DODATEK TV

Z GMINY. Wiktorowo

Polna niespodzianka
Na pierwszy rzut oka kierowcom
przejeżdżającym przez Wiktorowo
wydaje się, że na polu zgromadzono zapasy paszy dla zwierząt. Siano
czy może słoma w belach? Nic bardziej mylnego, to po prostu wełna
mineralna, którą ktoś bezmyślnie
zostawił na środku łąki. Jak widać,
śmieci znaleźć można wszędzie. Teraz problem z ich usunięciem będzie
miał właściciel działki.
(red.)
R

Droga wojewódzka
w naprawie
W dniach 17 i 18 maja br. na drodze
wojewódzkiej nr 571, która biegnie
przez centrum naszego miasta, przeprowadzano remont nawierzchni.
Położono łącznie 3500 m masy bitumicznej na odcinku między Komisariatem Policji a stacją paliw „Bliska”,
i dalej w kierunku marketu Biedronka. Kierowcy przejeżdżający przez
Nasielsk musieli liczyć się z utrudnieniami. Prace prowadzone były
na zlecenie Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w ramach bieżącego utrzymania dróg.
(m)
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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

Z MIASTA

Z GMINY

Zdrowa majówka

Nowy asfalt
w Budach Siennickich

Mieszkańcy naszej gminy mogli w niedzielę, 15 maja br., skorzystać z bezpłatnych porad lekarzy i badań diagnostycznych. Zdrowa majówka w tym roku
odbywała się jednocześnie w dwóch miejscach: na placu przed kościołem św.
Wojciecha oraz w przychodni SP ZOZ przy ul. Sportowej.
Na placu przed kościołem św. Wojciecha rozstawiono namioty i stoiska, w których promowano zdrowy styl życia. Można tu było dokonać pomiaru poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia tętniczego. Ale także zobaczyć pokaz ćwiczeń
nornic walking, zapoznać się z ofertą zabiegów rehabilitacyjnych dostępnych
w przychodni Fizjonova i ofertą firmy farmaceutycznej ACARD. Ta część imprezy miała charakter piknikowy, tym bardziej że nasielska Akcja Katolicka przygotowała na to spotkanie wiele wspaniałych smakołyków.
Natomiast w budynku przychodni można było wykonać badania laboratoryjne
(morfologię, poziom cukru, poziom cholesterolu), USG jamy brzusznej, badanie densytometryczne (gęstości kości), badanie poziomu TSH, EKG, spirometrię
oraz skorzystać z porad lekarza POZ i reumatologa.
Nie było tłoku, ale każdy chętny na wykonie badań musiał poczekać na swoją
kolej.
– Przez cały tydzień pracuję i nie mam czasu na badania profilaktyczne. Warto
poświęcić niedzielne przedpołudnie, żeby je zrobić i być spokojnym albo zacząć leczenie. Po wykonaniu badania gęstości kości wiem już, że muszę udać
się na dalsze badania – mówi pan Marek.
– Korzystam z takich białych niedziel, ponieważ kilka lat temu, właśnie dzięki
takim badaniom, okazało się, że mam cukrzycę. Czułam się osłabiona, ale nie
zdawałam sobie sprawy, że to poważna sprawa – dodaje pani Danuta.
Wykonano w sumie kilkaset badań.
Było warto, bo na pewno wśród
uczestników nasielskiej zdrowej
majówki znalazły się osoby, które
już wiedzą, że trzeba zacząć leczenie.
– Takie imprezy promujące zdrowie, podczas których można
fot. M. Stamirowski
bezpłatnie wykonać badania, są
bardzo potrzebne naszym mieszkańcom. W niedzielę, można przyjść z całą
rodziną do przychodni i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z naszym
zdrowiem. Dzięki takim niedzielom już w wielu przypadkach udało się ludziom
uniknąć prawdziwych tragedii – mówi Maria Michalczyk, dyrektor nasielskiego
SP ZOZ, i jednocześnie składa podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

fot. I. Pęcherzewska

w przygotowanie imprezy: burmistrzowi Nasielska i pracownikom UM, ks. proboszczowi parafii św. Wojciecha, członkom Akcji Katolickiej oraz pracownikom
SP ZOZ i przedstawicielom firm farmaceutycznych biorących udział w zdrowej
majówce.
Promująca zdrowie impreza została zorganizowana przez Samorządowy
PZOZ Nasielsk we współpracy z Akcją Katolicką oraz Fundacją „Bądźmy
Razem” i Nasielskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku pod patronatem
Burmistrza Nasielska oraz Proboszcza Parafii Nasielsk.
(red.)

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

Życie Nasielska nr 11 (449); 20 maja–2 czerwca 2016

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

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.

(red.)

Mieszkańcy wsi Budy Siennickie od kilku dni cieszą się nową
nawierzchnią asfaltową w swojej
miejscowości. W pierwszej połowie maja br. przeprowadzono
przebudowę drogi powiatowej
na długości 950 m. Istniejąca,
zdegradowana, nawierzchnia
jezdni posłużyła za podbudowę.
– Wartość inwestycji wyniosła 210 tys. zł, a realizacji zadania dokonała
firma PRIMA z Sochaczewa – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału
Inwestycji nasielskiego magistratu, i dodaje, że wkrótce, bo już 24 maja,
upływa termin składania ofert na kolejną inwestycję powiatową – przebudowę drogi nr 2422W Nasielsk–Strzegocin.
(mb)

Z MIASTA

Trwa budowa kanalizacji
Od kilku tygodni trwa budowa kanalizacji sanitarnej na kolejnych ulicach
Nasielska. Od 7 maja nastąpiła zmiana organizacji ruchu przy ulicy Szkolnej. – Wprowadzony tam został tymczasowy ruch dwukierunkowy. Do
chwili obecnej wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy
ulicach Tuwima i Bajkowej oraz Polnej za PZM. Do ukończenia pozostała
jeszcze budowa przykanalików do posesji – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji , Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego
UM. – Obecnie trwaj ą p rac e n a u l i cy
Polnej, które podzielono n a dwa etapy. Pierwszy, do 20
maja, między ulicami Staszica a Szkolną,
a następnie etap drugi – od ulicy Szkolnej
do Broniewskiego,
i dlatego ten odcinek
drogi będzie teraz
wyłączony z ruchu. Oczywiście po wykonaniu robót zostanie tam wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa – wyjaśnia kierownik Kasiak.
Prace wykonuje Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna z Ciechanowa. Firma ta
w poprzednich latach wykonywała prace również w Nowej Wsi, na ulicy
POW czy też w Dobrej Woli, Nowej Wronie i Lelewie. – Wartość inwestycji
wynosi około 585 tys. zł wraz z nadzorem inwestorskim, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, a zakończenie prac przewidziano
na 30 czerwca br. – podsumowuje kierownik Radosław Kasiak.
(MB)

FOTOOBSERWATOR

Położone słupki
Przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Kolejowej (tuż obok
Banku PKO BP) jakieś auto
„skasowało” słupki drogowe oddzielające jezdnię
od chodnika. Do incydentu doszło prawdopodobnie
w nocy. Kilka przydrożnych
słupków kompletnie wyrwano, co wskazuje na spory
impet uderzenia. Nie wiadomo, czy sprawca stracił panowanie nad pojazdem, czy
poniosła go ułańska fantazja
pod wpływem napojów wyskokowych.
(d)
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fot. D. Wapniewski

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

Odznaczeń bojowych jest wiele, ale najbardziej znaczący jest Krzyż Virtuti Militari. Przyznawany jest już od
ponad 200 lat za wyjątkowe męstwo okazane w walce, za bohaterstwo. Wiemy, że w Nasielsku odznaczenie
to posiadał kapitan Antoni Sochaczewski i starszy sierżant Paweł Kapusta.
fot. M. Stamirowski
W ostatnich latach tuż
przy Baszcie powstał
niewielki skwer. Zrodziła
się myśl, aby obiektowi
temu nadać imię. Artur Nojbert, prowadzący na FB portal „Dawny
Nasielsk”, zaproponował, aby miejscu temu
nadać imię Kawalera
Krzyża Virtuti Military
kpt. Antoniego Sochaczewskiego. Pomysł
ten bardzo podobał
się współpracującemu
z nim nasielszczaninowi
mieszkającemu w Bostonie, Tomaszowi Krasoniowi. Dla swego pomysł u – wojny z roku 1920 i wojny pol- dale swego pradziadka, którymi ten
uzyskali wsparcie nasielskiej Akcji sko-niemieckiej 1939 roku – roz- za życia nie bardzo mógł się chwalić.
Katolickiej, Towarzystwa Miłośni- poczęła się mszą św. odprawioną W dalszej części uroczystości nastąków Ziemi Nasielskiej, Stowarzysze- przez proboszcza ks. kan. Tade- piło odsłonięcie tablicy, jej poświęnia „Nasielsk w dziejach”. Pomysł usza Pepłońskiego w nasielskim ko- cenie przez ks. proboszcza Tadeusza
zaaprobował też burmistrz Nasielska ściele w ceremoniale wojskowym, Pepłońskiego i złożenie kwiatów.
i Rada Miejska, która w tej sprawie z udziałem militarnej grupy rekon- Wiązankę złożyli starosta Magdalestrukcyjnej z Pułtuska kultywują- na Biernacka i burmistrz Nasielska
podjęła odpowiednią uchwałę.
cej pamięć 13 pp (obaj panowie
Kolejnym przedsięwzięciem było byli żołnierzami tego pułku) i na- Bogdan Ruszkowski. Po zakońgodne oznaczenie tego miejsca. sielskich ponadgimnazjalnych klas czeniu uroczystości jej uczestniPostanowiono umieścić na du- wojskowych, chóru parafialnego cy mieli możność wpisania się do
żym kamieniu tablicę oraz wydać w Nasielsku oraz orkiestry prowa- Księgi Pamiątkowej, otrzymali też
okolicznościowe bogato ilustrowaokolicznościową broszurę. Tabli- dzonej przez Joannę Ostaszewską.
ne wydawnictwo „Nasielskie Virtuti
ca miała upamiętniać nie tylko kpt.
Po
mszy
św.
uczestnicy
uroczystoMilitari”.
Antoniego Sochaczewskiego, ale
ści
przemaszerowali
przez
miasto
W przygotowaniu i przeprowadzejeszcze drugiego nasielskiego Kana
skwer
kpt.
Antoniego
Sochaniu uroczystości, oprócz Tomasza
walera Krzyża Virtuti Militari – starczewskiego.
Tę
część
uroczystości
Krasonia i Artura Nojberta, znaczący
szego sierżanta Pawła Kapustę.
poprowadził
Tomasz
Krasoń,
który
udział miał Krzysztof Turek działająTablicę na głazie ufundował Tomasz
przybliżył
sylwetki
obydwu
bohacy w pułtuskiej grupie rekonstrukKrasoń ze swoją rodziną. Broszurę
terów.
Swą
wiedzą
o
swoich
dziadcyjnej.
zaś sponsorował burmistrz i rodzina
kach
podzielili
się
też
wnukowie
andrzej zawadzki
państwa Krasoniów.
obydwu bohaterskich żołnierzy –
W niedzielę, 15 maja br., nastąpiło Maciej Brodowski i Marek Gizmajer. UROCZYSTOŚCI
odsłonięcie tablicy i jej poświęce- Prawnuczek st. sierż. Pawła Kapusty,
nie. Uroczystość poświęcona bo- Paweł Gizmajer, zaprezentował mehaterskim żołnierzom dwóch wojen

Z GMINY. Cieksyn

Czy w tym roku
też zabraknie wody?

Nie tak dawno, bo w czasie ostatniego lata, mieszkańcy Cieksyna i okolic borykali się z poważnym problemem braku wody w kranach. Mija rok, a SUW
w Cieksynie nie został i nie będzie zmodernizowany. Powstać ma za to punkt
czerpalny.
Mieszkańcy Borkowa i okolicznych wsi, jak chociażby Zaborza, Mokrzyc
Włościańskich, Malczyna czy Nowin, nie mieli w zeszłym roku w okresie letnim wody w kranach. Wszystko z powodu znacznej suszy oraz faktu, że stacja
uzdatniania wody nie była w stanie zapewnić odpowiedniej jej ilości. Jak zauważają mieszkańcy, do tej sytuacji dołączają się także działkowicze, którzy
przejeżdżają tam wypoczywać i beztrosko podlewają swoje ogródki. Wtedy
ok. godz. 17–18 jest bardzo słabe ciśnienie w kranach.
Przypomnijmy, że najgorsza sytuacja miała miejsce od piątkowych wieczorów do poniedziałków, kiedy to właśnie najwięcej działkowiczów przebywało
w swoich letnich posesjach.
Braki wody powodują dodatkowo spore straty w gospodarstwach, gdyż chociażby urządzenia sanitarne, rozsadzane przez ciśnienie, psują się, co niejednokrotnie w zeszłym roku zgłaszali oburzeni mieszkańcy. Między innymi jedna
z rodzin z Borkowa zmuszona była zakupić nową termę, ponieważ podczas ich
nieobecności w domu zabrakło wody. Nie mogli zatem odłączyć termy od
prądu, co jest w takich sytuacjach wskazane, i niestety musieli zakupić nową.
Oczywiście nikt nie zwróci poniesionych kosztów.
O to, jak będzie wyglądała sytuacja w tym roku, dopytywał przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki i jednocześnie sołtys Lelewa.
– Postanowiliśmy wybudować punkt czerpalny w Cieksynie, który będzie
działał latem. Z beczkowozów korzystały tylko te osoby, na których posesji
były one postawione. Nikt po tę wodę nie chciał przyjechać. Nikt nie przyjechał też po wodę do SUW-u w Cieksynie, gdy w tamtym roku wprowadzano
dyżury. A stacja ma taką a nie inną wydajność. Budowa czy modernizacji tej
stacji to są ogromne koszta i gmina nie posiada takich środków – powiedziała
Lidia Rutkowska, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nasielsku.
A zatem w rejonie Cieksyna znowu może być problem z wodą. Najprawdopodobniej sytuacja się powtórzy i ponownie trzeba będzie zmagać się chociażby z kłopotami w codziennym funkcjonowaniu, bo jak tu prać bez wody,
korzystać z toalety, gotować itd. Pozostanie zatem punkt czerpalny. Ten zapewni stale świeżą wodę, inaczej niż to było w przypadku beczkowozów,
w których woda szybko traciła swoją przydatność.
Ewelina Gizińska

Dzień Strażaka
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Podwórko NIVEA
oficjalnie otwarte

W sobotę, 14 maja br., odbyło się
oficjalne otwarcie Podwórka Nivea,
które mieszkańcy naszej gminy wygrali, oddając na nie głosy w konkursie ogłoszonym przez firmę Nivea.
Niestety, jedyne, czego nie dało się
zaplanować tego dnia, to pogoda.
Mimo padającego deszczu Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska,
ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoński
oraz gość specjalny – Jarosław „Pasha” Jarząbkowski dokonali uroczystego przecięcia niebieskiej wstęgi.
Dla przybyłych, a tych na początku
uroczystości było zaledwie kilkana-

3

ście osób, przygotowano atrakcje
w postaci gadżetów od firmy Nivea. Słodkości rozdawała dzieciom
Myszka Miki, była darmowa wata
cukrowa i zamek-zjeżdżalnia dla
najmłodszych.
Na placu zabaw dzieci jednak mogły
się bawić już od 8 kwietnia br., kiedy
to otwarto „bramy” podwórka. Najmłodsi mogą się tu korzystać między innymi z huśtawek, skakanek,
piaskownicy, karuzeli i ścianki wspinaczkowej. Jeszcze w maju br. ma
być zainstalowana także zjeżdżalnia.
Michał B.

