
DODATEK TV

czytaj na str. 5
R E K L A M A

Mieszkania socjalne jeszcze w tym roku
Z GMINY

Wykonawcą inwestycji pod nazwą „Budynek wieloro-
dzinny z mieszkaniami socjalnymi i budynek gospodar-
czy z infrastrukturą zewnętrzną” wybranym w przetargu 
nieograniczonym przeprowadzonym przez Nasielskie Bu-
downictwo Mieszkaniowe będzie firma DETA COMPANY 
Sp. z o.o. 
Jak informuje Albert Kołodziejski, prezes Nasielskiego Budownictwa Mieszkanio-
wego, spółka podjęła się wykonać to zlecenie gminy i będzie odpowiedzialna 
za budowę rzędu 20 nowych mieszkań. Wielkość ich będzie wynosiła od 20m2 
do 40 m2. Przypuszczalnie jedno z zaplanowanych już 39-metrowych miesz-
kań będzie składało się z korytarza, łazienki, dwóch pokoi i pokoju z aneksem 
kuchennym. Można by rzec – o czym tu więcej marzyć. Tym bardziej że nowe 
mieszkania, z białym montażem będą oddane do użytku jeszcze w tym roku. 
Parterowe mieszkania, które będą tworzyły jeden długi rząd, mają być idealnym 
rozwiązaniem dla osób, które trafią do nich. Dlaczego? 

– Całokształt inwestycji, którą zaplanowałem w najdrobniejszych szczegółach, 
jest dopracowany tak, aby ułatwiać życie tym, którzy tam zamieszkają. Jestem 
pewien, że osoby dostające nowe mieszkania w nowym miejscu mogą roz-
począć nowe życie na nowo. Życie, które niejednokrotnie nam wszystkim 
przynosi rozczarowania, porażki, a czasem pomaga wyjść na prostą i zacząć 
coś nowego – i w tym przypadku właśnie tak ma być. Wierzę w ludzi, wierzę 
w naszych mieszkańców i wiem, że będą dbać o swoje miejsce zamieszkania 
bez względu na to, jak do tej pory ich losy były powikłane. Ponadto musimy 
być przygotowani na różnego rodzaju zdarzenia losowe, które w każdej chwili 
mogą dotknąć naszych mieszkańców. Mieszkania socjalne pozwolą mi, jako 
burmistrzowi, spać spokojnie, gdy może wydarzy się jakieś nieszczęście. Będę 
spokojny, że osoby poszkodowane nie zostaną bez mojej pomocy, którą na-
tychmiast będę mógł uruchomić – tłuma-
czy burmistrz.

Będą konkursy
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Kursują 
busy
Od piątku, 8 lipca, do końca sierpnia 
2016 roku w każdy piątek w połu-
dniowo-wschodniej części naszej 
gminy będzie można skorzystać 
z komunikacji lokalnej. Bus będzie 
kursował do i z Nasielska, a jego 
trasa będzie przebiegała przez 
miejscowości: Popowo -Północ, 
Jaskółowo, Popowo Borowe, Po-
powo-Południe, Nuna, Lorcin, Ża-
biczyn, Chrcynno. Bilety, w cenie 
1,5 zł w jedną stronę, można nabyć 
u kierowcy. 
Z pierwszego przystanku w Popo-
wie Północ bus będzie odjeżdżał 
w kierunku Nasielska o godz. 7.20, 
a z ostatniego w Chrcynnie o godz. 
7.50. Natomiast wyjazd z przystan-
ku autobusowego przy ul. Młynar-
skiej w Nasielsku planowany jest 
o godz. 12.00. 
Długość trasy to 25 km. Wykonaw-
cą tej usługi jest firma transportowa 
Krzysztofa Więcławskiego, a środki, 
jakie na ten cel przeznaczy gmina, 
to 1 tys. zł miesięcznie.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach  

od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  

(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

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
4.07.-17.07.2016 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk;

18.07.-24.07.2016 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk,
25.07.-31.07.2016 r. - Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk.

  Na podstawie Uchwały Nr XII/75/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.11.2015 r.

(red.)

OBRADOWAŁA RADA

Radni byli jednomyślni
Sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 4 lipca br., została zwołana przez 
przewodniczącego Rady Jerzego Lubienieckiego na wniosek burmistrza 
Nasielska Bogdana Ruszkowskiego. Powodem była pilna potrzeba doko-
nania pewnych zmian w trzech uchwałach podjętych na poprzedniej sesji. 
Dotyczyły one: 1. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy Nasielsk, 2. wyboru metody ustalania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty,  
3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Tym razem wszystkie projekty uchwał, zawierające pewne zmiany  
w stosunku do wersji pierwotnej, zostały przyjęte jednogłośnie. 10 dni 
wcześniej uchwała (2) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
została podjęta większością głosów w stosunku 12 (za) do 2 (przeciwnych).
Zmiany uchwał polegały na uzupełnieniu ich o wpis dotyczący 14 dnio-
wego terminu ich wejścia w życie. 

