOGRA
Musical; Polska.

To historia o poszukiwaniu szczęścia, miłości i
radości życia. Zosia (Eliza Rycembel) próbuje
zmienić świat za pomocą sztuki. Jej mama (Kinga
Preis) niespodziewanie spotyka na swojej drodze
kogoś wyjątkowego. Babcia (Stanisława Celińska)
ukrywa tajemnicę z przeszłości. Trzy kobiety
spróbują ocalić rodzinny dom. Przeżyją niejedną
perypetię, by przekonać się, czego pragną. Czy
uda im się to zdobyć?

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2
w Kosewie – TANIO. Cena do negocjacji.
Tel. 515 462 377.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam działki uzbrojone. Tel. 500
138 106.
Inseminacja bydła i trzody. Tel. 695
377 452.
Balustrady, bramy, przęsła, budowa
ogrodzeń również ze sztachet.Tel. 607
687 306.
Sprzedam/wydzierżawię działkę budowlaną ok. 2000 m2 w Nasielsku.
Tel. 728 812 375.
Sprzedam działki budowlane – Nasielsk,
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.
Sprzedam mieszkanie – tanio! Nasielsk,
ul. Starzyńskiego (45 m2).Tel. 514 986
333.
Korepetycje z matematyki. Tanio.
Tel. 798 714 084.
Pielęgnacja ogrodów.Wycinka.Tel. 667
569 562.
Szukam pracownika do zakładu kamieniarskiego. Tel. 602 134 787; (22)
794 34 09.
Sprzedam smoking ślubny rozm.
48/176. Tel. 504 984 957.
Dom w Starych Pieścirogach sprzedam
lub zamienię w Legionowie Piaski, tylko
parter. Tel. 668 540 245.
Usługi elektryczne od A do Z. 15 zł/
punkt. Tel. 534 011 229.
Sprzedam obornik kurzy. Tel. 609 100
093.
Sprzedam działkę 1100 m2, Kosewo k/
Nasielska. Tel. 662 042 757.
Sprzedam działki rolne i budowlane
w Nasielsku. Tel. 605 827 917.
Sprzedam gospodarstwo rolne 5 ha
z budynkiem mieszkalno-gospodarczym – Kędzierzawice.Tel. 781 025 950.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku przy ul. Jaworowej 1600
m2. Tel. 664 206 944.
Firma Transportowa zatrudni odpowiedzialnego kierowcę C+E.Transport
międzynarodowy tel. 695163726
Grupa Kapitałowa Bezpol zatrudni
Pracowników Ochrony. Kontakt (22)
110 01 25.
Zatrudnię Handlowca/ Call Center.
Kontakt 722 322 044.
Sprzedam słomę – bela 150 ze szczerty.
Tel. 694 781 905.

OGŁOSZENIA DROBNE
Zaginęła suczka 4-miesięczna czarno-biała. Nagroda pieniężna!!! Chruściński
Grzegorz, Paulinowo 170, gm. Nasielsk.
Tel. (22) 693 11 21, 505 653 765.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
położoną w Pieścirogach Starych, ul.
Wrzosowa, pow. 0,37 ha w tym 0,06
łąki. Cena: 60 zł/m2 z możliwością
negocjacji. Tel. 691 405 272.
Sprzedam nowy dom, ul. Sosnowa.
Tel. 512 221 616 lub 512 221 606.
Sprzedam mieszkanie 61 m 2 os.
Warszawska. Tel. 531 881 222.
Kawalerka do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 601 187 504.
Wynajmę mieszkanie w Nasielsku na ul.
Płońskiej, 48 m2, umeblowane. Czynsz
1000 zł + opłaty. Tel. 602 710 592.
Poszukuję opiekunki do 5-miesięcznej
córki w Nasielsku. Tel. 510 350 716.
Sprzedam 1,3 ha ziemi pod zabudowę.
Nasielsk, ul.Topolowa.Tel. 509 727 049.
Sprzedam działki budowlane – Nasielsk,
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.
Sprzedam ogiera zimnokrwistego
o imieniu Hundus - z licencją, ur. 05.2013
r. Tel. 512 091 637.