W sobotę, 14 maja br., na terenie nasielskiej jednostki OSP odbyły się
gminne uroczystości z okazji Dnia
Strażaka. Po zbiórce strażaków ze
wszystkich OSP z gminy Nasielsk na
terenie jednostki nastąpił uroczysty
przemarsz do kościoła parafialnego
św. Wojciecha. Mszę św. w intencji
strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich rodzin koncelebrował ks. Grzegorz Ostrowski.
Następnie strażacy w asyście Orkiestry Dętej OSP z Pułtuska przemaszerowali uroczyście do nasielskiej
jednostki OSP. Tam po złożeniu meldunku przez prezesa Kazimierza Drabika zastępcy Oddziału Powiatowego OSP RP w Nowym Dworze Mazowieckim Henrykowi Ruszczykowi odbyło
się uroczyste wręczenie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych strażaków z jednostek OSP z tereny naszej gminy. Odznaczenia wręczyli zastępca Oddziału Powiatowego OSP RP w Nowym Dworze Mazowieckim Henryk
Ruszczyk, prezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nasielsku Kazimierz Drabik oraz burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski.
Najwyższym odznaczeniem – Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – został uhonorowany druh Edward Ostaszewski.
Komendant Miejsko-Gminny OSP Kazimierz Drabik złożył również podziękowania na ręce Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, za co wspieranie OSP na terenie gminy. – W ciągu ostatniego roku udało się zakupić
dwa wozy strażackie – jeden dla Cieksyna, drugi dla Nuny – podkreślił Kazimierz Drabik.
Burmistrz Nasielska oraz Magdalena Biernacka, starosta powiatu nowodworskiego, złożyli życzenia strażakom –
jak najmniejszej liczby wyjazdów. Na koniec prezes Drabik pożegnał oficjalnie poczty sztandarowe i strażaków,
gdyż po 15 latach odchodzi ze swojego stanowiska. – Uważam, że zostawiam OSP z terenu gminy Nasielsk
w dobrym stanie, a strażaków w pełnej gotowości bojowej. W kolejnych wyborach, które odbędą się 4 czerwca, dam szansę młodemu pokoleniu. W tym miejscu chciałbym podziękować panu Jackowi Rucińskiemu za
pomoc w organizacji uroczystości, które odbyły się na terenie jednostki w Nasielsku – podsumował K. Drabik.
Na zakończenie odbył się grillowy poczęstunek.
Michał B.
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Sprzątali Nunę

Motocyklista rozbił się na golfie

Z okazji Dnia Ziemi 29 kwietnia br. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nuny
sprzątali swoją miejscowość,
w ramach akcji „Nasz czysty
Nasielsk”. Brało w niej udział
15 osób, które uprzątnęły
przede wszystkim pobocza
drogi powiatowej wiodącej
przez tę wieś. W sumie zebrano ponad 20 worków
śmieci. Brawa za zaangażowanie dla strażaków z Nuny dających dobry przykład innym.

(red.)

FOTOOBSERWATOR

Nasłoneczniony paczkomat
Wiele osób chwaliło sobie instalację paczkomatu na stacji PKP
w Nasielsku i coraz więcej mieszkańców gminy korzysta z jego
usług. Jednak w bardzo słoneczne
dni trudno jest odebrać lub nadać
paczkę. Problemem jest wyświetlacz, na który bezpośrednio padają promienie słoneczne. Zapewne
zmiana lokalizacji nie wchodzi w grę, dlatego klientom pozostanie narzekanie lub odbiór paczek w godzinach przedpołudniowych lub nocnych.
Michał B.
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Do groźnego zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagen
Golf z motorem marki Yamaha doszło w niedzielę, 8 maja br., chwilę
po godz. 11 na ul. Warszawskiej. W wypadku ucierpiał młody motocyklista, którego śmigłowcem przetransportowano do szpitala.
– Według wstępnych ustaleń policjantów 57-letni kierujący golfem
(mieszkaniec Pomiechówka), jadąc w kierunku centrum Nasielska,
chciał wykonać manewr skrętu w lewo. Jadący w tę samą stronę
21-letni motocyklista (mieszkaniec powiatu pułtuskiego) prawdopodobnie podjął manewr wyprzedzania samochodu. Doszło do zderzenia pojazdów. Kierowca jednośladu z ciężkimi obrażeniami ciała został śmigłowcem przetransportowany do szpitala.
Aktualnie policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia drogowego – informuje Szymon Koźniewski, oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji.
Na miejscu zdarzenia pojawiła się także karetka pogotowia ratunkowego, cztery jednostki straży pożarnej, w tym OSP
Nasielsk, jak również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Warszawy. LPR śmigłowcem przetransportowało młodego motocyklistę, który w wyniku wypadku z ciężkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
Jak relacjonują świadkowie zdarzenia wyglądało na to, jakby motocyklista chciał wyprzedzić samochód osobowy i nie
wziął pod uwagę, że kierowca auta może skręcić w kierunku sklepu MarcPol. Nie ma też wątpliwości, że motocyklista
poruszał się z niedozwoloną prędkością na terenie zabudowanym, o czym świadczy chociażby fakt, że auto podczas
uderzenia zostało odwrócone o 180 stopni.
Policja przypomina, że sezon motocyklowy został już rozpoczęty. Niestety, jak
pokazują coroczne wydarzenia, niektórych kierowców jednośladów czasem za
bardzo ponosi wyobraźnia, jak mówią policjanci. Apelujemy zatem o rozwagę,
08.05. na ulicy Warszawskiej kierowaby nie dochodziło więcej do tragicznych zdarzeń drogowych.
– Jak wynika z policyjnych obserwacji, wina za wypadki drogowe z udziałem ca motocykla podczas wyprzedzamotocyklistów leży po obu stronach uczestników ruchu drogowego – zarów- nia kolumny samochodów uderzył
no po stronie kierowców motocykli, jak i kierujących samochodami. Różnica w bok samochodu, który skręcał
jednak polega na tym, że w przypadku nawet najdrobniejszej kolizji tych dwóch w lewo. Motocyklistę z rozległymi
pojazdów, to motocyklista ma najmniejsze szanse na przeżycie albo wyjścia obrażeniami ciała przetransportowano helikopterem do szpitala.
z tego bez obrażeń – czytamy w komunikacie prasowym policji.
Ewelina Gizińska 08.05. w Cegielni Psuckiej Mariusz D.
R
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A wraz z trzema nieznanymi mężczyznami umyślnie uszkodził samochód
Rajmunda D., powodując straty w wysokości 3000 zł.
08–09.05. w Cegielni Psuckiej nieznany sprawca uszkodził samochód
Krzysztofa K., powodując straty w wysokości 1000 zł.
15.05. w Popowie Borowym kierujący motocyklem Krzysztof B., wykonując manewr wyprzedzania na
oznakowanym skrzyżowaniu, uderzył
w pojazd, który prawidłowo skręcał
w lewo. Motocyklista z obrażeniami
ciała został przewieziony do szpitala.
09–16.05. w Nunie nieznany sprawca z ogrodzonej posesji skradł mienie
o wartości 1000 zł na szkodę Wojciecha O.

KRONIKA

POLICYJNA

KRONIKA OSP
08.05. JRG Nowy Dwór Maz., OSP
Nasielsk i OSP Psucin zabezpieczały miejsce wypadku drogowego
na ulicy Warszawskiej i miejsce lądowania śmigłowca LPR.
11.05. OSP Nasielsk wyjechała do
roju pszczół, które wylęgły się przy
wejściu do budynku mieszkalnego
przy ulicy Kościuszki. Działania strażaków polegały na usunięciu roju.
11.05. strażacy wyjechali do pożaru drewnianego kontenera mieszkalnego. W akcji uczestniczyły
zastępy z JRG Nowy Dwór Maz.,
OSP Nasielsk, OSP Psucin i WSP
Pomiechówek.
13.05. JRG Nowy Dwór Maz. i OSP
Nasielsk zabezpieczały miejsce
zdarzenia drogowego i miejsce lądowania śmigłowca LPR
w Krzyczkach-Żabiczkach.
15.05. strażacy z JRG Nowy Dwór
Maz. i OSP Nuna zostali zadysponowani do wypadku drogowego
na drodze 632. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia.
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Od 19 kwietnia br. trwają prace przy kolejowym wiadukcie sierpeckim znajdującym się w Starych Pieścirogach. Z tego też powodu w dniach 27–29 maja
ruch pociągów na szlaku Nasielsk–Cieksyn zostanie
wstrzymany i uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza.
W ostatnich dniach można się na własne oczy przekonać, jak zmienia się wygląd kolejowego wiaduktu
położonego w Starych Pieścirogach na linii kolejowej nr 27. Prace prowadzone są przez PKP Polskie
Linie Kolejowe. Wiadukt zostanie wzmocniony i odnowiony. Z jego obydwóch stron są też instalowane
betonowe schody.
– Wykonawca prowadzi obecnie prace okołotorowe, które nie powodują żadnych ograniczeń w ruchu drogowym i kolejowym. Obecnie analizowany jest najlepszy termin przeprowadzenia najważniejszych
prac, tj. wymiany konstrukcji obiektu wraz naprawą przyczółków. Prace te będą prowadzone w dniach 27–29.05
przez firmę POLWAR S.A.. W związku z powyższym w tych dniach ruch pociągów na tym szlaku zostanie wstrzymany i zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku ok. 8 km od stacji Nasielsk do
przystanku osobowego Cieksyn – mówi Łukasz Kwasiborski z wydziału prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Całość prac zostanie ukończona 31 maja br.
E. Gizińska

Czy rzeczywiście tyle czasu kierowcy będą teraz czekać na nowe lustro
drogowe w Starych Pieścirogach? Długo wyczekiwane, które zapewniało
kierowcom bezpieczny wyjazd z drogi wewnętrznej na krajową 571, zostało zbite przez chuliganów.
Ten, który rzucał w lustro okazał się mieć bardzo dobre oko, ponieważ
trafił jak w dziesiątkę – w sam środek lustra. Z tego też powodu kierowcy
znowu mają poważny problem, wyjeżdżając z podporządkowanej ulicy.
Wiadukt zdecydowanie ogranicza ich widoczność i zmuszeni są oni do
ryzykowania swoim życiem oraz życiem innych uczestników ruchu drogowego.
Miejmy nadzieję, że jednak nie będą musieli czekać pechowych siedmiu
lat na poprawę tej sytuacji, a gmina podejmie odpowiednie środki, aby
chuligański wybryk nie wpłynął na brak bezpieczeństwa kierowców.
E.G.

Wstrzymany zostanie ruch pociągów Siedem lat nieszczęścia?

25 lat Kapłaństwa
Czcigodnemu Księdzu Krzysztofowi Krawczakowi w 25. rocznicę święceń kapłańskich składamy życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, wytrwania w swoim
powołaniu, obfitości łask Bożych i darów Ducha Świętego w pracy
duszpasterskiej i w dalszym życiu. Życzymy Ci, drogi kapłanie, abyś
zwycięsko przeszedł wszystkie próby i doświadczenia życiowe, opierając się na mocy Chrystusa Króla i Jego Najświętszej Matki.
Byłemu proboszczowi Parafii Cieksyn
wdzięczni za wspaniałą i pełną ofiary posługę – Parafianie.
Jubileuszowa Msza Św.: Cieksyn, 24.05.2016 r., godz. 12.00
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Miłosny trójkąt
Po raz kolejny wzięłam udział
w akcji Book Tour, organizowanej
przez Wydawnictwo Akurat. Tym
razem w moje ręce trafiła powieść
Gail McHugh Amber.
Książka ta nie tylko trafiła w moje
ręce, ona skradła również moje
serce. Historia opisywana w utworze pochłonęła mnie na długie godziny. Zawładnęła moim umysłem,
emocjami i powodowała drżenie
ciała. Kocham takie powieści. Amber to lektura, której szukałam bardzo długo. Wpasowała się w mój
gust literacki, wywołując rumieńce na twarzy. A o to chyba chodzi
w dobrym erotyku.
Tak, bo Amber to erotyk pełną parą. Dawno tak dobrze się nie bawiłam
podczas czytania tego typu literatury. W końcu ją doceniłam – i przepadłam. A moja miłość do Amber zaczęła się już od pierwszych stron
tekstu. Jest idealnie – tak jak uwielbiam. Od czasu premiery nie mogłam
nie ulec pokusie, by tej książki nie przeczytać, aż tu nagle – Book Tour
na blogu recenzenckim u Cyrysi. Jednak to nie wszystko, kupiłam także swój egzemplarz. Musiałam, musiałam, musiałam. I mam nadzieję, że
jeszcze nie raz do niej wrócę.
Pewnie czytaliście już wiele recenzji tej powieści, dlatego nie będę skupiała się na treści, a głównie na emocjach, które tu górowały. Ogólny
zarys wygląda tak: dziewczyna wyjeżdża na studia i przez zbiegi okoliczności poznaje dwóch mężczyzn. Obydwaj kradną jej serce, w obydwóch
się zakochuje. Mamy tu do czynienia z trójkątem miłosnym. A spotykam się z tym po raz pierwszy w literaturze. A może wy znacie podobne
książkowe historie?
Amber to przede wszystkim świetny erotyk z wątkiem kryminalnym
w drugiej części utworu. Zupełnie nie tego się spodziewałam. Liczyłam
raczej na jakieś zwykłe New Adult, które równie bardzo uwielbiam. Jednak tu dostałam coś więcej. Coś, z czego jestem zadowolona.
Czy mogę powieść Gail McHugh dodać do listy książek ulubionych,
ukochanych, uwielbianych? Z całą pewnością tak. Mówię TAK erotykom
i daję im szansę. Czyżby zmienił się mój gust literacki? Wcześniej pasjonowały mnie obyczajówki i romance, które nadal bardzo lubię, ale moje
serce skradły erotyki. To one powodują, że utwór wyjątkowo emocjonalnie na mnie wpływa. Czyżbym się uwrażliwiła? A może to sztuka pisania autorki? Nie wiem, ale bardzo chcę poznać resztę pozycji literackich
tej autorki, jak i inne świetne erotyki czy powieści z nurtu New Adult.
Ja wam z całego serca polecam Amber Gail Mchugh.
Marta Czeremurzyńska

KULTURA
Z BIBLIOTEKI
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Nasielsk na szlaku napoleońskim

W sobotę 30 kwietnia b.r. nasza biblioteka gościła słuchaczy Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Ursusa na czele z prezes Lucyną Wasilewską. Wizyta
w Nasielsku była częścią planu wycieczki, który zakładał zwiedzanie
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Muzeum Pozytywizmu
w Gołotczyźnie.
Autokar z naszymi gośćmi pojawił się Nasielsku ok. godz.17.00.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili funkcjonującą w bibliotece wystawę „Średniowieczny Nasielsk”,
gdzie wysłuchali stosownego wykładu przygotowanego przez dr. Stanisława Tyca. Następnie zwiedzili najbardziej interesujące obiekty w naszym
mieście, a więc: kościół, cmentarz katolicki, cmentarz żydowski, dawny rynek i miejsce po byłej synagodze.
Przewodnikiem po Nasielsku był również Stanisław Tyc. Można spodziewać się, że podobnych wycieczek będzie coraz więcej, a Nasielsk stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny, tym bardziej że aspirujemy do uczestnictwa
w Europejskim Szlaku Kultury „Destination Napoleon”.
Spotkanie programowe w tej sprawie odbyło się 28 kwietnia br. w Opinogórze, a uczestniczyli w nim reprezentanci wielu polskich miast oraz goście z Francji. Nasielsk na tym spotkaniu reprezentował Marek Maluchnik – sekretarz Nasielska, oraz Stanisława Tyc – dyrektor biblioteki.
(bib.)