andrzej zawadzki

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania  
własnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk
Zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji gminy 
Nasielsk można dokonać za pomocą Formularza Zgłoszenia dostępnego na 
stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pod adresem: http://www.nasielsk.pl, 
w zakładce Rewitalizacja. Podstawą umieszczenia przedsięwzięcia na liście 
planowanych przedsięwzięć w ramach Procesu Rewitalizacji jest wypełnie-
nie wszystkich pozycji formularza i przedstawienie informacji wymaganych 
zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Ujęcie przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest tożsame 
z zapewnieniem środków na jego realizację, dlatego też Zgłaszający jest zo-
bowiązany do podania w Formularzu Zgłoszenia podania szacowanej wiel-
kości kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz źródeł pochodzenia środków 
niezbędnych na jego realizację.
Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności 
z celami programu i możliwości ich wpływu na eliminację lub ogranicze-
nie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz 
ich wykonalności. Cele rewitalizacji wynikające wprost z art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) to:
1. Ograniczenie występowania na terenie rewitalizowanym negatywnych 
zjawisk społecznych, w tym w szczególności: bezrobocia, ubóstwa, prze-
stępczości, niskiego poziomu edukacji, niskiego poziomu kapitału społecz-
nego, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym;
2. Poprawa lokalnej gospodarki, w szczególności poprzez poprawę po-
ziomu przedsiębiorczości oraz kondycji lokalnych przedsiębiorstw;
3. Poprawa jakości środowiska poprzez stworzenie warunków pozwa-
lających na zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenie powietrza, powstanie 
nowych lub rewaloryzacja istniejących na terenie rewitalizacji terenów zie-
lonych;
4. Podniesienie jakości i warunków życia mieszkańców, w szczególności 
poprzez poprawę stanu technicznego budynków położonych na obszarze 
rewitalizacji, wyposażenie mieszkań w sieć wodno-kanalizacyjną;
5. Wzrost efektywności korzystania z obiektów budowlanych, w szcze-
gólności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska;
6. Podniesienie funkcjonalności i dostępności usług i przestrzeni publicz-
nych, w tym również jakości transportu.
W przypadku konieczności dokonania uzupełnień Zgłaszający zostanie po-
proszony 
o dokonanie poprawek i ponowne złożenie formularza w terminie 5 dni. 
Brak uzupełnienie oznacza, iż zgłoszone przedsięwzięcie nie spełnia wszyst-
kich przesłanek niezbędnych do wpisania go na listę planowanych lub do-
puszczalnych (dodatkowych) przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgłaszający 
jest zobowiązany do wypełnienia szarych pól w każdej rubryce. Brak wy-
pełnienia może skutkować odesłaniem formularza do uzupełnienia lub 
uniemożliwić uwzględnienie zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
W przypadku gdy treść rubryki nie dotyczy przedsięwzięcia, powinien zna-
leźć się w niej zapis „nie dotyczy”.
Wypełniony formularz należy złożyć w postaci podpisanego oryginału oraz 
przesłać e-mailem jako edytowalny załącznik elektroniczny na adres poczty 
elektronicznej: p.holec@nasielsk.pl, do dnia 25.07. 2016 r.

Gmina Nasielsk realizuje projekt  
pn. „Opracowanie Gminnego Programu  

Rewitalizacji dla Nasielska”,  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego  
Pomoc Techniczna 2014–2020  

oraz budżetu państwa.  
Całkowita wartość projektu wynosi 66 120,00 zł.  
Kwota dotacji pozyskanej na realizację projektu  

wynosi 57 508,00 zł.

Z UM

Prośba o informacje
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z Warszawy zwraca się z proś-
bą o przesyłanie informacji dotyczących fragmentów macew, zdjęć macew 
i innych informacji związanych z pozostałościami po społeczności żydow-
skiej w Nasielsku.

Osoby posiadające wiedzę lub mające materiały, w tym zdjęcia,  
na temat miejsc, gdzie mogą być  

zlokalizowane pozostałości macew,  
są proszone o kontakt bezpośrednio z Fundacją  

marla.osborn@fodz.pl  
lub za pośrednictwem Stanisława Tyca, dyrektora MGBP 

w Nasielsku, tel. 23 691 25 52   
lub e-mail: biblioteka-nasielsk@wp.pl.
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Parkują gdzie chcą
Jak się okazuje, nasielscy kie-
rowcy są n ieugięci  w swoich 
przyzwyczajeniach i stale udowad-
niają, że w Nasielsku obowiązu-
je alternatywne prawo dotyczące 
parkowania. Dzieje się tak mimo 
wielokrotnie podejmowanych 
przez policję akcji zwalczających 
złe przyzwyczajenia „mistrzów 
parkowania”, chociażby poprzez 

mandaty, które powinny dawać do 
myślenia. Okazuje się, że jednak 
wciąż nie znaleziono dla nich od-
powiedniego rozwiązania. 
Najwięcej wyobraźni mają sobot-
ni kierowcy. Wtedy pomysłów na 
miejsca i sposoby parkowania do-

słownie wszędzie nie brakuje. I tak, 
stałym miejscem pozostawiania 
pojazdów jest chociażby wejście 
na skwer im. Jana Pawła II. Upodo-
bały je sobie np. osoby, które ko-
rzystają ze znajdującego się obok 
bankomatu. 
Zgadza się, że w mieście jest z pew-
nością zbyt mało miejsc parkingo-

wych. Problem ten wielokrotnie 
podejmowała już Rada Miejska. 
Temat ten przywoływał także jeden 
z mieszkańców Nasielska podczas 
ostatniej sesji RM. – Za dużo ma 
pan pieniędzy, że nie robi pan par-
kingów płatnych? – zapytał Bog-

dana Ruszkowskiego, burmistrza 
Nasielska.
Burmistrz jednak stanowczo od-
parł, że nie wprowadzi płatnych 
parkingów. Obecnie nie jest też 
planowana budowa dodatkowych 
parkingów. 
Co pozostaje zatem kierowcom? 
Na pewno stosowanie się do prze-

pisów prawa drogowego doty-
czących parkowania ułatwi życie 
nasielszczanom, którzy jednak 
muszą się uzbroić w cierpliwość, 
zanim będą mogli korzystać z no-
wych miejsc parkingowych.

E.G.

OŚWIATA

Będą konkursy 
W poniedziałek, 18 lipca br. o godz. 12.00 mija termin składania ofert 
w konkursach na stanowiska dyrektorów trzech placówek oświatowych 
znajdujących się na terenie naszej gminy. Są to: Szkoła Podstawowa 
w Nasielsku, Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie i Szkoła Podstawowa w Po-
powie Borowym.

Informacja o konkursach spowodowała zamieszanie w środowisku 
oświatowym, ponieważ jeszcze w maju br. planowano przedłużenie ka-
dencji dyrektorom tych placówek o kolejny rok.

– Rzeczywiście, były takie plany, by dotychczasowi dyrektorzy szkół 
pozostali na swoich stanowiskach bez konkursu. A było to związane 
z planowanymi przez Ministerstwo Edukacji zmianami w systemie szkol-
nictwa, które mają obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 – infor-
muje Katarzyna Świderska, wiceburmistrz Nasielska. – Jednak w związku 
z polityką Kuratorium Oświaty, które zdecydowanie preferuje wybór dy-
rektorów szkół w postępowaniu konkursowym, zdecydowaliśmy o prze-
prowadzeniu konkursów na te stanowiska – wyjaśnia. 

Konkursy zostały ogłoszone 30 czerwca br. przez Bogdana Ruszkow-
skiego, burmistrza Nasielska, zarządzeniem nr 74/16, a odbędę się one 
na początku sierpnia br. 