15

REKLAMA

6–19 maja 2016; Życie Nasielska nr 10 (448)

Z BIBLIOTEKI

Dzień przedsiębiorczości
Nasielska Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
20 kwietnia br. uczestniczyła w „Dniu przedsiębiorczości”. Program ten
jest organizowany w Polsce po raz trzynasty przez
Fundację Młodzieżowej
Przedsiębiorczości, przy
współpracy z Kancelarią
Prezydenta RP.
Do naszej placówki zwróciła się młodzież z LO
z Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej,
która to szkoła w projekcie
uczestniczy po raz siódmy. Ideą tego programu jest lepsze przygotowanie
uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy. Projekt ten
sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Czterej uczniowie z klasy II
LO: Damian Duchnowski, Bartosz Maziński, Gracjan Nojbert i Bartłomiej
Ostrowski spędzili jeden dzień w bibliotece, nie jako czytelnicy, ale jej potencjalni pracownicy. Zapoznali się z trybem funkcjonowania placówki.
Ponadto zostali zapoznani z dokumentami bibliotecznymi instytucji.
(bib)

Z UM

Obwieszczenie Burmistrza
Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016, poz. 353), zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2016 r., na wniosek Gminy Nasielsk z/s ul.
Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, została wydana Decyzja Nr 107/2016,
znak: ŚROW.6220.24.16.2015.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami
i przepompowniami w Nasielsku” – ul. Żwirki i Wigury, Cmentarna, Lazurowa, Gwiaździsta, Folwark, Młynarska do Brzozowej, Kościelna, Św.
Wojciecha, Kościuszki (droga gminna i wojewódzka), Mała, Składowa,
Kozia, Ślepa, Tylna, Rynek (str. wschodnia, północna i południowa), Kilińskiego oraz przepompownia i sieć tłoczna od ul. Żwirki i Wigury do
ul. Płońskiej.

Zatrudnię KIEROWCĘ kat. B
do rozwożenia pizzy.

Tel. 512 221 616

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nasielsku zawiadamia, że zgodnie z §48 statutu
Spółdzielni odbędą się zebrania członków Spółdzielni:
- w dniu 17.05.2016 r. o godz. 10.00 – GRUPA WIEJSKA
- w dniu 18.05.2016 r. o godz. 13.00 GRUPA MIEJSKA
Zebrania odbędą się w lokalu GS „SCh” w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 2.
Proponowany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady nadzorczej z działalności za rok 2015.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2015.
5. Rozpatrzenie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,
w tym projektów uchwał przewidzianych do podjęcia na tym Zebraniu w następujących sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego
za rok 2015;
b) Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015;
c) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2015;
d) Kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w roku 2016.
6. Dyskusja.
7. Zgłaszanie wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad oraz w innych sprawach dotyczących
Spółdzielni i grupy członkowskiej.
							

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

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

„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.

Prywatny Gabinet Ginekologiczny
Zbigniew Pietruski

Centrum Medyczne Nasielsk, ul. Warszawska 47

przyjmuje w każdy piątek od godz. 17.00

Mile widziane zapisy w rejestracji Centrum
lub telefonicznie: 23 69 12 514, 663 313 140.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT SZKOLNY

Turniej minipiłki
nożnej

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Klub MKS Victoria Nasielsk ma zaszczyt zaprosić na

III Bieg ze Świętym Janem Pawłem II

W tym dniu będzie czekać na Państwa wiele atrakcji. Zabierzcie ze sobą swoich
najbliższych tych starszych oraz tych najmłodszych i przyłączcie się do Nas.
Tegoroczną imprezę poprowadzi znany dziennikarz telewizyjny

Wojciech Zawioła.