Pasowanie na czytelnika

6 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego odbyło się pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki szkolnej. Celem tej uroczystości było
zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych
oraz nawyku i potrzeby czytania, rozwijanie wrażliwości
dzieci, zapoznanie z postaciami z najpopularniejszych
baśni, rozwijanie nawyku dbałości o książki oraz promocja wartościowej literatury.
Uczniowie klasy III c pod kierunkiem nauczycielek Kopki i J. Czyż przygotowali przedstawienie pt.
„Nasi baśniowi przyjaciele”. Pierwszoklasiści mieli
okazję przenieść się na chwilę w zaczarowany świat baśni, bo zachęcała do tego zarówno scenografia, przygotowane stroje bajkowych postaci, jak również wspaniała gra aktorska dziewczynek i chłopców z klasy III c.
Po przedstawieniu dzieci z klas I złożyły przysięgę, w której obiecały dbać o książki i szanować je, po czym
zostały uroczyście przyjęte w poczet czytelników biblioteki szkolnej.
Następnie pierwszoklasiści otrzymali na pamiątkę zakładki do książek wykonane przez uczniów klas IV–VI
oraz małe co nieco dla osłody.
Na zakończenie uroczystości dzieci z klasy I wraz z wychowawcami zostały zaproszone przez bibliotekarzy
na pierwszą wizytę w bibliotece
szkolnej, a dzieci z klasy III c za- Z BIBLIOTEKI
śpiewały piosenkę na pożegnanie.
J. Czyż, G. Kopka

Ocalić od zapomnienia

Zbiory Pracowni Dokumentacji Dziejów
Miasta i Regionu, działającej w strukturach nasielskiej biblioteki, wzbogaciły się
o cenny dar. Otóż pod koniec kwietnia br.
Janusz Konerberger przekazał nam sztandar Spółdzielni Inwalidów „Telmet”, ufundowany w 1985 r. .
– Przekazując sztandar, chcę go uchronić od niechybnej poniewierki, czyli niejako ocalić od zapomnienia.
Pomieszczenia starej kamienicy z początku XX wieku emanują pozytywna
aurą i sprzyjają kolekcjonerskiej pasji
kierującego biblioteką Stanisława Tyca.
Do biblioteki przychodzi wiele osób, a to
daje możliwość obejrzenia i posłuchania
o losach „Telmetu”, który niestety zniknął
z gospodarczej mapy mikroregionu – mówi Janusz Konerberger wieloletni prezes tej spółdzielni założonej przez inwalidów wojennych. Spółdzielnia była przez
wiele lat miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych.
Spółdzielnia Inwalidów „Telmet”, założona w 1950 r., w jakiś sposób łączy się
z biblioteką, bowiem mieściła się tu siedziba zarządu spółdzielni.
Apelujemy w tym miejscu do nasielszczan, aby przekazywać nam będące
w ich posiadaniu pamiątki związane zarówno z „Telmetem”, jak i innymi ważnymi zakładami pracy w naszym mieście. Posłużą one do tworzenia wystaw
tematycznych w bibliotece i pozwolą ocalić od zapomnienia lokalnych pracodawców – źródło utrzymania wielu pokoleń nasielszczan.
(bib.)
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Z ŻYCIA PARAFII

Śladami świętych kobiet
Nasze trzydniowe pielgrzymowanie, w grupie pięćdziesięciu osób,
rozpoczęliśmy w sobotni ranek, 30
kwietnia 2016 r. Trzebnica powitała
nas pięknym słońcem. Brat Marcin,
salwatorianin, przybliżył nam postać św. Jadwigi Śląskiej, przy której
sarkofagu modlili się pielgrzymi.
Podziwialiśmy też piękno XIII-wiecznej bazyliki i klasztoru. Punktem kulminacyjnym była msza św.
o godz. 12.00, której przewodniczył ks. Grzegorz.
Następnie przejechaliśmy do stolicy Dolnego Śląska. We Wrocławiu
stanęliśmy przy pomniku katyńskim, który znajduje się w parku
Juliusza Słowackiego. Następnie
udaliśmy się na bulwar nad Odrą,
stamtąd podziwialiśmy zabudowę
Ostrowa Tumskiego. Pięciogodzinne zwiedzanie zakończyliśmy
w kościele św. Wojciecha. Tam przy
relikwiach bł. Czesława, patrona miasta, modliliśmy się w naszych intencjach. Następnie udaliśmy się na
obiadokolację i zasłużony odpoczynek do hotelu.
Po niedzielnym śniadaniu poszliśmy oglądać Panoramę Rac ławicką. Wielk ie malowidło
(15 x 114 m), dzięki zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich i technicznych, „przeniosło” nas w inną
rzeczywistość i inny czas. Zwycięska bitwa była stoczona 4 kwietnia
1794 r. pod Racławicami przez wojska powstańcze, ze wsparciem
słynnych kosynierów pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki, z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez
generała Tormasowa. To dzieło znanego lwowskiego malarza Jana Styki,
który zaprosił do współpracy znakomitego batalistę Wojciecha Kossaka,
dostarczyło nam wielu przeżyć.
Przed południem gościliśmy w domu
rodziny Steinów. Pan Marek przybliżył nam historię żydowskiego rodu,
z którego wywodzi się patronka Europy, Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża. Wszyscy święci są
ludźmi wyjątkowymi, ale Edyta to
z pewnością wśród kobiet „największa
święta naszych czasów”. Żydowska
intelektualistka urodzona we Wrocławiu 12.10.1891 r., filozof fenomenolog, niewierzącą, lecz poszukującą
prawdy, nawrócona na katolicyzm,
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ROZMAITOŚCI
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Dawid Obojski wśród
najlepszych rolników

W dniach 16–21 kwietnia br. w wielu przekazach internetowych z Brukseli
mogliśmy oglądać państwa Katarzynę i Dawida Obojskich z Lubominka.
Widzieliśmy ich np. w towarzystwie naszego europosła Jarosława Kalinowskiego w gmachu Parlamentu Europejskiego. Wiele osób zastanawiało
się, co oni tam robią i jaki charakter ma ich obecność w tak szacownym
miejscu.
O ich wyjeździe do Brukseli wiedziało niewiele osób. Była to forma nagro-

wreszcie karmelitanka, zagazowana w Oświęcimiu prawdopodobnie
9.08.1942 r. O godz. 12.00 ks. Grzegorz przewodniczył sumie w kościele
św. Michała Archanioła, gdzie św. Edyta Stein po konwersji przychodziła na
msze i modlitwy. W tej piękniej neogotyckiej świątyni księży salezjanów
znajduje się kaplica poświęcona Teresie Benedykcie od Krzyża.
W poniedziałkowy poranek opuściliśmy to piękne miasto, udając się
w Karkonosze. Zatrzymaliśmy się
w Sanktuarium Matki Bożej Krzeszowskiej, gdzie modliliśmy się przed
XIII-wieczną ikoną Matki Bożej Łaskawej – najstarszym wizerunkiem
maryjnym w Polsce, ukoronowany.
2 czerwca 1997 r. w Legnicy przez
papieża św. Jana Pawła II. Krzeszów
to mała miejscowość położona
w Kotlinie Kamiennogórskiej. Od
czasu powstania diecezji legnickiej
jest jej głównym sanktuarium oraz
celem pielgrzymek. Krzeszowskie
opactwo cystersów to zabytek najwyższej światowej klasy, wpisany na
listę Pomników Historii. Tędy przebiega również główny Europejski Szlak
Cysterski oraz Sudecka Droga św. Jakuba. W południe byliśmy w Karpaczu, udając się wyciągiem na Kopę
(1350 m n.p.m.), skąd zaczęliśmy
zdobywać Śnieżkę. To najwyższy
szczyt (1602 m n.p.m.) Karkonoszy
i zarazem całych Sudetów. Wznosząca się ponad 200 m nad okoliczne grzbiety Śnieżka odznacza się
niezwykle surowym klimatem, a jej
zdobycie w śniegu i w wietrze oka-

zało się niełatwe. Pomimo trudności
15-osobowa grupa stanęła na szczycie przy barokowej kaplicy z XVII
w. pod wezwaniem św. Wawrzyńca
– patrona przewodników, w której
każdego roku w dniu 10 sierpnia jest
odprawiana uroczysta msza święta.
Ze szczytu podziwialiśmy rozległą
górską panoramę.
Po zjeździe z Kopy udaliśmy się do
świątyni Wang, która została zbudowana na przełomie XII i XIII w. w południowej Norwegii, w miejscowości
Vang, położonej nad jeziorem Vang
– stąd wywodzi się jej nazwa. Kościół
Wang został wzniesiony na wzór najlepszych przykładów skandynawskiego drewnianego budownictwa
sakralnego i stanowi bezcenne dzieło
dawnej sztuki nordyckiej. Dzięki zabiegom hrabiny Fryderyki von Reden
z Bukowca u króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, który kupił kościół
od Norwegów, wiosną 1842 r. kościółek stanął w Karkonoszach, aby
mógł służyć ewangelikom mieszkającym w Karpaczu i okolicach.
Pobyt w Karpaczu zakończyliśmy
mszą św. i nabożeństwem majowym
w parafialnym kościele pw. Nawiedzenia NMP.
Przejazd nocy do Nasielska zakończył nasze pielgrzymowanie. Pełni wdzięczności w sercu za wspólnie
modlitwy, czas spędzony dla „ducha
i ciała”, niezapomnianych przeżyć
i wrażeń wróciliśmy z tegorocznej
majówki.
ks. Grzegorz A. Ostrowski

dy dla wyjątkowego rolnika, jakim jest sołtys Lubominka Dawid Obojski.
Pan Dawid w krajowym finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
organizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej zajął czwarte miejsce.
Olimpiada organizowana przez ZMW od lat cieszy się wielkim uznaniem
w środowisku związanym z rolnictwem i dokumentuje gruntowną wiedzę
rolniczą i umiejętności jej uczestników. Startują w niej uczniowie szkół rolniczych, studenci uczelni rolniczych i młodzi rolnicy mający nie więcej niż
czterdzieści lat. Jurorami w tych konkursach są ludzie profesjonalnie zajmujący się rolnictwem, m.in. pracownicy dydaktyczni uczelni rolniczych.
Do krajowego finału Olimpiady pan Dawid dotarł poprzez eliminacje na
szczeblu środowiskowym i wojewódzkim. Wykazał się największą wiedzą
na szczeblu województwa mazowieckiego i zajął pierwsze miejsce.
W dniach 17–18 marca wystartował w finale krajowym. Zakwalifikowało się
do niego 60 uczestników z całej Polski. Finał rozgrywany był dwuetapowo
w woj. świętokrzyskim.
Pierwszego dnia uczestnicy finału w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego w Modliszewicach rozwiązywali test składający się z 50 pytań
z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji, ochrony środowiska i OZE, ekonomiki, zarządzania, BHP w rolnictwie oraz Wspólnotowej
Polityki Rolnej. 33 najlepszych uczestników po testach zakwalifikowało się
do części praktycznej. Następnego dnia podczas Targów Agrotech w Kielcach wyłonionych po testach i części praktycznej najlepszych dziesięciu
uczestników finału odpowiadało na pytania ustne. Zadawali je pracownicy
naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pracownicy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kielcach oraz KRUS-u.
Mazowiecki europoseł Jarosław Kalinowski, były minister rolnictwa i były
wicepremier, wielką wagę przykłada do tego, aby podnosić poziom naszego rolnictwa, zwracając przy tym dużą uwagę na młodzież. Stąd często organizuje dla niej wyjazdy do Brukseli. W wyjeździe, w którym wzięli
udział państwo Obojscy i inni laureaci OMPR, uczestniczyli również laureaci konkursu kulinarnego „Smaki Mazowsza” i reprezentanci samorządowi gminy Rząśnik. Wyjazd do Brukseli nie był tylko turystyczną eskapadą.
Jego uczestnicy spotykali się z europosłami, pogłębiali swoją wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a przy
okazji poznawali także Brukselę i Brugię.
andrzej zawadzki

OD REDAKCJI

Sołtys o domu modlitwy
W nawiązaniu do artykułu, jaki ukazał się w ŻN w nr. 9 pt. Dawny dom
modlitwy zabytkiem, swojego komentarza w tej sprawie udzielił sołtys Mazewa Dworskiego A, Krzysztof Niesiobędzki. Odpiera on zarzuty mieszkańców, jakoby po objęciu przez niego funkcji sołtysa, ponad
17 lat temu, zamarło życzcie w dawnym domu modlitwy. Jak mówi,
mimo że w ostatnich latach nie były tam organizowane różnego rodzaju imprezy sołeckie, to miały one miejsce na początku jego kadencji.
K. Niesiobędzki tłumaczy, że w ostatnich latach nie było możliwości, aby
je zorganizować, z powodu złego stanu budynku.
Redakcja ŻN
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90-lecie powstania szkoły

Piątek 29 kwietnia 2016 r. był
w nasielskim gimnazjum szczególnym dniem – dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów,
rodziców, absolwentów, byłych pracowników oraz zaproszonych gości. Mogli oni bowiem uczestniczyć
w obchodach 90-lecia powstania
budynku szkoły oraz 25. rocznicy
nadania imienia Konstytucji 3 maja.
Uroczyste obchody stały się okazją

do wspomnień oraz złożenia wyrazów szacunku i uznania ludziom,
którzy pracowali na dobry wizerunek placówki.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą mszą świętą o

godz. 10.00 w kościele parafialnym
pw. św. Wojciecha w Nasielsku.
Koncelebrze przewodniczył Jego
Ekscelencja ksiądz biskup Roman
Marcinkowski, do którego na początku mszy dyrektor Bożenna Zawadzka-Roszczenko skierowała słowa
powitania.
Po powrocie do szkoły wszyscy udali
się do hali. Na początku uroczystości
zaproszeni goście wysłuchali przemówień dyrektor Zawadzkiej-Roszczenko,
wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Zofii
Szmytkowskiej, starosty Magdaleny Biernackiej, burmistrza Bogdana
Ruszkowskiego, przedstawiciela Rady Rodziców Anny Ćwik oraz
wielu innych zaproszonych gości, w
tym absolwentów.
W czasie uroczystości ks. biskup Roman Marcinkowski poświęcił tablicę
upamiętniającą pierwszego powo-

fot. M. Stamirowski

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Wycieczka do Warszawy
W czwartek, 5 maja
br. dzieci z oddziału przedszkolnego
oraz klas I–III Szkoł y Po d st awowej
w Popowie Borow ym p o d op ieką
wychowawców wyruszyły na wycieczkę do Warszawy.
W pierwszej kolejnoś ci odwied zi ł y
Ogród Zoologiczny.
Jest to urocze miejsce do spędzenia wolnego czasu, ale również stanowi ogromną skarbnicę wiedzy przyrodniczej. Dla niektórych uczestników
była to pierwsza wizyta w tym niezwykłym miejscu. Wspaniała, słoneczna
pogoda sprzyjała spacerom malowniczymi alejkami. Podczas kilkugodzinnego pobytu dzieci mogły podziwiać przeróżne gatunki ptaków, a także
małpy, słonie, żyrafy, nosorożce, lwy i tygrysy i wiele innych gatunków
zwierząt niespotykanych na co dzień. Chętni mogli zakupić pamiątki oraz
coś na deser.
Wycieczka okazała się nie tylko wielkim przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami sprawia, że
wiadomości zdobyte na wycieczce na trwałe zapisują się w pamięci jej
uczestników.
Kolejnym punktem wycieczki było Centrum Zabaw dla dzieci „Kolorado”.
Niezwykłą atrakcją okazała się ogromna konstrukcja składająca się z labiryntów, rur, przejść, zjeżdżalni, basenów z piłeczkami, a także minipojazdów i armatek z piłeczkami. Czas upłynął tam bardzo szybko.
Po zabawie wszyscy zjedli pyszny obiad i zadowoleni, lekko zmęczeni,
ale pełni wrażeń bezpiecznie wrócili do szkoły, gdzie czekali już na nich
stęsknieni rodzice.
K. Pelkowska