Przypomnimy, że oferty zwierające m.in.: życiorys kandydata wraz 
z opisem przebiegu pracy zawodowej, koncepcję funkcjonowania i roz-
woju szkoły, a także szereg oświadczeń zgodnie z wymogami zawartymi 
w załączniku do zarządzenia, należy składać w zamkniętych kopertach 
osobiście w sekretariacie nasielskiego magistratu lub przesłać za po-
średnictwem poczty na adres: Urząd Miejski, ul. Elektronowa 3, 05-190 
Nasielsk. 

Konkursy będzie przeprowadzać komisja konkursowa powołana przez 
burmistrza Nasielska. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępo-
wania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

(red.)
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Z GMINY. Komunikacja lokalna

Kursują busy
Od piątku, 8 lipca, do końca sierpnia 2016 roku w każdy piątek w południo-
wo-wschodniej części naszej gminy będzie można skorzystać z komunikacji 
lokalnej. Bus będzie kursował do i z Nasielska, a jego trasa będzie przebiegała 
przez miejscowości: Popowo -Północ, Jaskółowo, Popowo Borowe, Popo-
wo-Południe, Nuna, Lorcin, Żabiczyn, Chrcynno. Bilety, w cenie 1,5 zł w jed-
ną stronę, można nabyć u kierowcy. 
Z pierwszego przystanku w Popowie Północ bus będzie odjeżdżał w kierun-
ku Nasielska o godz. 7.20, a z ostatniego w Chrcynnie o godz. 7.50. Nato-
miast wyjazd z przystanku autobusowego przy ul. Młynarskiej w Nasielsku 
planowany jest o godz. 12.00. 
Długość trasy to 25 km. Wykonawcą tej usługi jest firma transportowa 
Krzysztofa Więcławskiego, a środki, jakie na ten cel przeznaczy gmina,  
to 1 tys. zł miesięcznie.
– Jest to usługa testowa i organizujemy ją na prośby mieszkańców tej części 
gminy, którzy mieli problem, żeby dojechać do miasta. Teraz raz w tygodniu 
będą mogli przyjechać do Nasielska, zrobić zakupy czy też załatwić sprawy 
urzędowe. Czekamy na uwagi od mieszkańców na temat funkcjonowania 
naszej komunikacji – informuje Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.

(red.)

KRONIKA  

POLICYJNA

KRONIKA OSP
01.07. OSP Nasielsk, OSP Psucin 

i JRG Nowy Dwór Mazowiec-

ki gasiły pożar poszycia leśnego 

w Żabiczynie.

02.07. OSP Nasielsk wyjechała do 

pożaru trawy przy ul. Piłsudskie-

go.

06.07. OSP Nuna i JRG Nowy 

D wó r  M a zow i e c k i  u su wa ł y 

złamany konar drzewa, który wi-

siał nad wjazdem do jednej z po-

sesji w Chechnówce.

11.07. strażacy z Cieksyna usuwa-

li konar, który zalegał na drodze 

w miejscowości Mokrzyce.

11.07. OSP Nuna i JRG Nowy Dwór 

Mazowiecki wyjechały do poża-

ry poszycia leśnego w Krogulach.

R E K L A M A

02.07. w Cegielni Psuckiej nie-
znani sprawcy skradli z terenu po-
sesji Moniki S. głośnik o wartości  
1 800 zł.
04.07. nieznani sprawcy z terenu 
posesji przy ul. Mieszka I skradli 
rower i łódkę. Straty oszacowano  
na 2 600 zł.
08.07. w Mogowie nieznani spraw-
cy, wykorzystując nieobecność 
właścicielki domu, weszli do we-
wnątrz przez okno i skradli pienią-
dze w kwocie 750 zł.
12 .07. w Kosewie Dariusz O., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,20 mg/l) i pomimo zakazu 
sądowego.

Z POLICJI

Zmiany kadrowe
W maju br. w nasielskim Komisa-
riacie Policji zaszły zmiany. Do pra-
cy w Komendzie Stołecznej Policji 
przeszedł kom. Karol Stojak, a do 
czasu powołania nowego komen-
danta jego obowiązki pełni pod-
kom. Radosław Miłoszewski.
Natomiast od 1 lipca 2016 r. nastą-
piła także zmiana dzielnicowych na 
terenie gminy Nasielsk. 

Nowi dzielnicowi to:
mł. asp. Michał Glinka, tel. 600-
997-258 
– jego dziel-
nicę stanowi 
o b s z a r  a d -
min i s t rac yj -
n y  m i a s t a 
Nasielska, t j . 
ulice: Błękitna, 
Broninek, Brzozowa, Cicha, Cmen-
tarna, Dębowa, Dolna, Działkowa, 
Folwark, Jasna, Jesionowa, Kasz-
tanowa, Kilińskiego (nieparzyste), 
Klonowa, Kościelna, Kościusz-
ki (parzyste), Kozia, Kręta, Krót-
ka, Kwiatowa, Lazurowa, Lipowa, 
Mała, Młynarska, Nowa, Płońska, 
Pniewska Górka, Prosta, Przemy-
słowa, Rynek, Składowa, Słonecz-
na, Sportowa, Starzyńskiego, Ślepa, 
Świerkowa, Św. Wojciecha, Tęczo-
wa, Topolowa, Tylna, Warszawska 
(nieparzyste od 17), Wąska, Wierz-
bowa, Żwirki i Wigury, Anny Jagiel-
lonki, Armii Krajowej, Batorego, 
Bema, Broniewskiego, Chrobre-
go, Czereśniowa, Dąbrowskiego, 
Dąbrówki, Dębowa, Elektronowa, 
Garbarska, Graniczna, Jagiełły, Ja-
godowa, Jaśminowa, Kilińskiego 

(parzyste), Kolejowa, Komunalna, 
Kościuszki (nieparzyste), Królowej 
Jadwigi, Krupki, Leśna, Malinowa, 
Mieszka I, Miodowa, Nowa Wieś, 
Ogrodowa, Owocowa, Gen. Osiń-
skiego, Piaskowa, Piłsudskiego, 
Podmiejska, Polna, Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej, Poniatowskie-
go, Sosnowa, Spokojna, Staszica, 
Szkolna, Traugutta, Warszawska 
(nieparzyste od 1 do 15 i parzyste), 
Wiejska, Wielokwiatowa, Wiśniowa, 
Wspólna, Wyszyńskiego.
mł. asp. Ireneusz Paliszewski, tel. 
600-997-273 
– jego dzielnicę 
stanowi obszar 
administracyj-
ny południo-
wo-wschodniej 
i  p ó ł n o c n e j 
części gminy 
Nasielsk, na której terenie znajdują 
się następujące miejscowości (sie-
dziby sołectw): Aleksandrowo, Budy 
Siennickie, Cegielnia Psucka, Chech-
nówka, Chrcynno, Dąbrowa, Dę-
binki, Głodowo, Jackowo Dworskie, 
Jackowo Włościańskie, Jaskółowo, 
Kątne, Kędzierzawice, Konary, Ko-
sewo, Krogule, Krzyczki-Pieniążki, 

Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki, 
Lorcin, Lubomin, Lubominek, Maze-
wo Dworskie, Mazewo Włościańskie, 
Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Pia-
nowo, Pniewo, Popowo Borowe, Po-
powo-Północ, Popowo-Południe, 
Psucin, Słustowo, Studzianki, Wą-
grodno, Winniki, Żabiczyn.
Przypominamy ponadto, że miej-
scowości (siedziby sołectw): An-
dzin, Borkowo, Cieksyn, Chlebiotki, 
Czajki, Dobra Wola, Lelewo, Mal-
czyn, Miękoszyn, Miękoszynek, 
Mogowo, Mokrzyce Dworskie, 
Mokrzyce Włościańskie, Morgi, 
Nowa Wrona, Nowe Pieścirogi, No-
winy, Siennica, Stare Pieścirogi, To-
ruń Dworski, Toruń Włościański, 
Ruszkowo, Wiktorowo, Zabo-
rze – to dzielnica podlegają-
ca mł. asp. Katarzynie Rokickiej,  
tel. 600-997-261.
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Z GMINY

Mieszkania socjalne jeszcze w tym roku
W styczniu br. Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, pytany o plany 
budowy mieszkań socjalnych twier-
dził, że nie zostały podjęte żadne de-
cyzje w tej kwestii. Teraz mówi już 
otwarcie, że wybuduje 20 mieszkań 
socjalnych w Chrcynnie. Skąd te zmia-
ny i w jaki sposób gmina wygeneruje 
dodatkowe środki?
Przypomnijmy, że przez lokal so-
cjalny należy rozumieć wydzielony 
z gminnego zasobu mieszkaniowe-
go lokal mieszkalny, który nadaje 
się do zamieszkania ze względu na 
wyposażenie i stan techniczny. Po-
wierzchnia pokoi danego mieszkania 
przypadająca na członka gospodar-
stwa domowego najemcy nie może 
być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku 
zamieszkiwania lokalu przez jedną 
osobę – 10 m2, przy czym lokal ten 
może być o obniżonym standardzie. 
Mieszkania socjalne należą się oso-
bom, które uzyskały prawo do loka-
lu socjalnego na podstawie wyroku 
eksmisyjnego lub znajdują się w trud-
nej sytuacji materialnej, w której ich 
potrzeby mieszkaniowe nie są zaspo-
kojone. Czynsz za takie lokum jest kil-
kukrotnie mniejszy niż za mieszkanie 
o podobnej wielkości wynajmowane 
przez agencję mieszkaniową lub od 
prywatnego właściciela. 
Co się zatem zmieniło od stycznia, że 
gmina Nasielsk, mimo że nie plano-
wała budowy mieszkań socjalnych, 
może sobie teraz pozwolić na tę in-
westycję?

– Od dawna dostrzegam problem 
budownictwa w naszym mieście 
szczególnie budownictwa socjalne-
go i ko munalnego. Wcześniej nie 
do końca chciałem uchylać rąbka 
tajemnicy związanego z tą inwesty-
cją, ponieważ zastanawiam się, jaka 
forma realizacji tej inwestycji będzie 
najlepsza dla naszych mieszkańców. 
Zarazem jednak wiedziałem, iż bu-
dżet miasta jest ograniczony. Budow-
nictwo socjalne, tak jak komunalne 
jest dla mnie jako burmistrza bardzo 
ważne, ponieważ dach nad głową na-
leży się każdemu naszemu mieszkań-
cowi, który takiego dachu potrzebuje. 
To, o czym teraz rozmawiamy, jest 
priorytetowym działaniem dla mnie 
jako burmistrza, ale przede wszyst-
kim jako człowieka, który rozumie, 
w jak trudnej sytuacji losowej można 
się znaleźć. Co do samego procesu 
inwestycyjnego, przeprowadziłem 
wiele konsultacji z prezesem naszej 
spółki, wyznaczyłem cele i oczeku-
ję konkretnych działań z korzyścią 
dla naszego miasta – mówi Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Gminny grunt, na którym powsta-
nie budynek, znajduje się w Chrcyn-
nie. Niektórzy są zdania, że ma to 
być pewnego rodzaju straszakiem 
dla przyszłych lokatorów nowych 
mieszkań socjalnych. Zazwyczaj bo-
wiem osoby oczekujące na miesz-
kania socjalne mieszkają w Nasielsku. 
Chrcynno jest oddalone od miasta 
o kilka kilometrów i ta odległość nie-

jednej osobie może sprawić kłopot. 
Tym bardziej że gmina nie planuje 
żadnych dodatkowych połączeń ko-
munikacyjnych z Chrcynnem. 
– Zastanawiałem się bardzo długo, 
która lokalizacja będzie najlepsza dla 
naszych mieszkańców. Absolutnie 
nie można mówić o „straszaku”, po-
nieważ naszych mieszkańców trze-
ba szanować, a nie ich straszyć. Po 
zapoznaniu się z projektem miesz-
kań socjalnych już w tej chwili jestem 
pewien, że mieszkania te spełnią 
oczekiwania ich najemców. Powiem 
więcej – sądzę, że będzie o wiele 
więcej osób chętnych do zamiesz-
kania w pięknym nowym budynku 
niż miejsca w nich. Co do odległości, 
pomyślałem i o tym. Analizuję możli-
wość uruchomienia połączenia, które 
pozwoli mieszkańcom łatwiej dotrzeć 
do naszego miasta, a w perspekty-
wie długofalowej polityki rozwoju 
Nasielska dotyczącej planów zwią-
zanych z lotniskiem da realne szanse 
na rozwój właśnie tej miejscowości – 
mówi Bogdan Ruszkowski. 
Jak informuje Albert Kołodziejski, 
prezes Nasielskiego Budownictwa 
Mieszkaniowego, spółka podjęła się 
wykonać to zlecenie gminy i będzie 
odpowiedzialna za budowę rzędu 
20 nowych mieszkań. Wielkość ich 
będzie wynosiła od 20m2 do 40 m2. 
Przypuszczalnie jedno z zaplanowa-
nych już 39-metrowych mieszkań 
będzie składało się z korytarza, łazien-
ki, dwóch pokoi i pokoju z aneksem 