W czwartek, 21 kwietnia 2016 r., na nasielskim Orliku odbył się gminny turniej piłkarski w mini piłkę
nożną. Udział w zawodach wzięły reprezentacje
następujących szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa z Bud Siennickich, Szkoła Podstawowa z Dębinek, Szkoła Podstawowa ze Starych Pieścirogów,
Szkoła Podstawowa z Popowa Borowego i gospodarze z nasielskiej podstawówki.
Po losowaniu i ustaleniu kolejności meczów przystąpiono do rozgrywek. Zwycięzca tego turnieju
będzie reprezentował gminę Nasielski na zawodach
powiatowych.
Wyniki poszczególnych spotkań wyglądały następująco:
Kategoria dziewcząt:
SP Dębinki – SP Stare Pieścirogi 3:1

SPORT

UWAGA
W DNIU 08 MAJA 2016 R.
NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI NASIELSK
NASTĄPI TYMCZASOWA ZMIANA
ORGANIZACJI RUCHU W ZWIĄZKU
Z PRZEPROWADZENIEM
III BIEGU ULICZNEGO

BIEGNIEMY ZE ŚWIETYM

CZASOWA ZMIANA PRZYSTANKU
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY PRZY ULICY
MŁYNARSKIEJ
W GODZ. OD 13.15 DO GODZ. 16.30
ZOSTANIE PRZENIESIONY NA UL. RYNEK
(PO DRUGIEJ STRONIE PARKU-ZATOCZKA)

W godzinach 13.15 do 16.30

Planuje się zamknięcie odcinka drogi gminnej w Nasielsku (ulica Rynek wokół parku
Jana Pawła II.

Następnie: od godz. 13.15 do 15.00
ZAMKNIĘCIE UL. MŁYNARSKIEJ
W KIERUNKU BRONINKA
–TOPOLOWA - NOWA

ZAMKNIĘCIE UL. FOLWARK W KIERUNKU
UL. ŻWIRKI I WIGURY
ZAMKNIĘCIE UL. ŻWIRKI I WIGURY
(OD SKRZYŻOWANIA Z UL. FOLWARK
DO KOŚCIOŁA)
ZAMKNIĘCIE UL. ŚW. WOJCIECHA
W KIERUNKU STAREJ POCZTY
ZAMKNIĘCIE UL. SKŁADOWEJ (
PRZY PARKU W KIERUNKU KINA NIWA)
ZAMKNIĘCIE UL. KOZIEJ
W KIERUNKU UL. KOŚCIELNEJ

SP Nasielsk – SP Budy Siennickie 0:1
SP Dębinki – SP Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Budy Siennickie 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Nasielsk 3:0
SP Dębinki – SP Budy Siennickie 3:0

ZAMKNIĘCIE UL. KOŚCIELNEJ
W KIERUNKU ULICY MŁYNARSKIEJ
W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM
UL. MŁYNARSKIEJ OBJAZD OD STRONY
STRZEGOCINA W KIERUNKU NASIELSKA
NASTĘPUJE PRZEZ ULICE:
UL. BRONINEK – UL. TĘCZOWA
DO UL. PŁOŃSKIEJ.
OBIAZD OD STRONY NASIELSKA
W KIERUNKU STRZEGOCINA:
ZJAZD Z UL. PŁOŃSKIEJ W UL. TĘCZOWĄ,
UL. BRONINEK DO UL. MŁYNARSKIEJ.
ZA SPOWODOWANE UTRUDNIENIA
Z GÓRY SERDECZNIE PRZEPRASZAMY.

Końcowa klasyfikacja
I miejsce SP Dębinki 9 punktów (9:1)
II miejsce SP Stare Pieścirogi 6 R
punktów (7:3)
III miejsce SP Budy Siennickie 3
punkty (1:6)
IV miejsce SP Nasielsk 0 punktów
(0:7)
Kategoria chłopców:
SP Popowo Borowe – SP Nasielsk
0:4
SP Budy Siennickie – SP Dębinki
2:0
SP Popowo Borowe – SP Budy
Siennickie 1:0
SP Nasielsk – SP Dębinki 7:1
SP Popowo Borowe – SP Dębinki
0:0
SP Nasielsk – SP Budy Siennickie
1:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Nasielsk 9 punktów
(12:1)
II miejsce SP Popowo Borowe 4
punkty (1:4)
III miejsce SP Budy Siennickie 3
punkty (2:2)
IV miejsce SP Dębinki 1 punkt (1:9)
Po zakończeniu turnieju wszystkim
drużynom wręczono pamiątkowe
dyplomy, a zwycięzcom puchary.
MK

ORGANIZATOR BIEGU
MKS VICTORIA NASIELSK
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