jennego kierownika szkoły – Michała Michalcewicza.
Następnie wszyscy obejrzeli program
artystyczny w wykonaniu uczniów,
przygotowany przez nauczycielki:
Kingę Soliwodę, Justynę Kownacką
oraz Monikę Bagińską. Młodzi aktorzy spisali się na medal! Przenieśli
oni widzów w wiek XVIII i przybliżyli
wszystkim, w jakich okolicznościach
doszło do uchwalenia Konstytucji
3 maja. Dalsza część
akademii dotyczyła historii i czasów współczesnych naszej szkoły.
Wielkie owacje zebrał
przepięknie wykonany
polonez przygotowany
przez Jolantę Skurczyńską. W tworzeniu całego wizerunku akademii
uczestniczyły także:
Wioletta Sadowska,
Bożena Chrzanowska,
Martyna Sosnowska
oraz Anna Chmielewska, która przygotowała
prezentację multimedialną, a o część muzyczną zadbała Joanna
Ostaszewska.
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Po zakończeniu części artystycznej
wszyscy goście zostali zaproszeni
na obiad oraz mogli obejrzeć sale
lekcyjne, przejrzeć kroniki szkolne, a także zobaczyć, jak zmienił się
budynek szkoły w ostatnich latach.
Duże zainteresowanie wzbudziły
wystawy: malarstwa Ewy Witkowskiej
– byłej nauczycielki naszej placówki, oraz grafiki absolwenta szkoły –
Leszka Gałężewskiego. Uroczystość
zorganizowana z okazji 90. rocznicy powstania szkoły była wspaniałą
okazją do spotkań po latach dla wielu
byłych pracowników szkoły i absolwentów. Mieli oni możliwość odwiedzenia placówki, w której zdobywali

wykształcenie. Był to dzień szczególny i niepowtarzalny; był powodem
do dumy i satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, a jednocześnie
zachęcał do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr
1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
wraz z nauczycielami i pracownikami
szkoły pragnie podziękować rodzicom oraz wszystkim darczyńcom i
sponsorom, którzy swoim dobrym
sercem i zaangażowaniem finansowym wsparli nasze działania związane
z organizacją uroczystości szkolnych.
W.S. i K.S.
fot. M. Stamirowski

Życie Nasielska nr 11 (449); 20 maja–2 czerwca 2016

UROCZYSTOŚCI

Podwójny jubileusz szkoły
w Starych Pieścirogach
Wtorek, 10 maja br., był dniem świątecznym w Zespole Szkół nr 2 w Starych
Pieścirogach. W sposób uroczysty przypomniano tego dnia dwie bardzo ważne rocznice w prawie stuletnich dziejach szkoły.
Pierwsza związana jest z początkami szkolnictwa w Pieścirogach. Stare dokumenty mówią o tym, że miało to miejsce 95 lat temu. Potrzeba powołania
takiej placówki pojawiła się, gdy wybudowano w pobliżu nową linię kolejową,
a zwłaszcza gdy została tutaj zlokalizowana stacja kolejowa, co ożywczo wpłynęło na rozwój okolicznych miejscowości.
Druga data dotyczyła wydarzenia, które miało miejsce stosunkowo niedawno, przed 20 laty. 10 maja 1996 r. Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach
otrzymała imię księcia Józefa Poniatowskiego oraz sztandar ufundowany przez
rodziców. Akt nadania szkole patrona wręczył dyrektor Teresie Skrzyneckiej
ówczesny burmistrz Miasta i Gminy Nasielsk Wojciech Ostrowski, a poświęcenia sztandaru dokonał ks. bp Roman Marcinkowski w asyście proboszcza
ks. Jana Majewskiego.

Jubileuszowe uroczystości upamiętniające nadanie szkole imienia oraz poświęcenia sztandaru szkoły rozpoczęły się uroczystą mszą św. celebrowaną
przez wikariusza parafii św. Katarzyny w Pieścirogach i jednocześnie katechetę
ks. Piotra Orlińskiego. On też wygłosił okolicznościową homilię.
W końcowej części kościelnej uroczystości do zebranych w kościele uczniów,
nauczycieli i gości przemówił proboszcz parafii – dziekan nasielski ks. kanonik
Jan Majewski. On przed 20 laty, wspólnie z biskupem pomocniczym diecezji
płockiej Romanem Marcinkowskim, poświęcił sztandar Szkoły ufundowany
przez rodziców. Ksiądz kanonik zwrócił uwagę na wagę wydarzenia, podkreślając jednocześnie wskazania dla uczniów i całej społeczności szkolnej wynikające z racji posiadania patrona, który swoje życie poświęcił Ojczyźnie. Tym
przesłaniem jest umiłowanie ojczyzny. Słowa: Ojczyzna, Nauka, Cnota wypisane są na szkolnym sztandarze.
Na dalszą część uroczystości dyrektor szkoły Cezary Wiśniewski zaprosił
wszystkich obecnych do szkolnej sali gimnastycznej. Atmosfera była podniosła. Sala była odświętnie udekorowana, a w jej wystroju dominowały elementy związane z epoką, kiedy żył i działał patron szkoły książę Józef Poniatowski.
Stanowiły one scenografię dla ciekawego spektaklu słowno-muzycznego zaprezentowanego przez młodzież. Zanim to jednak nastąpiło, uroczyście wprowadzono sztandar szkoły.
Dyrektor szkoły powitał gości uroczystości. Wśród nich byli przedstawiciele samorządowych władz powiatu z starostą Magdaleną Biernacką na czele,
władz samorządowych gminy z burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim. Zostali powitani również ci, którzy przed 20 laty przez organizowanie uroczystości nadania szkole imienia i sztandaru współuczestniczyli w tworzeniu nowego
rozdziału w historii szkoły. Tu szczególnie serdecznie została powitana ówczesna dyrektor szkoły Teresa Skrzynecka oraz przedstawiciele ówczesnych
władz wojewódzkich, miejskich, byli dyrektorzy szkoły i nauczyciele. Dyrektor powitał też przedstawicieli placówek oświatowych z terenu nasielskiej gminy i placówek współpracujących ze szkołą. Serdecznie powitany został były
uczeń szkoły Zbigniew Rączka, który przed dwudziestu laty w okolicznościowej inscenizacji wcielił się w postać księcia Józefa Poniatowskiego. W jubileuszowym, tegorocznym spektaklu, rolę tę odegrał Łukasz Strzelczak.
Dyrektor Wiśniewski, przekazał zebranym życzenia od ks. Mirosława Milewskiego, który w tym roku został biskupem pomocniczym płockim, a jeszcze
nie tak dawno był uczniem szkoły w Starych Pieścirogach.
Z wystąpienia dyrektora wiele osób zapamiętało słowa dotyczące wyboru na
patrona szkoły księcia Józefa Poniatowskiego: – Z perspektywy 20 lat stwierdzam, że wybór był trafny i głęboko przemyślany, a cała społeczność szkolna
jest dumna ze swego Patrona. Postać księcia Józefa Poniatowskiego przybliżył
zebranym okolicznościowy spektakl słowno-muzyczny i taneczny starannie
przygotowany pod okiem nauczycieli i zagrany przez uczniów. Spośród nauczycieli wiele serca i pracy w jego przygotowanie włożyły panie: Barbara
Sotowicz, Bożena Majewska, Ewa Tylińska, Adrianna Kołakowska, Katarzyna
Kowalczyk i Anna Bandurska.
W przygotowania obchodów 20. rocznicy nadania imienia księcia Józefa
Poniatowskiego włączyli się też pozostali nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice. Przebieg uroczystości jubileuszowej należy uznać za
sukces całej społeczności szkolnej.
andrzej zawadzki
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Trzeci raz biegliśmy ze Świętym
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W niedzielę, 8 maja br., klub sportowy MKS Viktoria Nasielsk zorganizował III bieg po ulicach Nasielska „Biegniemy
ze Świętym”, z okazji II rocznicy kanonizacji i XI rocznicy śmierci Jana Pawła II. Poprzednie edycje biegu cieszyły
się dużym powodzeniem, także i tym razem nie można było narzekać na brak chętnych do udziału w zawodach.
Przed rozpoczęciem głównego biegu głos zabrali zaproszeni goście. Starosta nowodworski
Magdalena Biernacka życzyła wszystkim zwycięstwa. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wyraził nadzieję, że będzie to udany bieg,
a ks. Grzegorz Ostrowski powiedział: – Jan Paweł II to największy z rodu Polaków, potrafi nas
łączyć i jednoczyć. Dodał, że żałuje, iż z powodów zdrowotnych nie może biec razem
z innymi.
Główny bieg rozpoczął się około godziny
13.30. Jego trasa zaczynała się przy skwerze
Jana Pawła II, dalej uczestnicy biegli ulicą Młynarską, zawracali na ulicy Nowej, z powrotem
fot. M. Stamirowski
skręcali w stronę ulicy Cmentarnej i dalej Żwirki
i Wigury, by obok nasielskiego kościoła wracać do punktu startu, gdzie biorąc kolejne okrążenie, mogli się ochłodzić
wodą przygotowaną przez organizatorów.
Cała trasa miała niecałe 10 km i była poważnym wyzwaniem dla każdego z ponad 120 uczestników. Obok nich
wystartowali również zawodnicy uprawiający nordic walking, którzy mieli do pokonania 6 km. Po głównym biegu
odbyły się konkurencje na mniejsze dystanse dla młodzieży i rodziców z dziećmi.
– Uczestnicy zawodów miło wspominali swój bieg. Była dobra pogoda i dużo biegaczy – mówi Marcin Banaszkiewicz i dodaje – Nasielsk to moje miasto i dlatego starałem się być na wszystkich edycjach tego biegu. Ogólnie
lubię biegać i to już mój czwarty bieg w tym tygodniu.
W zawodach brały udział osoby spoza naszej gminy. Oprócz biegów przy skwerze Jana Pawła II zorganizowano dla
dzieci dmuchany plac zabaw i malowanie twarzy. Zmęczeni po biegach zawodnicy mogli z kolei liczyć na masaż i
zdrowy energetyczny poczęstunek. Podsumowując, kolejna edycja Biegu ze Świętym cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców gminy i przybyszy z innych miejscowości.
(pk)
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WETERYNARZ RADZI

ZE SZKÓŁ

Gminny konkurs ortograficzny Wyprawka psa lub kota
Od wielu lat w Szkole Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego jest organizowany Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkół
podstawowych, pod patronatem
Burmistrza Nasielska.
W tym roku odbyła się już VIII edycja „Wiosennych zmagań z ortografią”. Do udziału, jak co roku, zostali
zaproszeni uczniowie wszystkich
szkół podstawowych naszej gminy.
Konkurs przebiegał dwuetapowo.
Część pierwsza, w czasie której zostali wyłonieni najlepsi uczniowie,
odbyła się na poziomie szkolnym.
To oni właśnie 13 kwietnia przystąpili wspólnie do drugiego etapu
konkursu, który odbył się w Szkole
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Łącznie rywalizowało ze sobą 36 uczniów klas
trzecich.
Test konkursowy składał się z dyktanda oraz 10 zadań sprawdzających
czujność ortograficzną. Cieszy nas
fakt, że w dobie dominacji urządzeń
elektronicznych są uczniowie, którzy
doceniają wagę ortografii i angażują
się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, projekty oraz konkursy związane
z poprawną polszczyzną. Podsumowanie wyników konkursu i wyłonienie laureatów odbyło się 27 kwietnia
w Szkole Podstawowej w Nasielsku.
Spotkali się wszyscy uczestnicy
konkursu, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice. Gościem honorowym
był Bogdan Ruszkowski, burmistrz

Nasielska, który to objął konkurs patronatem oraz zapewnił i wręczył nagrody. Gratulacje i podziękowania
z rąk burmistrza otrzymali również
nauczyciele przygotowujący dzieci, rodzice oraz organizatorzy konkursu. Na ręce dyrektorów złożono
także statuetki dla trzech najlepszych
szkół. Spotkanie uatrakcyjnił program artystyczny w wykonaniu klasy III b, przygotowany przez Beatę
Białorucką. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na to
spotkanie gościom. Cieszy nas fakt
dobrej współpracy i zaangażowania
w realizację tego przedsięwzięcia
oraz możliwość corocznego spotkania i zdrowej rywalizacji.

Laureaci:

I miejsce: Samanta Jankowska (kl.
III e) – SP w Nasielsku; II miejsce:
Paulina Załoga – SP w Popowie
Borowym; III miejsce: Paweł My-

chliński (kl. III d) – SP w Nasielsku;
III miejsce: Wiktoria Zawadzka –
SP w Popowie Borowym; III miejsce: Gabriela Olejniczak – ZS
w Starych Pieścirogach; III miejsce:
Kacper Tybuchowski – SP w Dębinkach.
Wyróżnienia:
Zuzanna Pawłowska – SP w Budach Siennickich; Klaudia Grudzińska – SP w Starych Pieścirogach;
Bartosz Kobrzyński – SP w Starych
Pieścirogach; Justyna Niedzielska
– SP w Starych Pieścirogach; Natalia Księżyk – SP w Nasielsku; Jakub
Malon – SP w Nasielsku; Wiktoria
Lee – SP w Nasielsku; Bartosz Wysocki – SP w Nasielsku; Maksymilian Czyż – SP w Nasielsku.
Gratulujemy!
Organizatorzy: Anna Korycka,
Beata Kownacka,
Monika Brzezińska-Pająk

NA SPORTOWO

Czwórbój lekkoatletyczny
W czwartek, 12 maja br., na
terenie Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku i stadionu miejskiego odbyły się gminne
zawody w czwórboju lekkoatletycznym. W zawodach
wzięł y udział następujące
szkoły: SP Pieścirogi, SP Budy
Siennickie i SP Nasielsk.
Zawody rozpoczęto konkursem skoku w dal. Następnymi konkurencjami były:
rzut piłeczką palantową, bieg
na 60 m oraz bieg długi 600
m dziewczęta i 1000 m
chłopcy.
Po zsumowaniu punktów
w kategorii dziewcząt mistrzyniami gminy Nasielsk zostały zawodniczki z Nasielska. Podobna sytuacja miała
miejsce w grupie chłopców, wśród których zwycięzcami również zostali uczniowie nasielskiej podstawówki.
Będą oni reprezentować naszą gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się w Nasielsku 18 maja.
Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych szkół.
Kategoria dziewcząt:
I miejsce
SP Nasielsk			
–
734 punkty
II miejsce
SP Pieścirogi			
–
751 punktów
Kategoria chłopców:
I miejsce
SP Nasielsk			
–
752 punkty
II miejsce
SP Pieścirogi			
–
537 punktów
III miejsce
SP Budy Siennickie		
–
524 punkty
IV miejsce
SP Nasielsk (II zespół)		
–
473 punkty
Po zakończeniu zawodów uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
M.K.