kuchennym. Można by rzec – o czym 
tu więcej marzyć. Tym bardziej że 
nowe mieszkania, z białym monta-
żem będą oddane do użytku jeszcze 
w tym roku. Parterowe mieszkania, 
które będą tworzyły jeden długi rząd, 
mają być idealnym rozwiązaniem dla 
osób, które trafią do nich. Dlaczego? 
– Całokształt inwestycji, którą zapla-
nowałem w najdrobniejszych szcze-
gółach, jest dopracowany tak, aby 
ułatwiać życie tym, którzy tam za-
mieszkają. Jestem pewien, że osoby 
dostające nowe mieszkania w no-
wym miejscu mogą rozpocząć nowe 
życie na nowo. Życie, które niejed-
nokrotnie nam wszystkim przyno-
si rozczarowania, porażki, a czasem 
pomaga wyjść na prostą i zacząć coś 
nowego – i w tym przypadku wła-
śnie tak ma być. Wierzę w ludzi, wie-
rzę w naszych mieszkańców i wiem, 
że będą dbać o swoje miejsce za-
mieszkania bez względu na to, jak do 
tej pory ich losy były powikłane. Po-
nadto musimy być przygotowani na 
różnego rodzaju zdarzenia losowe, 
które w każdej chwili mogą dotknąć 
naszych mieszkańców. Mieszkania 
socjalne pozwolą mi, jako burmi-
strzowi, spać spokojnie, gdy może 
wydarzy się jakieś nieszczęście. Będę 
spokojny, że osoby poszkodowane 
nie zostaną bez mojej pomocy, którą 
natychmiast będę mógł uruchomić – 
tłumaczy burmistrz.
Czy będą kolejne mieszkania?

– Jako burmistrz mam nadzieję, że 
tak. Wspólnie ze skarbnikiem na-
szego urzędu spędzam dużo cza-
su na weryfikowaniu wydatkowania 
środków finansowych naszej gminy. 
Dużo oszczędzamy z myślą o budo-
wie w przyszłości budynku komunal-
nego. Jest to bardzo ważne, ponieważ 
w kolejce po mieszkania komunalne 
czeka ok. 50 osób. Mogę zdradzić, 
że wybrałem już lokalizację na przy-
szłą inwestycję. Budynek komunalny 
chcę wybudować w Pieścirogach. 
Dzięki tej lokalizacji ludzie ci mieliby 
komfort dojazdu do pracy w związku 
z możliwością podróżowania pocią-
gami – wyjaśnia Bogdan Ruszkowski. 
– Chciałbym jeszcze raz powtórzyć, 
że sprawy związane z inwestycjami 
budowy mieszkań są dla mnie, jako 
burmistrza, bardzo ważne. Nasza 
spółka w poprzednim roku wybu-
dowała przepiękny budynek. W tym 
roku podjąłem decyzję o przygoto-
waniu następnej inwestycji na osiedlu 
przy ul. Płońskiej. Dzięki takiej polityce 
mieszkaniowej nasze miasto rozkwi-
ta – mam nadzieję, że z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców – dodaje.
Wykonawcą inwestycji pod nazwą 
„Budynek wielorodzinny z mieszka-
niami socjalnymi i budynek gospo-
darczy z infrastrukturą zewnętrzną” 
wybranym w przetargu nieograni-
czonym przeprowadzonym przez 
Nasielskie Budownictwo Mieszkanio-
we będzie firma DETA COMPANY Sp. 
z o.o. z Warszawy. Koszty tej budo-
wy wykonawca oszacował na kwotę 
1 320 752, 69 zł. 

Ewelina Gizińska, (red.)
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Kalina w malinach
Nie przepadam za debiuta-
mi, ale za to uwielbiam czy-
tać książki polskich autorek. 
Joanna Szarańska i jej I że ci 
nie odpuszczę nie były mi 
znane. A ja nie lubię kupo-
wać kota w worku. Jednak 
coś do sięgnięcia po ten 
utwór mnie skłoniło. Opi-
nie blogerów? Liczne reko-
mendacje? Wysokie oceny? 
Ciekawa tematyka? Nadal 
miałam obawy, czy powieść 
Szarańskiej mi się spodoba. 
Ale zaczęłam czytać i prze-
padłam! Nie wiem, kiedy 
minęła mi podróż pocią-
giem (prawie przegapiłam 
moją stację, ale na szczęście 
akurat kończyłam rozdział). 
Jak sami zatem widzicie, 
czas przy tej książce płynie 
nieubłaganie.
Kalina Radecka to dwudziestosiedmioletnia kobieta, którą poznajemy 
w przeddzień jej ślubu. Jak się pewnie domyślacie po tytule, do owego 
ślubu nie doszło. Niewierny eksnarzeczony został bowiem ojcem dziec-
ka eksprzyjaciółki Kaliny. Tylko ona wie, jak to jest się znaleźć w takiej 
sytuacji. Jednym słowem: Kalina w malinach.
Zraniona kobieta wykorzystuje prezent ślubny – voucher do SPA – i wy-
jeżdża do Kamionki. Na miejscu znajduje dworek i miłe towarzystwo. 
Jednak o żadnym SPA nie ma mowy. Kalina trafia na wieś, gdzie doi się 
kozy i zażywa natłuszczających kąpieli w mleku. Właścicielka owego 
dworku nie ma pojęcia, że kobieta przyjechała na wczasy. Wszyscy bio-
rą Kalinę za artystkę, która ma za zadanie odmalować stary fresk. Nie 
spodziewa się tego, że w tym urokliwym miejscu pozna miłość swoje-
go życia oraz spotka swojego niedoszłego męża oraz byłą przyjaciółkę 
z zaokrąglonym brzuchem. A jakby tego było mało, to każdy okaże się 
nie tym, za kogo się uważał. W fabułę utworu wkradnie się także zagadka 
kryminalna. Kim okaże się złoczyńca?
I że ci nie odpuszczę Joanny Szarańskiej to zabawna powieść opisująca 
losy zwariowanej kobiety, która jest w jakiś sposób podobna do każdej 
z nas – łatwo się z nią utożsamić. To powieść komediowo-kryminalna, 
z naciskiem na komedię. Czyta się ją bardzo szybko i przyjemnie. Przy tej 
książce zapomina się o bożym świecie. Relaks zapewniony.
Muszę przyznać, iż nie spodziewałam się aż takiego kunsztu literackiego 
ze strony debiutantki. Mogę jedynie przyklasnąć autorce i czekać na ko-
lejne utwory. Bo rzeczywiście jest na co czekać. Na koniec dodam, że to 
wielobarwna powieść na wspaniałe popołudnie i miły wieczór. Polecam!