W poprzednim numerze ŻN zastanawialiśmy się, o czym warto pamiętać,
gdy rozważamy zakup psa lub kota. Czy warto kupować psa rasowego czy
kundelka? Czy warto wybrać zwykłego kota dachowca czy też może zdecydować się na pięknego maine coona lub persa? Rasa to nie tylko wygląd,
to nie tylko specyficzne schorzenia, lecz także – a może przede wszystkim
– charakter. Wybór rasy psa może nieść za sobą sprowadzenie do domu
psa-obrońcy, psa-maskotki czy psa-pasterza zagarniającego wszystkich domowników do jednego pomieszczenia. Można też wybrać psa mieszańca,
który okaże się zapewne najmądrzejszy ze wszystkich czworonogów… Podobnie jest z kotami – spokojny pers czy może zwariowany norweski leśny?
Zanim podejmiemy decyzję, warto zgłębić charakterystykę rasy, poczytać,
popytać ludzi, którzy są już w posiadaniu przedstawiciela danej rasy.
Pies lub kot, którego kupimy, będzie nam towarzyszył przez następne kilkanaście lat, a jeśli zdecydujemy się na żółwia, będziemy mieć przyjaciela
na lat kilkadziesiąt. Każda taka decyzja powinna być starannie przemyślana.
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to cytat z tekstu ustawy o ochronie zwierząt. Traktujmy więc nowego zwierzaka jako domownika, członka rodziny, który ma swoje prawa, w tym prawo do opieki
lekarskiej, do nieodczuwania bólu, prawo do zabawy i odpoczynku.
Zwierzę, które traktowane jest z należytym szacunkiem, którego potrzeba
spokoju, miłości i opieki ze strony właściciela jest zaspokojona, odwzajemni
się w stu procentach za okazane serce i cierpliwość. Mądre i odpowiedzialne
podejście w kwestii decyzji o zakupie czworonoga to podstawa do zadowolenia jeśli chodzi o relację zwierzę–właściciel.
Jak powinna wyglądać wyprawka dla psa lub kota?
Na początek potrzebujemy miseczek, obroży i smyczy dla psa. Każdy psiak
powinien mieć w domu swoje miejsce, w którym będzie się czuł bezpiecznie
i będzie odpoczywał. Niektórzy rozstawiają w domu klatkę, w której zwierzęta zostawiane są na noc lub w czasie, gdy właściciel wychodzi do pracy. To
jest miejsce psa, do którego nikt nie zagląda, nikt psu nie przeszkadza i wkrótce okazuje się, że pies sam szuka tam chwili wytchnienia i chowa się tam np.
w czasie wizyty gości. Jeśli nie klatka, to na pewno posłanko, kocyk, legowisko – przestrzeń, która będzie należeć tylko i wyłącznie do psa.
Nie jestem zwolenniczką modnych ostatnio mat-pampersów służących do
utrzymywania czystości. Z doświadczenia wiem, że bardzo trudno właścicielom odzwyczaić psy przyzwyczajone do maty od załatwiania się w domu.
Trwa to nieraz kilka, kilkanaście miesięcy. Konsekwencja, częste wychodzenie na dwór i nagradzanie psów za każdą czynność fizjologiczną wykonaną
poza domem powinny przynieść pozytywne rezultaty.
Czym karmić? Na pewno unikamy resztek z naszych posiłków. Dylemat: sucha karma, puszki czy jedzenie gotowane, jest nie do rozstrzygnięcia, gdyż
co lekarz/hodowca, to inna teoria. Ja jestem zwolenniczką suchej karmy,
o ile nie jest to najtańsza hipermarketowa karma przemysłowa. Jakość karmy
zwykle idzie w parze z jej ceną, a to, co służy jednemu zwierzakowi, niekoniecznie będzie się sprawdzać u innego. Coraz więcej zwierząt cierpi z powodu alergii i nietolerancji pokarmowych. Dlatego dobór żywienia zawsze
rozpatrujemy indywidualnie.
A co w przypadku kota? U kota niezbędna będzie kuweta. Behawioryści powtarzają, że tak lubiane przez nas kuwety zamknięte, z daszkiem, nie są dla
kota najlepszym rozwiązaniem. Koty lubią obserwować otoczenie, powinny mieć możliwość swobodnego odskoczenia z kuwety w każdą możliwą
stronę. Dlatego z punktu widzenia kocich psychologów kuwety powinny być
otwarte, odsłonięte, a ich liczba uzależniona jest od liczby kotów – zawsze jest
o jedną więcej niż jest osobników.
Osoby chcące wziąć więcej niż jednego kota, powinny pamiętać, że najbardziej neutralnym dla kotów zestawieniem jest wzięcie dwóch sióstr z tego samego miotu. Takie zestawienie najbardziej odpowiada relacjom budowanym
u dzikich kotowatych, gdzie to właśnie siostry z tego samego miotu tworzą
rodziny. Warto tu wspomnieć, że koty jedzą nawet 15–17 posiłków dziennie.
Lubią podjadać często, ale w małych ilościach. Mój kot ma w związku z tym
stały dostęp do karmy i o ile nasze zwierzę nie ma problemów z otyłością, takie rozwiązanie jest jak najbardziej możliwe. Gdy zwierzak pojawi się już w naszym domu, dajmy mu kilka dni na aklimatyzację. Przez pierwszy tydzień
jego pobytu staramy się nie wykonywać u niego żadnych szczepień, gdyż
zmiana domu zawsze wiąże się ze stresem, a stres to spadek odporności. Zawsze jednak zapraszam do gabinetu świeżo upieczonych właścicieli, by móc
obejrzeć ich nowy zakup np. pod kątem wad wrodzonych, pasożytów itp.
Staram się namawiać właścicieli psów, by poświęcili im trochę czasu i skorzystali ze szkolenia w profesjonalnej szkółce treningowej. Obserwuję wśród
swoich pacjentów coraz większy problem z właściwą socjalizacją z innymi
zwierzętami, a także z ludźmi. Powstaje coraz więcej hodowli i tzw. pseudohodowli, często szczenięta są pozostawione same sobie i nie są właściwie
socjalizowane z człowiekiem w pierwszych tygodniach życia. Szczenięta oddawane są zbyt wcześnie, bo już w 5–6 tygodniu życia, i coraz więcej właścicieli skarży się na problemy wychowawcze u swoich pupili. Najgorszym
i najczęstszym jest niestety agresja, skierowana zarówno na inne zwierzęta,
jak i w kierunku człowieka. Zapraszam Państwa do zadawania pytań na temat
Państwa czworonogów.
Małgorzata Rosłońska
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Nasielsk w czasach średniowiecznych – część III
W przeciwieństwie do wielu miast
mazowieckich, których akty lokacyjne trudno datować, Nasielsk jest
w tym szczęśliwym położeniu, że
można precyzyjnie określić datę,
a nawet miejsce wystawienia. Lokacja Nasielska miała miejsce 11 listopada 1386 roku w Ciechanowie.
Dokument ten zapoczątkował blisko 500 – letnią historię w dziejach
Nasielska, kiedy miasto było prywatne. Wystawiony przez księcia mazowieckiego Jana Starszego dokument
nadawał na własność 2/3 Nasielska
„…w nagrodę wiernej służby, walecznemu i ulubionemu Januszowi,
dziedzicowi Radzanowa.” Jednocześnie książę przeniósł mieszkańców
z prawa polskiego na chełmińskie
nadając im przywilej organizowania
jarmarków. Dokonał również zmian
w systemie sądownictwa wyłączając mieszkańców spod jurysdykcji „wojewody, kasztelana, sędziego
i podsędka” zalecając ustanowienie
„sądów własnych dziedzica i prawnych jego potomków, którzy mogli
karać przestępstwa i zbrodnie, wznosić więzienia i szubienice (carceres et
potibula erigere); pobierać całkowitą
karę pogłównego, jeśli się zdarzy że
mieszkaniec jeden drugiego zabije,
a połowę, jeśli jego poddany obcego lub nawzajem, życia pozbawi.
Uwalnia mieszkańców od wszelkich
ciężarów, powinności, prac i robocizn, zastrzegając; iż w razie uroczystości ślubnej samego księcia, lub
jego córek, albo jeśli który z synów
książęcych do niewoli się dostanie;
jeśli ziemię jaką wykupić lub nabyć
zechce, wówczas mieszkańcy złożą podatek, jaki nałożony będzie na
inne miasta prawa niem. chełm. używające. Pozwala zaprowadzić jarmark a nadto różne dobrodziejstwa
i wolność dziedzicom zapewnia.”
Uwolnienie ludności miejskiej od władzy i jurysdykcji urzędników monarszych, wiązało się z koniecznością
utworzenia specyficznego, samorządowego okręgu administracyjno
– sądowego z wójtem na czele, który
pozostał w bezpośredniej zależności od pana. Wchodził on wprawdzie
w skład zaczątkowego organu samorządu miejskiego, jakim była powoływana ława, ale nie był uważany
za jej reprezentanta. Dopiero wiele
lat później miasto uzyskało całkowity samorząd w postaci rady miejskiej
obieranej przez ludność.
W zakresie ekonomicznym następowało uwolnienie mieszkańców
od obowiązkowych ciężarów prawa
książęcego i zamiana tychże na ściśle
określone czynsze i opłaty pieniężne.

Wyłączenie Nasielska spod jurysdykcji książęcej w zakresie sądownictwa spowodowało konieczność
zatrudnienia „tartora” czyli kata, oraz
zorganizowania aresztu. Pociągnęło
to za sobą wysokie koszty związane
z utrzymaniem skazanych oraz ryzyko ich ucieczki. Mała popularność
kary pozbawienia wolności sprawiła,
że przez całe stulecia nie przywiązywano większej wagi do sposobu jej
wykonywania. Nie budowano więzień, ale wykorzystywano na ten cel
budowle już istniejące: wieże, podziemia zamków czy ratuszy. Ze zwyczajem przetrzymywania skazanych
w lochach zerwano ostatecznie dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, co było wynikiem głoszonych
w dobie oświecenia postulatów humanitaryzacji prawa karnego, w tym
kary pozbawienia wolności. Kary pozbawienia wolności orzekano raczej
w niewielkiej wysokości, szczególnie
wobec chłopów, którzy stanowili zbyt
cenną siłę roboczą, aby można było
pozwolić sobie na skazywanie go
na bezczynne tkwienie w więzieniu.
Z tych samych przyczyn rzadko karano ich śmiercią.
Janusz z Radzanowa był postacią wyjątkową, wszak cieszył się zaufaniem
samego księcia o czym świadczą
nadane mu ziemie i splendory. Warto się przy nim chwilę zatrzymać.
Nazwisko Radzanowski było nierozerwalnie związane z Mazowszem płockim. Był to ród Prawdziców zwanych
„Białymi” piastujących wiele ważnych
funkcji i stanowisk na Mazowszu. Paweł Radzanowski w latach 70 – tych
XIII wieku był chorążym płockim,
inny Paweł Radzanowski był wojewodą bełskim i kasztelanem sierpeckim, w 1436 roku, żonaty z córką Jana
Kostki – kasztelana zakroczymskiego,
a siostrą św. Stanisława Kostki z Rostkowa. Z kolei Marcin był chorążym
i podkomorzym płockim, natomiast
Marcin Samuel był sędziom ziemskim
zakroczymskim. Kacper Niesiecki
opierając się na Łukaszu Paprockim
uważał, że Radzanowscy, potomkowie Janusza – właściciela Nasielska
używali nazwiska Nosielscy. Na początku XV wieku Jan będąc kasztelanem ciechanowskim pisał się jako
„z Nasielska” co może sugerować, że
właśnie tu miał swoją siedzibę. Gdzie
stał zatem dwór Radzanowskich –
Nosielskich?
Po rodzie Prawdziców niewiele zostało w dokumentach, wszelkie więc
próby dokładnego ustalenia miejsca
siedziby rodu nie mogą zakończyć
się pełnym powodzeniem. Analiza dotychczasowych badań nie dała

pełnych wyników niemiej wiadomo,
że w latach sześćdziesiątych XIX wieku Żyd Traugutt Hampel dzierżawiący
teren dawnego grodziska, zimą rozebrał „ruiny zamku” do fundamentów
kamiennych, a pozyskane materiały budowlane sprzedał. Następnie,
Władysław Czachorowski – właściciel grodziska, po spuszczeniu wody
okalającej były zamek, wyciął rosnącą tam olszynę i wykopał kamienie z fundamentów. Wskazywałoby
to na istnienie murowanej siedziby
na grodzisku, po której oczywiście
dzisiaj nie ma żadnego śladu. Jest to
możliwe, bowiem zarówno Nosielscy
jak i nieco później Wesslowie byli to,
w całym tego słowa znaczeniu wielcy
panowie. Do podmiejskiego Chrcynna rezydencja została przeniesiona
stosunkowo późno, prawdopodobnie dopiero w XVII wieku po zniszczeniach „potopu” szwedzkiego.
Historia per analogiam potwierdza
fakty znikania zamków bez śladu, np.
w Niedzborzu czy Karniszynie.
Wróćmy jednak do rodu Radzanowskich – Nosielskich, których herbu Prawdzic do dziś używają władze
miejskie. Nie cieszyli się oni jednak
zbytnią popularnością wśród kanoników z Czerwińska, których bądź
co bądź byli sąsiadami. Znamiennym
tego przykładem były ich wzajemne
relacje wynikające z dokumentów.
Już u schyłku 1386 roku doszło do
sporu o granicę pomiędzy Jakubem
z Radzanowa a opatem czerwińskim
przed sądem ziemskim w Zakroczymiu. Od tego roku spory o granice
stanowiły trwały element w relacjach
pomiędzy Kościołem a właścicielami prywatnymi aż do upadku Rzeczypospolitej. W 1493 roku Konrad
III, książę mazowiecki, zatwierdził
ugodę graniczną pomiędzy Jakubem Nosielskim a klasztorem odnośnie wspólnych pastwisk. Następnie,
w 1523 roku sąd rozjemczy komisarski rozstrzygał spór klasztoru czerwińskiego z Jakubem Nosielskim
dotyczący budowy młyna w Nowej Wsi oraz regulował wzajemne
rozliczenia finansowe wynikające
z zastawu klasztorowi 10 włok przez
dziedzica Nasielska.
Rywalizacja dwóch sił, władzy świeckiej – principialnej i duchowej, była
dostrzegana także w obsadzie stanowiska proboszcza miejscowej parafii.
Wpływ na to mieli nie tylko biskupi,
ale i książę (a następnie rodzina Nosielskich, będąca współwłaścicielami
Nasielska) oraz opat klasztoru czerwińskiego. Sytuacja uległa zmianie
po przejęciu kościoła i parafii Nasielsk
przez zakonników, a zwłaszcza

z chwilą inkorporacji beneficjum do
jego uposażenia. Odtąd opaci mieli
wyłączne prawo do obsadzania probostwa i to zakonnikami z klasztoru
czerwińskiego. Wywołało to ostry
konflikt z właścicielem Nasielska
i jego krewnymi, którzy chcieli dalej
wpływać na obsadę tego stanowiska. W 1538 roku opat czerwiński Jakub Sobolewski wniósł sprawę przed
sąd biskupa płockiego Piotra Gamrata przeciwko Janowi Nosielskiemu
o napad i zranienie.
Apogeum konfliktu nastąpiło w połowie XVI wieku, kiedy to Jan Nosielski ponowił próbę obsadzenia
w kościele św. Wojciecha swojego
protegowanego, wbrew opinii opata
czerwińskiego Jakuba Kuli. Spór został rozstrzygnięty przez sąd biskupi na
korzyść klasztoru. Przegrany Jan w zemście zabił opata, za co został ekskomunikowany. Mimo tak drastycznego
zajścia konflikt graniczny w Nasielsku
trwał nadal o czym świadczą dokumenty z roku 1741, dotyczące rozgraniczania dóbr kościelnych i ziem
Stanisława Wessla – starosty golubskiego, ówczesnego właściciela miasta.
Wprowadzenie nowych praw i przywilejów w XIV wieku umożliwiły
rozwój przestrzenny Nasielska, co
przejawiało się wytyczeniem stosunkowo regularnego, obszernego rynku
i wyprowadzeniem zeń prostych odcinków ulic nawiązujących do układu
traktów. Jednak od strony południowej zabudowa sięgała tylko do obecnej ulicy Warszawskiej (owalnica),
gdzie znajdował się wał będący elementem umocnień miejskich. Przy
okazji warto nadmienić, że miejsce
to nadal funkcjonowało jako targowisko, stąd przypuszczanie, że właśnie
tu mógł się znajdować wcześniejszy
targ nasielski. Prowadzone w 1983
roku badania archeologiczne i analiza urbanistyczna najdawniejszej sieci
dróg pozwalają potwierdzić to przypuszczenie. Badania w obecnej fazie
nie wykluczają jednak istnienia innych
miejsc w Nasielsku przeznaczonych
na targi. Dawniej często handlowano
przed kościołami, a nawet zachowały się wzmianki (np. z terenu Pomorza Zachodniego) mówiące o handlu
wewnątrz kościołów. Z ostatnim słowem w tej sprawie należy zatem jeszcze poczekać.
Z początkiem XV wieku szczęście
jednak znów się odmieniło i przyszły
niepowodzenia. Ponownie wystąpiły klęski elementarne i epidemie tak
chętnie nawiedzające Mazowsze:
– 1419 r. – „Wielki śnieg spadł w sam
dzień Odnalezienia Krzyża Świętego

i padał przez dwa dni, a także mróz
zniszczył całkowicie plony. Podobnie w tym roku panowała wielka
zaraza, która spowodowała wielką
śmiertelność na Mazowszu, ludzie
zaś zwłaszcza mieszkający w miastach i miasteczkach błądzili po lasach
i chowali się po kryjówkach leśnych”;
– 1451 r. – „W wyniku deszczów,
które wystąpiły podczas żniw i w jesieni… nie tylko zboża wszystkie pogniły, ale i następne zasiewy jesienne
nie mogły być jak należy uskutecznione”;
– 1452 r. – „Wymarło wielu ludzi na
zarazę w skutek głodu po nieurodzaju, jaki nastąpił po wielkich deszczach
w roku 1451”;
– 1466 r. – „Zaraza zacząwszy się
z głodu i zbytecznej w powietrzu wilgotności, gdy latem ciągle deszcze
padały, a zima był lekka aż do postu
następnego 1467 r., nawiedziwszy
szczególnie Małopolskę i Mazowsze
i aż do miesiąca stycznia następnego
roku trwając, wielu ludzi sprzątnęła”;
– 1473 r. – „Lato było znowu zbyt
suche i gorące, tak że rzeki powysychały i przez Wisłę pod Płockiem …
pieszo przejść było można. Paliły się
lasy w wielu miejscach z wielkim łoskotem aż ugasić ich nie było można.
Przez zbyteczne susze zboża zginęły,
a stąd znowu głód powstał”;
– 1475 r. – „…spadłszy na pola nadzwyczajna szarańcza zniszczyła wszystkie zboża. A gdy nie stało
wtenczas ziarna na pożywienie, lud
ubogi robił sobie chleb z ziół polnych
i liści drzew, przez co źle żywiony
i zimą, puchł na wiosnę i umierał”;
– 1476 r. – „Z wielkiej stąd śmiertelności powstałą przez zepsucie powietrza wkrótce zaraza morowa, w której
chory cierpiąc na febrę i krwią plując, albo dostając pod pachą i w kroku wrzodów, w przeciągu trzech dni
a najdalej pięciu życie kończyło. Zarażenie się jako mówiono następowało
nie tylko przez dotykanie i oddychanie zepsutym powietrzem, ale nawet na sam widok osoby chorobą
złożonej. Do powiększania się tego
nieszczęścia przysłużył się niemało
w tym samym roku nadzwyczajny
na skutek deszczów wylew rzek”.
Opisane klęski elementarne przerywały ustalony rytm życia miasta
i regionu. Przyjmowane były przez
mieszkańców w dość fatalistyczny
sposób jako „gniew i dopust Boży”.
Wśród nich niewątpliwie największą rolę odgrywały zarazy, dezorganizujące życie ludności na długie
miesiące. „Powietrze” oznaczało zaciąg dalszy na str. 12
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Na frontach wielkiej wojny Zmiany na skwerze
– dziennik Wiktora Oleksiaka – część VII
9 kwietnia 1916 roku
Na frontach toczą się krwawe
walki. Niemcy przypuścili pod
Verdum już piąty szturm. Jednakowoż Francuzi dzielnie odpierają Szwabów, wyrządzając im
swymi szybkostrzelnymi armatami i pulomiotami ogromne spustoszenie. Obliczają, że Niemcy
w ciągu ostatnich sześciu tygodni pod Verdum stracili trzysta
pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy. Na
froncie tureckim nasi posuwają się w dalszym ciągu naprzód.
[fragment nieczytelny] Turcy stawiają wszędzie rozpaczliwy opór.
Jednakowoż ustępują stopniowo
pod naciskiem armii rosyjskiej.
Na naszym froncie toczą się również duże bitwy. Niemcy bronią
się uporczywie. W dodatku używają gazów trujących. Włosi też
posunęli się nieco naprzód. (…)
13 kwietnia
Żyjemy w czterech w mieszkaniu
dość czystym i ciepłym. Nasz gospodarz jest człowiekiem dosyć
inteligentnym. Obecnie liczy sobie osiemdziesiąt lat życia i czuje
się w cale nieźle. Tylko siwy jak
gołąb. Żyje tylko sam jeden. Ma
w prawdzie bogatych wnuków w
Moskwie, ale nie chce u nich żyć.
Woli sam, za to w swej rodzinnej
wiosce. Dwa razy dziennie stawia nam samowar. Przy herbacie
opowiada nam ciekawe kawały
ze swego życia. Posiada świetną pamięć. Lubi i umie żartować
z nas. Sam żyje bardzo religijnie.
Przyzwyczailiśmy się do niego, a
on do nas. (…)
15 kwietnia
Niemcy przypuścili już szósty
szturm pod Verdum. Jednakowoż
Francuzi ich odparli na całym
froncie. Dziś taki cudny, słoneczny i ciepły nastał dzień, że ludzie z przyjemnością wychodzą
na powietrze, aby się rozkoszować ciepłem, które dochodzi do
dwudziestu dwóch stopni w cieniu. Napisałem dwa listy, tj. do
p. Górskiego i do p. Wojczola.
Nie wiem, czy dojdą na miejsce,
gdyż nam zakazano pisać w innych językach, jak tylko po rosyjsku i to z ograniczoną treścią.
Co do mnie, to nie lubię pisać po
rosyjsku, wolę po polsku gwizdać niż po rosyjsku rozmawiać.
Nie chodzimy na żadne zajęcia.
Zbijamy bąki po kątach albo gramy w warcaby po całych dniach.
Dziś z przyjemnością wykąpałem
się. Z przyjemnością wchodziłem
do pobliskiej rzeki, która z górzystych okolic płynie zwartym prądem. (…)

20 kwietnia
D z i ś o b c h o d z i my p a m i ą t kę
Zmartwychwstania Chrystusa
Pana. Wielkanoc wypadła razem, tj. nowego i starego stylu.
My Polacy odczuwamy tu brak
pociech religijnych, gdyż w tych
stronach nie ma nigdzie katolickiego kościoła. W Jarosławcu jest
wprawdzie mała garstka Polaków,
których od czasu do czasu ksiądz
przyjezdny obsługuje.
Dzień cichy, słoneczny i ciepły
usposobił wszystkich do humoru. W pierwsze święto przyszło
się nam starym ruskim zwyczajem całować w twarze z tutejszymi mieszkańcami. Unikałem, jak
mogłem, całowania się ze starymi babami i kacapami z długimi
brodami. Ale za to z młodymi i
ładnymi moskwiczankami całowałem się z przyjemnością.
Po południu poszedłem sobie na
przechadzkę po żelaznej drodze. Linia wiła się wężowato po
urwistej miejscowości. To znowu
przecinała wysokie góry wlatując w głębokie wąwozy obrośnięte gęstymi krzewami i świerkami.
(…) Na polance poczułem się od
razu swobodny. Wydawało mi się,
że mnie nie krępują żadne więzy
wojenne i że mógłbym sobie zaśpiewać swobodnie, jak to kiedyś
śpiewałem swoje lutnie w lasach
Świecka. (…)
Gdy przestałem śpiewać, wydawało mi się, że w niedalekiej odległości ode mnie ktoś zakasłał z
cicha, jakby go nie można było
powstrzymać. Obejrzałem się na
wszystkie strony. Pilnie wpatrywałem się w gąszcze świerkowe
i nasłuchiwałem. Nikogo jednak
nie zauważyłem, pomimo tego
czułem instynktownie, że mnie
ktoś śledzi, że jakaś istota, której
nie widziałem, przysłuchiwała się
mojemu śpiewowi. (…)
Miałem ze sobą harmonię o pięknym tonie. Począłem grać kilka
polek wesołych, krakowiaka i
w końcu walca „Oczekiwanie”.
Echo rozchodziło się po lesie. (…)
I, o nieba, tuż bliziutko za dwoma
świerkami ujrzałem stojącą kobietę, która pilnie przypatrywała
mi się poprzez świerkowe gałązki. (…) Jej mała główka, na której
zauważyłem białą zimową czapeczkę, wydawała mi się bardzo
piękną. Nisko pod świerkowymi
gałązkami widziałem małe nóżki w eleganckich bucikach. Mój
walc melancholijno – rzewny widocznie ją wziął mocno za serce
i to do tego stopnia podziałało na
nią, że poczęła ocierać chusteczką łzy do oczu. (…)

Od samego grania pękła mi sprężyna, wobec czego zmuszony
byłem wziąć się do naprawy zepsutej części. Gdy obejrzałem się
mojej obserwatorki już nie było
za świerkami. (…) Wkrótce posłyszałem szelest przybliżających
się ku mnie kroków. Nie oglądałem się. Gdy była już blisko mnie,
rozpoczęła manipulacje nosem,
aby zwrócić na siebie moją uwagę. Ja raptownie obejrzawszy się
na nią, zrobiłem także wyraz twarzy, jak gdybym zobaczył dawno
niewidzianego kolegę. Ona przechodząc koło mnie zrobiła oczko
i mówi:
– Dzień dobry…
– Dzień dobry… – odpowiedziałem kłaniając się grzecznie czapką.
– To może pani jest Polką? – zapytałem ciekawie po polsku.
– Nie, panie. Polką nie jestem, jestem Rosjanką – odrzekła czysto
po polsku. Byłam tylko w Polsce
od dziecka i tam nauczyłam się
mówić po polsku od koleżanek.
Żyłam przy rodzicach w Warszawie. Tam też i kształciłam się.
Mój ojciec był urzędnikiem na
kolei nadwiślańskiej. Wojna nas
wszystkich wypędziła z powrotem do Moskwy. Obecnie jestem
nauczycielką w tejże oto wiosce
– wskazała mi potem szkołę na
wzgórzu za wsią.
– To my żyjemy zupełnie po sąsiedzku – odrzekłem.
– A tak – odrzekła wesoło.
– No do widzenia się – podała mi
swoją białą rękę. – Śpieszę się do
swojej dziatwy.
– Do widzenia się – odrzekłem jej
i podając jej swoją łapę grzecznie
uścisnąłem.
Z przyjemnością patrzyłem na
jej lekki chód i wysmukłą kibić,
która wkrótce znikła mi z oczu
na zakręcie drożyny. Z naszego spotkania wyniosłem bardzo
miłe wrażenie. Jej duże niebieskie
oczy stoją mi tak żywo w pamięci. Chciałbym bowiem jeszcze
kiedykolwiek rozkoszować się
ich widokiem, wszak jutro mamy
drugie święto Wielkanocy. Będę
miał zapewne łatwą okazję zobaczenia się z nią.
Wiktor Oleksiak
Wszystkich zainteresowanych
nabyciem książki „Historia oczyma mieszkańców Nasielska” oraz
ostatniej książki „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu” zapraszamy do biblioteki miejskiej
w Nasielsku.
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W ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór” Nasielskie Towarzystwo Kultury realizowało zadanie „Przestrzeń dla ludzi.” Celem zadania było
zwrócenie uwagi mieszkańców miasta i władz, na problem związany ze złym
stanem miejsca pamięci narodowej znajdującym się na skwerze im. Bohaterów wojny 1920 roku przy ul. Kościuszki.
Pierwszym z zaplanowanych przez nas działań było przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców dotyczącej ewentualnych zmian, które chcieliby
wprowadzić na skwerze. Drugim zadaniem było przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Miejsce pamięci narodowej w oczach dziecka” wśród
uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Ostatnim zaś dokonanie
zmian w otoczeniu tablicy pamiątkowej wpływających na poprawę estetyki
tego miejsca. Przed realizacją tego ostatniego zadania przygotowany został
projekt zagospodarowania zieleni oraz dokonano doboru gatunkowego roślin i krzewów. Projekt przygotowała szkółka roślin ozdobnych w Konarach.
Pod koniec kwietnia przystąpiono do pierwszych prac polegających na usunięciu oraz przesadzeniu rosnących tu wcześniej roślin i odnowieniu tablicy.
W drugim tygodniu maja posadzono nowe krzewy wśród których znalazły
się między innymi: jałowiec płożący, berberysy oraz dwa drzewka ozdobne.
Wszystkie prace przeprowadzili pracownicy ZGKiM.