Marta Czeremurzyńska

KULTURA

WARTO PRZECZYTAĆ
Z GMINY. Cieksyn

Mali artyści, duża sztuka
We wtorek, 28 czerwca br., w Zakąt-
ku Rozmaitości w Cieksynie odbył się 
pokaz umiejętności młodych artystów 
biorących udział w cyklu warsztatów pt. 
„Teatralne lato w Cieksynie”. 
P r o g r a m  t e n  b y ł  r e a l i z o w a n y 
w ramach WSK – Wiejskiej Sceny Kul-
turalnej, inicjatywy Stowarzyszenia Ar-
tystyczno-Społecznego „Skafander”, 
współfinansowanej przez Urząd Miasta 
w Nasielsku. Jak dotąd odbyło się siedem 
spotkań, w czasie których dzieci i mło-
dzież miały okazję zapoznać się z róż-
nymi formami sztuki teatralnej. 
Trzeba przyznać, że młodzi artyści pilnie 
studiowali podczas kolejnych spotkań, 
dzięki czemu ich przedstawienie obfitowało w różnego rodzaju formy teatralne. Zaczęło się od teatru cieni. 
Zgasły wtedy niemal wszystkie światła w Zakątku Rozmaitości, a na scenie rozegrał się magiczny spektakl będą-
cy połączeniem zabawy ze światłem i cieniem, który zabrał widzów w bajeczny świat pełen smoków i wróżek. 
Później przyszła kolej na teatr lalek i w końcu na pantomimę. Scenariusz i rekwizyty zostały przygotowane przez 
same dzieci pod okiem ich opiekunów, głównie Kingi i Mirosława Szczypków ze „Skafandra”, ale również Mał-
gorzaty Szyszki, reżysera teatralnego, oraz Agnieszki Popłonyk, specjalistki od lalek witrażowych. 

– Nie mieliśmy dużo czasu na przygo-
towania, a mimo to udało się naszym 
artystom pokazać coś świetnego – 
mówi Kinga Szczypek ze Stowarzysze-
nia „Skafander” i dodaje – Jestem pod 
wrażeniem, że dzieci miały tyle chę-
ci i inwencji twórczej! Nie opuszczały 
zajęć, nawet gdy za oknem był deszcz 
i niepogoda. Wspomina również, że od 
września ponownie są planowane zajęcia 
teatralne, marzy jej się również zorgani-
zowanie spektaklu opartego tym razem 
wyłącznie na teatrze cieni, który, zda-
niem Kingi Szczypek, wyzwala najwię-
cej kreatywności w małych uczestnikach 
warsztatów. 
Spotkania teatralne są świetną okazją do 
tego, by zobaczyć, jaki potencjał arty-

styczny tkwi w dzieciach. Przekonują też, że warto go rozwijać. Pozostaje nam zachęcić rodziców, aby pozwolili 
swoim pociechom na zgłębianie tajników magicznego świata sztuk teatralnych.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI. Rajd rowerowy

To już 15. rajd
W niedzielę, 10 lipca 2016 r., odbył 
się kolejny rajd rowerowy organi-
zowany przez nasielską Miejsko-
-Gminną Bibliotekę Publiczną pn. 
„Od Wschodu do Zachodu”. Tym 
razem trasa rajdu wiodła do miej-
scowości Gadowo, Dobrej Woli 
i Nowej Wrony. 
Aby uatrakcyjnić naszą trasę, jecha-
liśmy wśród malowniczych sosno-
wych lasów położonych nad Wkrą, 
mających niekwestionowane wa-
lory rekreacyjne, do Jońca, aby 
później przez Popielżyn-Zawady 
dotrzeć do celu naszej wyprawy – 
Dobrej Woli. 
Trasa okazała się dość długa i wy-
czerpująca, liczniki zamontowane 

na rowerach na-
szych uczestników 
wskazały 
43 km. Jednak po-
staraliśmy się, aby 
nikt nie był za bar-
d z o  z m ę c z o ny, 
dlatego co 5 km robiliśmy posto-
je na leśnych polanach. W celu 
wzmocnienia sił najmłodszych ob-
darowano batonami. 
W gościnnej Dobrej Woli  po-
witali nas gospodarze pikniku – 
państwo Sot. Ich gospodarstwo, 
tak jak wiele innych, jest poło-
żone malowniczo nad wijąca się 
Wkrą. Tu czekał na nas zasłużo-
ny odpoczynek przy grillowanej 
kiełbasce oraz słodkich lizakach. 

Nie zabrakło również, wzorem 
poprzednich rajdów, informacji 
dotyczących historii oraz współ-
czesnego życia odwiedzanych 
miejscowości. 
W tym miejscu warto wspomnieć, 
że odwiedziliśmy już 26 sołectw 
naszej gminy, poznając tym sa-
mym jej najciekawsze miejsca, 
podziwiając piękno mazowiec-
kiego krajobrazu oraz poznając 
bogatą regionalną historię.
Tradycyjnie nad całością impre-
zy pieczę sprawował dyrektor 
biblioteki Stanisław Tyc oraz Iza-
bela Mazińska, wspomagani przez 
Pawła Fatka, który tym razem je-
chał na zabytkowym motocyklu, 
przydając tym samym całej wy-
prawie nieco atrakcji.
Po wakacyjnej przerwie zapra-
szamy 11 września na kolejny rajd 
rowerowy z naszego cyklu „Od 
Wschodu do Zachodu”.

Bibl.