Adres Redakcji:
ul. Piłsudskiego 6;
05–190 Nasielsk;
email: ntk1995@wp.pl

Działania te zostały sfinansowane z minigrantu, który na ten cel pozyskało
NTK, wkładu własnego towarzystwa oraz dofinansowaniu z urzędu miasta.
Zdajemy sobie sprawę, że te skromne zmiany nie wpłyną zasadniczo na poprawę wyglądu całego skweru. Potrzeba na to większych nakładów finansowych. W tym celu władze miasta chcą pozyskać środki finansowe, które
posłużyłyby rewitalizacji nie tylko tego miejsca, ale także skweru im. Jana Pawła II i całego centrum Nasielska.
Mamy nadzieję, że mieszkańcom spodobają się zmiany, które wspólnie
z urzędem wprowadziliśmy w otoczeniu tablicy pamiątkowej na skwerze przy
ul. Kościuszki.
Tegoroczne podsumowanie akcji „Masz głos, masz wybór” połączone z wręczeniem nagrody Super Samorządu odbędzie się 30 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.
Zarząd NTK

Nasielsk w czasach
średniowiecznych
– część III
dokończenie ze strony 11

marcie handlu i produkcji,
zamknięcie szkoły, zajazdów i szynków. Z Nasielska
umykali jego właściciele i co bogatsi mieszczanie. Oczywiście, uboższe
mieszczaństwo pozostawało na miejscu i ono też
było najdotkliwiej dziesiątkowane, zwłaszcza że
z zarazą łączył się najczęściej głód, spowodowany
w dużej mierze sparaliżowaniem gospodarki miasta.
Toteż w czasie epidemii organizowano rozdawnictwo
żywności i lekarstw. Starano
się też zapobiegać szerzeniu się „powietrza” przez zakazy przyjmowania do domów osób przybyłych
z miejsc zakażonych, handlu starą odzieżą.
Trwoga, która opanowywała miasto podczas epidemii, znajdowała ujście we
wzmożonej pobożności i ofiarności na cele dobroczynne. Epidemie były tak
częste w czasach staropolskich, że każdy z mieszkańców miasta kilkakrotnie
w ciągu swego życia stykał się z „powietrzem”. A przecież nie była to jedyna
klęska elementarna dająca się we znaki.
Stanisław Tyc
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NA SPORTOWO

Sukcesy zawodników Taekwondo Cobra
Pod koniec kwietnia (24.04.2016) w Toruniu odbyły się Mistrzostwa Polski zorganizowane przez Polską Federację
Taekwon-do.
Wzięli w nich udział także taekwondziści z naszej sekcji Taekwon-do Cobra, którą w Nasielsku prowadzi trener Jakub Skura.
Młodzi zawodnicy, reprezentując nasze miasto, dzielnie walczyli o medale.
Najmłodsi uczestnicy zawodów brali udział w konkurencjach walk miękkim kijem oraz technik szybkościowych. Starsi natomiast mieli możliwość startu w układach drużynowych i indywidualnych, walk przerywanych (semi contact) oraz walk
ciągłych (light contact), technikach specjalnych i testach siły. W każdej z tych konkurencji na podium stawali nasi zawodnicy.
Na sześciu zawodników pięcioro z nich stanęło na podium. To wielki sukces, gdyż dla całej grupy były to pierwsze zawody o tak dużej randze. Świetny występ zaliczyli również junior Damian Krajewski (trzecie miejsce w układach formalnych)
i senior Paweł Zalewski, który wywalczył trzecie miejsce w najcięższej kategorii +90 kg.
W zawodach zawodnicy z Nasielska zajęli następujące lokaty: II miejsce: Malwina Dąbrowska – walki Bong Matsogi (walka
miękkim kijem); Emilia Czachorowska – walki
Bong Matsogi (walka miękkim kijem); Adrian
Jankowski – układy formalne.
III miejsce: Paweł Zalewski – walki semi contact senior +90 kg; Damian Krajewski – układy formalne.
Najważniejsze zawody zakończone, adepci
już szykują się do kolejnych oraz długo oczekiwanego letniego obozu sportowego w górach. Zapraszamy do wspólnych treningów
w Nasielsku.
Wszystkich medalistów można zobaczyć
na facebook.com/Taekwondo.Cobra.Team.
Piotr Grądzki

SPORT

Kolejne trzy złote medale Iwony Żyły
Na odbytych w dniach 6–8 maja br. w Gliwicach Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych w tenisie stołowym nasielszczanka Iwona Żyła zdobyła trzy złote medale. Zwyciężyła indywidualnie, pokonując we finale Monikę Dorsz z Poznania.
Drugi złoty medal zdobyła w grze deblowej, grając razem z Moniką Dorsz, oraz była najlepsza w grze mieszanej, w parze
z Ireneuszem Kopcem z Gliwic.
Należy podkreślić, że są to kolejne złote medale Iwony Żyły, która od kilkunastu lat jest niepokonana w Polsce w swojej
kategorii niepełnosprawności. Jej dominacja w grze indywidualnej nie podlega żadnej dyskusji, bowiem zwycięża wszystkie pojedynki po 3:0, natomiast w grze deblowej i mieszanej jest uzależniona od partnerów. Ale ponieważ Iwona reprezentuje niezwykle wysoki poziom indywidualny, to w zasadzie od niej zależy cały wynik meczu. Zatem niezależnie
od tego, z kim by występowała, zajmuje pierwsze miejsce.
Mistrzostwa Polski w Gliwicach były ostatnią kwalifikacją przed Mistrzostwami Świata, które w tym roku odbędą się w Turcji. Tym samym Iwona Żyła zapewniła sobie w nich udział i miejmy nadzieję, że będzie godnie reprezentować nasz kraj.
Życzymy jej powodzenia.
red.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Będzie Ci teraz dopisywać dobry nastrój.
Sprawnie uporasz się z zaległymi sprawami.
Pamiętaj o dobrych relacjach ze współpracownikami. Nie komentuj głośno zachowania innych, bo stracisz czyjeś zaufanie.
Byk 21.04–20.05
Jeśli nie wykażesz się refleksem, coś może
Ci przejść koło nosa. Pamiętaj jednak, że pośpiech jest złym doradcą. A jeśli szczerze
komuś na Tobie zależy, to poczeka na spotkanie. Ktoś bliski będzie Cię krytykować.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nadchodzi dobry czas dla Ciebie. Dotyczy to
spraw zawodowych i osobistych. Ale musisz
przejąć inicjatywę, inaczej zaprzepaścisz swoje
szanse. W weekend poważnie pomyśl o swojej przyszłości.
Rak 22.06–22.07
Nie będziesz miał żadnych problemów z nawiązywaniem kontaktów. Jeśli nie należysz do
osób towarzyskich, będziesz zaskoczony, jak
łatwo Ci to przychodzi. Załatw w końcu zaległe sprawy urzędowe.
Lew 23.07–23.08
Będziesz odważnie wyrażał swoje zdanie. To
da Ci w pracy wiele satysfakcji, zaskoczysz szefa trafnością sądu. W sprawie uczuć nie najlepiej.
Będziesz czuł się niedoceniany przez partnera,
ale unikniesz sporów i kłótni.
Panna 24.08–22.09
Teraz musisz myśleć nieszablonowo i wykazywać się kreatywnością. Ucz się, szukaj inspiracji, zasięgaj rad od mądrych ludzi, a żadne
przeciwności Cię nie sparaliżują. Nie martw się
na zapas.
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PO GODZINACH

Waga 23.09–23.10
Nadszedł czas, by przemyśleć i uporządkować
swoje postępowanie. W sprawach uczuciowych pojawi się poczucie niepewności i beznadziei. Będzie brakować Ci czułości i wsparcia
ze strony partnera.
Skorpion 24.10–22.11
Nie powinieneś przywiązywać się do pewnych
rzeczy. Jeśli jesteś w trakcie zawierania umów
lub finalizacji jakiś przedsięwzięć, wstrzymaj się
z podpisywaniem dokumentów. Będziesz łatwo wpadał w złość.
Strzelec 23.11–21.12
Będziesz kłócił się z partnerem i wchodził w
konflikty z innymi osobami z Twojego otoczenia. Ale dzięki temu znikną nieporozumienia i niedomówienia. W weekend odwiedzi
Cię ktoś, kto poprawi Ci humor.
Koziorożec 22.12–20.01
W sprawach zawodowych jest szansa, że się
powiedzie tym, którzy szukają lepszej pracy.
Stanie się tak dzięki poznaniu kogoś, kto Ci to
ułatwi. Trzymaj się z daleka od wielkich marketów.
Wodnik 21.01–19.02
Zastanów się, komu możesz zaufać i jakie kto ma intencje. Poświęć trochę czasu
na weryfikację konsekwencji finansowych
planowanych działań. W sprawach uczuciowych pojawi się trochę zazdrości.
Ryby 20.02–20.03
Wszystko będzie przebiegać po Twojej myśli.
W niczym się nie pomylisz i nikt nie podkopie
Twojej pozycji. Ale w życiu uczuciowym możesz, niestety, spodziewać się turbulencji. Uważaj, z kim wybierasz się na randkę!

Kino NIWA ZAPRASZA
18–22 maja godz. 15.00

Phantom Boy 2D (dubbing)
Animacja; Belgia, Francja; Czas trwania: 1 godz. 24 min

Obdarzony supermocami chłopiec pomaga
przykutemu do wózka policjantowi w aresztowaniu szefa mafii.
18–22 maja godz. 17.00

Już za Tobą tęsknię
Dramat, komedia;Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz.
52 min

Jess i Milly - nierozłączne, odkąd poznały się jako
małe dziewczynki, dziś jako dorosłe kobiety nie
pamiętają momentu, gdy nie dzieliły razem czasu, sekretów, ciuchów, a nawet chłopaków…
Bez taniej ckliwości i schematycznych banałów,
za to z dużym dystansem i niepowtarzalną kobiecą energią. Film o kobietach i ich szaleństwach.
Przezabawny, ciepły, autentyczny, urzekający, bo
nakręcony właśnie przez kobietę. Już za Tobą
tęsknię to wspaniała celebracja przyjaźni, która
nigdy nie zostanie przerwana, nawet gdy życie
płata niespodziewane figle.
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?
27–29 maja godz. 15.00

Dzielny kogut Maniek
3D (dubbing)
Animacja; Meksyk; Czas trwania: 1 godz. 39 min

Kurczak Toto stawia czoła złemu farmerowi zagrażającemu jego rodzinie.
27–29 maja godz. 17.00
1–5 czerwca godz. 20.00

Dzień Matki
Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 58 min

Każda rodzina obchodzi Dzień Matki na swój
sposób. Jedni w podniosłej i uroczystej atmosferze, inni na luzie i ze śmiechem, ale wszyscy
przede wszystkim z miłością. Garry Marshall
przedstawia cztery rodziny, których losy splotą
się w tym wyjątkowym dniu.
27–29 maja godz. 19.00

Gejsza
Dramat, sensacyjny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 30 min

„Kolos” odsiaduje wyrok. Tymczasem gangster
„Hajs” proponuje mu współpracę.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA

Życie Nasielska nr 11 (449); 20 maja–2 czerwca 2016

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam/wydzierżawię działkę budowlaną ok. 2000 m2 w Nasielsku.
Tel. 728 812 375.
Korepetycje z matematyki. TANIO.
Tel. 798 714 084.
Sprzedam obornik kurzy.Tel.609 100 093.
Sprzedam działkę, 1100 m2, Kosewo
k. Nasielska. Tel. 662 04 27 57
Sprzedam działkę rolno-budowlaną położoną w Pieścirogach Starych,
ul.Wrzosowa. Powierzchnia działki 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.
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 z licencj
z imieniem Hindus. ur. 05.2013. Tel. 512
091 637
Sprzedam działkę ul. Brzozowa. Nasielsk.
Tel. 696 771 475.
Sprzedam domek letniskowy. Tel. 664
42 35 82.
Zatrudnię kobiety do zbierania grzybów.
Transport zapewniony. Tel. 607 602 411.
Pielęgnacja ogrodów, wycinka. Tel.667
569 562.
Docieplenia, elewacje, remonty.
Tel. 667 569 562.
Sprzedam 6,28 ha w Toruniu Dworskim
gm. Nasielsk, cena 185 000 zł do negocjacji. Tel. 516 485 166
Zatrudnię operatora na koparkę pływającą REFULER do wydobywania piasku spod
wody. Praca w miejscowości Karolinowo.
Tel. 601 260 698.
Przyjmę pracownika do prac polowych.
Tel. 609 442 143.
Przyjmę pracownika do biura fakturowanie, przyjmowanie zamówień, wystawianie WZ praca od 14.00 do 22.00.
Tel. 609 442 143.
Sprzedam samochód dziecięcy na
akumulator, stan bardzo dobry.
Tel. 790 686 659.
Przyjmę lub odkupię pralkę automatyczną. Tel. 790 686 659.
Praca przy ogrodzeniach,można dorobić.
Tel. 607 687 306.
Zatrudnię osoby chętne do zbioru truskawek. Mazewo. Tel. 507 720 444.
Zatrudnię brygadę do cięcia drewna,
gwarantowana umowa o pracę, zakres
obowiązków obsługa traka taśmowego i wielopiły. Atrakcyjne wynagrodzenie. PPHU Zadra. Poniaty Wielkie 12.
Tel. 660 730 150.
Sprzedam drewno opałowe, obladry,
cena 45 zł mp. Tel. 660 730 150.
Zatrudnię do pracy osobę na stanowisko kierownicze posiadającą zdolności
organizacyjne. Nasielsk.Tel. 602 303 143.
Sprzedam dom jednorodzinny
w Nasielsku na działce 2100 m kw.
Tel. 669 205 995.
Do wynajęcia budynek 340 m kw. (200
m kw., 100 m kw.) część mieszkalna
40 m kw., ok. Nasielska.Tel. 695 119 982.
W dniu 08.05.2016 r. wieczorem zaginęła Yorkshire Terier. Jeżeli ktoś ją widział,
bardzo prosimy o informację pod nr.
tel.784 132 957,881 632 002.Na znalazcę
czeka nagroda.
Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku.
Tel. 604 327 233.
Zatrudnię kierowcę kat. B, C, E. Mile widziane inne uprawnienia.Tel.692 427 426
Sprzedam inkubator. Tel. 607 784 929.

20 maja–2 czerwca 2016; Życie Nasielska nr 11 (449)
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REKLAMA

Społeczność Szkolna i Komitet Obchodów Uroczystości Rocznicowych
przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku składają serdeczne podziękowania
wszystkim darczyńcom, właścicielom firm, osobom prywatnym, dzięki hojności których
Szkoła mogła przez wiele lat realizować różne ważne przedsięwzięcia.
W roku szkolnym 2015/16 Szkoła obchodziła jubileusz 90 – lecia powstania budynku
oraz 25 – lecia nadania imienia Konstytucji 3 Maja.
Dzięki dobroci serc naszych darczyńców, zrozumieniu potrzeb szkoły i chęci niesienia pomocy
uroczystości rocznicowe miały odświętny charakter.
Szkoła mogła zaprezentować swój długoletni dorobek, sukcesy uczniów i nauczycieli.
Społeczność szkolna serdecznie dziękuje za Państwa pomoc,
jednocześnie życząc dla Państwa i Waszych Firm wszelkiej pomyślności na dalsze lata.
Słowa podziękowania kierujemy do:
– Iwony i Tadeusza Czachorowskich ELEKTRO – PLAST – Nasielsk
– Anity i Bogusława Hermanowskich – Zbuduję Dom – Nasielsk – Pniewo
– Ireneusza Góreckiego – Bank Spółdzielczy w Nasielsku
– Piotra Witkowskiego – Laser Studio – Warszawa
– Przedsiębiorstwa Handlowego GULIWER – Estkowski Sawicki – Nasielsk
– Alicji Marty Tyc-Żardecka – Warszawa
– Hermanowskiej Darii – Zbuduję Dom – Nasielsk – Pniewo
– Hermanowskiego Rafała – Zbuduję Dom – Nasielsk-Pniewo
– Modzelewskiego Tadeusza – Nasielsk
– Małgorzaty i Krzysztofa Gogolewskich – Sanibud Nasielsk
– Joanny i Dariusza Zadrożnych – Zakład Stolarski ZADRA – Poniaty
– Doroty i Roberta Liberadzkich – Nasielsk
– Jarosława Bobra – Nasielsk
– Anny i Marka Olbryś – U Kabana – Nasielsk
– Firmy Handlowej AGRONAS – Leszkiewicz – Rzeczkowski – Nasielsk
– Krzysztofa Tadeusza Świgoniaka – Apteka Arnica – Nasielsk
– Dariusza Rutkowskiego – Nasielsk
– PHU STAN-BUD Borowskiego Stanisława – Nasielsk
– Przedsiębiorstwa Usług Instalacyjnych – Włodzimierza Michała Sakowskiego
– H.M.B.S.C. Skurczyńska Kamila Rosłoński Cezary
– Elżbiety Słonczewskiej – Pianowo Bargły
– Barbary i Grzegorza Arciszewskich – Nasielsk
– Jacka Karpińskiego – „EL-KAR” – Nasielsk
– Andrzeja Królaka – Spółdzielnia Kółek Rolniczych – Nasielsk
– Bogumiły i Krzysztofa Frączkiewicz – ART – BIUR – Nasielsk
– Jerzego Brudzyńskiego – Prace Alpinistyczne – BEST-ALP – Płońsk
– Marka Tyca – Nasielski Ośrodek Kultury
– Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podst. Nr 1 w Nasielsku.

KOMUNIKACJA

Zmiany w kursowaniu „ZENKA”
Od 1 maja br. została wprowadzona zmiana
w kursowaniu „Zenka”. Autobusy tej prywatnej linii odjeżdżają teraz w kierunku Nasielska
z Dworca Gdańskiego z przystanku Bonifraterska 01 – czytamy na stronie internetowej przewoźnika. Nie uległy zmianie godziny odjazdu.
Pasażerowie mogą również nadal dojechać
z Nasielska do Warszawy do Dworca Zachodniego przez Centrum.
(mb)

PODZIĘKOWANIE
Klub MKS VICTORIA Nasielsk ma zaszczyt serdecznie podziękować
sponsorom głównym III Nasielskiego Biegu ze Świętym 2016. Bieg ten
od początku realizowany był społecznie i nie miałby szansy się odbyć,
gdyby nie wsparcie ze strony Sponsorów.
Dzięki Państwa pomocy sprostaliśmy wszystkim kosztom organizacyjnym, przygotowaliśmy 160 medali, zapewniliśmy elektroniczny pomiar
czasu, zwycięzcy otrzymali puchary, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz
wodę. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe koszulki, oraz delektowali
się pysznymi owocami. Po biegu każdy z uczestników mógł skorzystać
z darmowego masażu ciała, a całą imprezę poprowadził znany dziennikarz telewizyjny Wojciech Zawioła.
Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania i liczymy na współpracę w czwartej edycji biegu, na którą już zapraszamy!
Dziękujemy patronom głównym: Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku
w osobie Pana Burmistrza Nasielska Bogdan Ruszkowskiego, Starostwu
Powiatowemu w osobie Pani Starosty Magdaleny Biernackiej, Proboszczowi Parafii św. Wojciecha w Nasielsku – ks. Tadeuszowi Pepłońskiemu,
oraz wszystkim sponsorom: Państwu Arkowi i Annie Osińskim, wł. Firmy
ARNI TRANS, Panu Markowi Bazylewskiemu, wł. Firmy BAZBRUK, Pani
Krystynie Sobczyńskiej ,wł. firmy TANI DOM, Panu Marcinowi Chrustowskiemu, wł. Firmy Berta Kometics&Gravomach, Panu Leszkowi
Kaczyńskiemu, wł. Firmy KABA Brukarstwo, Panu Ireneuszowi Góreckiemu, Prezesowi Banku Spółdzielczego w Nasielsku, Panu Krzysztofowi
Gogolewskiemu, wł. Firmy Sanibud, Panu Bogusławowi Hermanowskiemu, wł. Firmy ZBUDUJĘ DOM, Panom Andrzejowi Sawickiemu i Witoldowi Estkowskiemu, wł. firmy Guliwer-Kartoflisko, Hotel Warszawianka,
Panu Piotrkowi Zadrożnemu, wł. Firmy P.P.H.U ZADRA, Panu Rafałowi
Kucharskiemu, wł. Firmy Bud-Raf, Panu Krzysztofowi Piątkowskiemu,
wł. firmy Emilex, Panom Sławomirowi i Adamowi Bieleckim, wł. Firmy
S.A. Bieleccy, Panu Eugeniuszowi Winnickiemu, wł. Firmy PSB MRÓWKA, Panu Stanisławowi Borowskiemu, wł. Firmy STAN-BUD, pracownikom Nasielskiego Ośrodka Kultury, Pani Danucie Biaruckiej, Dyrektor
ZSO Nasielsk, Panu Jackowi Białoruckiemu, wł. Cukierni PTYŚ, Sekretarzowi Nasielska Panu Markowi Maluchnikowi, panu Arturowi Szulkowskiemu, Pani Renacie Włodarskiej, Kierownikowi Wydziału Administracji
i Nadzoru UM w Nasielsku Panu Krzysztofowi Millerowi, Pani Hannie
Frączkowskiej, Prezes GS Nasielsk, Panu Mariuszowi Kraszewskiemu,
wicedyrektorowi SP2 Nasielsk, Pani Magdalenie Rutkowskiej, dyrektor
ZGKiM Nasielsk, Panu Wojciechowi Lewandowskiemu oraz wszystkim
służbom (policja, służba zdrowia, straż pożarna), wolontariuszom z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, a także wszystkim tym, którzy
w tym dniu dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników biegu.
Ze sportowym pozdrowieniem
prezes MKS Victoria Paweł Wroński
wiceprezes Mariusz Chrzanowski
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
MKS VICTORIA NASIELSK

Zatrudnimy Pracowników Linii Pakującej

INFORMACJA O WYKAZACH
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że zostały sporządzone następujące wykazy:
• ZPN.6845.2.1.2016- wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym,
dot. nieruchomości położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 1355/3
• ZPN.7125.1.4.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 7 przy ul. Starzyńskiego 4 A w Nasielsku
Niniejsze wykazy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 20.05.2016 r. do 10.06.2016 r.

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.

- kontrola jakości i pakowanie pieczywa.
Miejsce: Stanisławów Pierwszy, Nieporęt
- bezpłatny transport do zakładu pracy.

CV na adres e-mail: nowydwor.przejazd@manpower.pl,
telefon: 696 025 488 lub 22 487 53 27.

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
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SPORT
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W dniach 11–14 maja br. w czeskiej
miejscowości Pilzno odbyły się Mistrzostwa Europy w Trójboju Siłowym.
Udział w nich wziął zawodnik Klubu
Sportowego „Spartakus” Nasielsk.
Miło nam poinformować, że Mariusz
Grotkowski został wicemistrzem Europy w trójboju siłowym w kategorii
seniorów. Mariusz startował w kategorii wagowej do 66 kg. Wyniki jakie uzyskał, to: przysiad 250 kg, wyciskanie
sztangi, leżąc 200 kg i martwy ciąg
260 kg, co dało łączny wynik 710 kg. Poprawił tym samym swój rekord życiowy w trójboju. Do pierwszego miejsca, które zdobył reprezentant Finlandii
Savolainen Antti, zabrakło Mariuszowi 12,5 kg.
Następnymi zawodami, na jakie szykuje się Mariusz Grotkowski, to Mistrzostwa
Świata w Trójboju Siłowym, które odbędą się w dniach 19–26 czerwca br. w Killen w USA.

strzelił (38’) Piotr Kamionowski. Wynik ten utrzymał się do przerwy. Obraz gry pozwalał oczekiwać, że Żbik
może z Łysych wywieźć chociaż jeden punkt.
Niestety, po przerwie nie było już
tak dobrze. Dała się zauważyć większą dojrzałość zespołu gospodarzy.
Uspokoili oni grę, nie reagowali nerwowo na poczynania naszych zawodników. Nasi próbowali wytrwale
przełamać ich opór, ale byli bezsilni
wobec dobrze zorganizowanej drużyny. Po przerwie gospodarze strzelili
naszej drużynie 4 bramki: 50’ Marek
Cichy, 70’ Przemysław Śnietka, 75’
i 85’ Paweł Magdaleński. Wynik 6:2
jest może porażający, ale tego spotkania nasi zawodnicy nie mogą uznać
za klęskę. Ten przegrany mecz pokazał, że oni już wiele umieją, że mają
duże możliwości podnoszenia swych
umiejętności, że w tym zespole tkwi
potencjał. To już nie jest zespół z początku sezonu.
Przed Żbikiem, o czym wspomniano
na początku, poważne zadanie – wywieźć punkty z Troszyna. Tam przydałby się doping nasielskich kibiców.
Dla sympatyków naszej drużyny informacja: mecz w Troszynie odbędzie
się w najbliższą sobotę o godzinie 16.
andrzej zawadzki
R

E
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Mariusz Grotkowski
wicemistrzem Europy!

Trudna końcówka sezonu

Do zdecydowanych ataków przystąpili dopiero na 10 minut przed końcem spotkania. Bramka gości była
oblegana coraz częściej. W zamieszaniu podbramkowym piłka, odbijana
dość chaotycznie przez bramkarza
i obrońców, wpadła do siatki (80’). Na
następną bramkę znów nie trzeba było
czekać długo, padła już po pięciu minutach, a na listę strzelców wpisał się
ponownie Sebastian Tabaka.
Zwycięski mecz i zdobyte trzy punkty
nie przesunęły jednak naszej drużyny
w górę tabeli. Tydzień wcześniej Żbik
spotkał się z liderem ligi, Tęczą Łyse,
i tamto spotkanie miało kluczowe znaczenie dla naszej pozycji w lidze.
Mecz z liderem był ważny dla określenia możliwości naszej drużyny
w chwili obecnej i wyznaczenia dalszej
perspektywy. Możliwość porażki była
brana pod uwagę, chociaż przeciwnik
w niektórych pojedynkach wykazywał nieco gorszą dyspozycję.
Już pierwsze minuty pokazały, że Tęcza reprezentuje wysoki, jak na ligę
okręgową, poziom. Dobra technika, czytanie gry i jej organizacja oraz
szybkość to elementy, które rzucały się w oczy. Wydawało się, że zaraz
padną bramki i Żbik pozostawi po sobie złe wrażenie.
Bramki jednak nie padały, a nasza drużyna była coraz bardziej aktywna, waleczna i z minuty na minutę to ona
coraz częściej przejmowała inicjatywę
na boisku, chociaż nadal nasi zawodnicy dobrze asekurowali własną bramkę.
Kiedy wszyscy spodziewali się, że gospodarze obejmą prowadzenie, nasza drużyna po kolejnej akcji zdobyła
zgrabną bramkę. Strzelił ją, w swoim
dawnym stylu, Rafał Załoga. Nie bawił
się w przyjmowanie piłki, nie szukał
miejsca, lecz ładnie się złożył i bez wahania uderzył. Bramkarz nie miał czasu na reakcję i piłka wpadła do bramki
(20’).
Łatwo zdobyta bramka i szybkość
zdobywania piłki nieco uśpiły naszą
obronę. Skutkiem tego była wyrównująca bramka zdobyta przez Marka Cichego (27’). Podobną bramkę,
też w zamieszaniu podbramkowym,
zdobył dla naszej drużyny Mariusz
Chmielewski (34’). Nie minęło pięć
minut i znowu był remis (2:2). Bramkę
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Od dawna wiemy, że Żbik nie planował w tym sezonie awansu. Wszystko
wskazuje, że spadku też nie będzie.
Dobrze jednak nie jest, ponieważ dotychczasowy dorobek punktowy
pewności utrzymania się w lidze okręgowej nie gwarantuje. Wszystko przez
to, że rozgrywki piłkarskie w Polsce
są od pewnego czasu reformowane.
Aktualnie reformowana jest III liga,
ale efektem zmian może być większa
liczba drużyn spadająca w klasach niższych. Stąd konieczność znalezienia
się w pierwszej siódemce. Jest to realne, chociaż łatwo nie będzie.
Aktualnie po 24 kolejkach Żbik zajmuje 8. miejsce. Ten sam dorobek
punktowy, co Żbik, mają jeszcze
dwie drużyny, tj. Boruta Kuczbork
(6. miejsce) i CK Troszyn (7. miejsce).
I to będą dwaj nasi główni rywale
w ostatecznym rozliczeniu całorocznych wyników. Z Borutą mamy bardzo niekorzystny stosunek punktowy,
przegraliśmy bowiem w tym sezonie
obydwa mecze. Z drużyną z Troszyna jesienią zremisowaliśmy. I właśnie
w nadchodzącą sobotę możemy ten
stan rzeczy poprawić, tyle że w sobotnim meczu wystąpimy w roli gości.
W ostatnich dwóch tygodniach Żbik
„zarobił” tylko trzy punkty. Wygrał
mecz z Pełtą Karniewo. Zwycięstwo
było wkalkulowane w ostateczny rozrachunek punktowy. O remisie, a tym
bardziej o porażce, nikt nie myślał, Pełta bowiem to najsłabszy zespół w naszej grupie. To pewny spadkowicz.
Patrząc na mecz karniewskiej Pełty ze
Żbikiem, trudno było zrozumieć, dlaczego ta drużyna zdobyła tak małą
liczbę punktów w 24 rozegranych
kolejkach. Piłkarze klubu z Karniewa
pokazali, że w piłkę grać umieją, i zawodnicy Żbika musieli wiele się natrudzić, aby odnieść zwycięstwo. Goście
od pierwszych minut przystąpili do
ataku. Zaskakiwali naszych zawodników szybkością, pomysłowością organizowanych akcji, walką o każdy
metr boiska. Kilkakrotnie zagrażali naszej bramce. Potężny strzał jednego
z ich pomocników trafił w poprzeczkę i piłka wyszła poza końcową linię
boiska.
Kiedy zaskoczenie minęło, do bardziej zdecydowanych ataków przystąpili nasi zawodnicy. Nie ograniczali
się do przecinania akcji przeciwnika,
ale sami zaczęli organizować groźne
akcja zaczepne. Przyniosły one efekt
w 30. minucie gry. Po rozpoczęciu
gry rzutem rożnym piłkę skierował
głową do bramki Sebastian Tabaka.
Na kolejną bramkę nie trzeba było
czekać długo. Po składnej akcji całej
drużyny piłkę w bramce przeciwnika
umieścił Damian Załoga, stało się to
na pięć minut przed gwizdkiem sędziego.
Wydawało się, że po przerwie obraz
gry zmieni się diametralnie. W pierwszej połowie nasza drużyna grała pod wiatr. Po przerwie wiatr był,
a przynajmniej powinien być naszym
sprzymierzeńcem. Kibice czekali na
huraganowe ataki naszego zespołu. Okazało się jednak, że Żbik nadal
grał spokojnie, z pewnym wyrachowaniem. Zawodnicy nie szarżowali.
Rozważnie strzegli przewagi.
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Sukces dziewcząt z SP Dębinki
W piątek, 29 kwietnia 2016 r., w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły
się Powiatowe Zawody Szkół Podstawowych w Minipiłce Nożnej Dziewcząt. Gminę Nasielsk reprezentowała
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Dębinkach.
W rywalizacji wzięły udział zespoły
ze szkół w: Łomnej, Goławicach, Dębinkach, Zakroczymiu i Szkoła Podstawowa nr 5 z Nowego Dworu Mazowieckiego. Zespół dziewcząt z Dębinek wygrał wszystkie swoje spotkania, zostając
Mistrzem Powiatu Nowodworskiego.
Skład zwycięskiej drużyny: Daria Ciosek, Marta Szymańska, Karina Holender,
Natalia Grochowska, Oliwia Komornicka, Edyta Pyrzyńska, Patrycja Włodarczyk,
Weronika Gortat, Patrycja Komornicka, Joanna Rakowiecka.
Na szczególną uwagę i podziw zasługują nasze dziewczęta, które pod opieką Rafała Markiewicza, nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole, w roku
szkolnym 2015/2016 zostały mistrzyniami powiatu w trzech jakże różnych
dyscyplinach sportowych: minipiłce koszykowej, minipiłce ręcznej i minipiłce
nożnej.
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