Stwórz wymarzone 
miejsce aktywności 
fizycznej w Nasielsku!
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Opracowanie kon-
cepcji stworzenia strefy aktywności i rozwoju kultury f izycznej 
w Nasielsku”. Praca konkursowa ma przedstawiać wizję zagospodaro-
wanie terenu sportowego zgodnego z celami rewitalizacji gminy, ze 
szczególnym uwzględnieniem: obiektów małej architektury, oświe-
tlenia, wyposażenia itp., nawierzchni, elementów systemu informa-
cji, elementów infrastruktury komunikacyjnej, elementów zieleni. 
Wszystkie szczegóły zawiera regulamin konkursu. Prace spełniające 
kryteria konkursowe zostaną poddane głosowaniu. Mieszkańcy wraz 
z komisją konkursową wybiorą pracę spełniającą wymagania lokalnej 
społeczności. Termin składania prac konkursowych upływa 1 sierpnia 
2016 r. Głosowanie na zgłoszone prace odbędzie się w dniach 3-10 
sierpnia 2016 r., za pośrednictwem strony internetowej oraz papie-
rowej ankiety wyłożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. Na zwycięzcę konkursu, którego poznamy 16 sierpnia 
czeka nagroda rzeczowa w wysokości 1000 zł. Więcej informacji na 
www.nasielsk.pl.
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Prace porządkowe  
na żydowskim cmentarzu
Niewiele osób spo-
śród nasielszczan wie, 
że nieduży lasek cią-
gnący się od ul. Kwia-
towej (to uliczka na 
tyłach Telmetu) w kie-
runku rzeki Nasielnej 
wyrósł na żydowskim 
cmentarzu (kirkucie, 
kierkucie). Jest to więc 
miejsce wymagają-
ce szczególnego sza-
cunku nas wszystkich, 
niezależnie od wyzna-
wanej religii.
Dlatego też teren ten 
został zalesiony tuż po II wojnie 
światowej, co zrobili uczniowie 
nasielskich szkół pod kierunkiem 
nauczycieli. Wcześniej został on 
przygotowany przez ówczesne 
władze miejskie. Jak wynika z prze-
kazu ustnego, w sprawie tej zwrócili 
się do magistratu Żydzi, którzy tuż 
po wojnie sporadycznie zjawiali się 
w Nasielsku. Mieli też na ten cel za-
oferować pewną kwotę pieniędzy. 
Przed wojną mieszkało w naszym 
mieście około czterech tysięcy Ży-
dów. W grudniu 1939 r. zostali przez 
Niemców wywiezieni z Nasielska 
i w większości zostali wymordo-

wani w obozach koncentracyj-
nych. Prawdopodobnie liczba tych, 
którym udało się przeżyć, nie prze-
kracza stu. Pojedyncze osoby prze-
trwały ten tragiczny okres nawet 
w Nasielsku lub okolicznych wsiach.
Lasek, zwany też małym laskiem, 
przez 50 lat nie był pielęgnowa-
ny, przeciwnie, był dewastowany. 

W latach 90. XX wieku powstała 
myśl, aby w jakiś sposób upamięt-
nić to miejsce, bliskie wszystkim 
Żydom, nie tylko dawnym miesz-
kańcom Nasielska. Rozpoczęto na-
wet poszukiwanie macew. Według 
przekazów ustnych miały one po-
służyć Niemcom do utwardzania 
okolicznych dróg, resztki zaś już po 
wojnie, w ramach przygotowań do 
zalesiania, miała zostać zepchnięta 
w rozlewiska Nasielnej. Tu, w miej-
scu wskazanym przez jedną z na-
uczycielek, udało się nam odnaleźć 
fragment jednego z żydowskich 
nagrobków. Dalszych poszukiwań 

w tym miejscu, jak nam wiado-
mo, nie przeprowadzano, byłby 
bowiem kłopot ze składowaniem 
ewentualnych znalezisk.
Temat żydowskiego cmentarza 
w Nasielsku powrócił po upublicz-
nieniu w ostatnich latach krótkiego 
filmu nakręconego w 1938 r. przez 
dziadka Glenna Kurtza, obywatela 

USA. W wyniku jego działań wy-
raźnie wzrosło zainteresowanie 
Nasielskiem wśród potomków by-
łych mieszkańców naszego miasta 
pochodzenia żydowskiego. 
Ważną kwestią było uporządkowa-
nie spraw własnościowych terenu 
położonego przy ul. Kwiatowej. 
Kontrowersji w tej sprawie nie było, 
to był i jest cmentarz żydowski. In-
formację w tej sprawie zamieściło 
niedawno „Życie Nasielska”.
Pomysł uporządkowania tere-
nu i odpowiedniego podkreślenia 
roli tego miejsca, np. przez zbu-
dowanie tu skromnego lapidarium 
z użyciem resztek macew, wydaje 
się bliska realizacji. O tym jednak 
zadecydują właściciele terenu 
W dniach 4–6 lipca br. grupa osób 
zaangażowanych w Projekt Matze-
va na czele z Stevenen D. Reece, 
także z Fundacji Ochrony Dziedzic-
twa Żydowskiego z Marlą Raucher 
Osborn, jak też Glenn Kurtz i Charlie 
Shan jako potomkowie nasielskich 
Żydów oraz ochotnicy z Nasielska, 
Warszawy i Kazunia przystąpili do 
porządkowania terenu. Część osób 
biorących udział w porządkowaniu 
przyjechała ze Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady, ale najwięcej było 
Polaków, a wśród nich nasielszcza-
nin, od 26 lat mieszkający w USA, 
Tomasz Krasoń. Wsparcia organi-
zatorom przedsięwzięcia udzie-
lił nasielski Urząd Miejski. Wkrótce 
przewidziane są dalsze prace. 

andrzej zawadzki

U NAS

Dom Pomocy Społecznej 
im. św. Jana Pawła II 
obchodził imieniny
DPS nad rzeczką Nasielną na trwałe wrósł w krajobraz Nasielska. Od 10 lat 
nosi on imię świętego Jana Pawła II. Uroczyste nadania imienia miało miej-
sce 21 czerwca 
2006 r. Trafność 
wyboru patrona 
podkreślił obec-
ny na jubileuszo-
wych obchodach 
tego wydarzenia 
biskup pomoc-
n i c z y  d i e c e z j i 
p łockiej ks. Mi-
rosław Milewski, 
który przewodni-
czył uroczystej mszy św. Znamienne są słowa wypowiedziane w okolicz-
nościowej homilii. Zwracając się do uczestników Eucharystii, powiedział: 
Dekadę temu na patrona tego wyjątkowego domu – domu, o którym 
w Roku Miłosierdzia można z czystym sumieniem powiedzieć, że na co 
dzień dzieje się w nim miłosierdzie Boże i ludzkie – wybraliście kogoś, 
kto dobrze wiedział, co to znaczy doświadczać bólu, cierpienia, choroby, 
niesprawności…

Obchody jubileuszu 
10. rocznicy nada-
n i a  D o m o w i  P o -
m o c y S p o ł e c zn ej 
w Nasielsku imienia 
Jana Pawła II odbyły 
się 21 czerwca 2016 r. 
w Ogrodzie Terapeu-
tycznym tej placów-
ki. Świętowała cała 
społeczność: pensjo-
nariusze, pracownicy, 

kierownictwo. Dom ma wielu przyjaciół w powiecie, województwie i gmi-
nie oraz w innych miejscach. Wielu z nich było gośćmi tej uroczystości. 
Organ założycielski i prowadzący reprezentowali m.in. starosta Magdale-
na Biernacka i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Paczewski. 
Obecni byli księża nasielskich parafii z księdzem dziekanem i proboszczem 
Janem Majewskim i księdzem proboszczem Tadeuszem Pepłońskim na 
czele. 
Ważnym momentem uroczystości było procesjonalne wprowadzenie re-
likwii świętego Jana Pawła II. Po uroczystości obecni przez ucałowanie reli-
kwiarza oddali hołd Patronowi. Relikwie te będą własnością DPS-u.
Następie odbyła się prezentacja programu artystycznego przygotowane-

go przez pensjonariuszy i ich opiekunów. W widowisku „Iskierka” przez 
pantomimę, efekty dźwiękowe i muzykę opowiedziano o emocjach, jakie 
w życiu codziennym targają człowiekiem. W to wszystko wplatał się głos 
świętego Jana Pawła II. W tej części uroczystości wystąpili pensjonariusze: 
Sławomir Kruk – piosenki, aktorzy: Olga Woroncow, Magdalena Pietrzak, 
Krzysztof Mackiewicz, Zbigniew Gałązka, oraz pracownicy: Agnieszka 
Chodyna, Marta Piętka, Michał Grubecki, Marcin Wyszomirski, Sławomir 
Wójciak, Rafał Centkowski. Widowisko reżyserowali Agnieszka Chodyna 
i Rafał Centowski, który napisał też scenariusz. W trakcie imprezy Magdale-
na Pietrzak odczytała wiersz mieszkanki Domu –Haliny Marii Dąbrowskiej. 
Swoje artystyczne umiejętności zaprezentowali też uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Dębinkach, której patronem jest również Jan Paweł II.
Uroczystości jubileuszowe zakończył piknik w Ogrodzie Terapeutycznym. 
Najlepszym podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy w związku z jubi-
leuszem wykonali ogrom pracy, były słowa ks. biskupa Mirosława Milew-
skiego: Wasz Dom jest placówką nowatorską, o wysokich standardach, 
odpowiadającą na potrzeby ludzi i znaki czasu.

andrzej zawadzki
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Z GMINY. Chrcynno

Ogólnopolskie Zawody do Pucharu Polski  
Latających Makiet Samolotów – V Memoriał Marka Szufy
W dniach 1–3 lipca br. na lotnisku 
w Chrcynnie koło Nasielska odbyły 
się Ogólnopolskie Zawody do Pu-
charu Polski Latających Makiet Sa-
molotów – Memoriał Marka Szufy, 
organizowane przez Sekcję Mode-
larską Aeroklubu Warszawskiego.
Memoriał poświęcony pamięci 
znanego pilota i modelarza odbywa 
się od roku 2012, który zginął pod-
czas pokazów lotniczych w Płocku. 
Początkowo był to piknik dla mo-
deli akrobacyjnych klasy Gigant 
F3M. W 2015 r. po raz pierwszy 
impreza przybrała charakter ogól-
nopolskich zawodów Pucharu Pol-
ski w klasach F4C, F4G i F4H. Do 
udziału zgłoszono wówczas 19 
modeli z całej Polski. Wyniki tego-
rocznych zawodów prezentują się 
następująco:
W klasie F4C: 1. Jan 
Tarasiuk, 2. Jan Busz,  
3. Marcin Lisiecki
W klasie F4G: 1. An-
drzej Wetswal, 2. Da-
riusz Czekaj, 3.Paweł 
Idczak
W klasie F4H: 1. Paweł 
Makać, 2. Jan Tarasiuk, 
3.Marcin Lisiecki
Nazwy klas: F4C, F4G 
i F4H mogą niewie-

le mówić osobom postronnym, ale 
rzecz wyjaśnia jeden z organizato-
rów: 
– Samoloty w poszczególnych kate-
goriach różnią się rozmiarami i roz-
piętością skrzydeł. Modele z klasy 
F4C ważą do 15 kg i mają rozpiętość 
skrzydeł 150 cm. Największa klasa 
F4G to samoloty do 25 kg z rozpię-
tością dochodzącą do 3,8 metrów 
szerokości. 
Zawody dzielą się na dwa etapy.  
W pierwszym sędziowie ocenia-
ją, jak dobrze dany model odzwier-
ciedla oryginał. Warto dodać, że w 
przypadku klasy F4H sędziowie są 
mniej surowi i nie przywiązują takiej 
wagi do detali, jest to więc kategoria 
dla ludzi, którzy mają mniej czasu na 
ich szlifowanie albo wolą skupić się 
na drugiej części zmagań modela-

rzy, czyli pokazie lotniczym. Uczest-
nicy zgłaszają wcześniej, jakie figury 
lotnicze zamierzają zaprezentować, 
a wśród nich dwie obowiązkowe to 
lądowanie i start. Następnie oczywi-
ście mają je wykonać jak najbardziej 

poprawnie i w taki 
sposób, by samo-
lot wylądował bez 
uszczerbku.
W tym roku wy-
darzenie mia-
ło mniej widzów 
niż w latach ubie-
gł ych, co sami 
organ i z atorz y 
kładą na karb pa-
nujących, szcze-
gólnie w sobotę, 

upałów. Taka pogodna sprzyjała jed-
nak samym uczestnikom.
– Zwykle zawody odbywają się, gdy 
wiatr nie przekracza 8 m/s, z cze-
go już ta górna granica przeszkadza 
startującym, choć zależy to również 

od tego, do jakiej klasy należy mo-
del – mówi Dariusz Czekaj, głów-
ny organizator, i dodaje, że także 
opady mogą wpłynąć na decyzje o 
przerwaniu konkurencji. W tym roku 
wszystkie trzy serie zawodów odby-
ły się w sobotę, kiedy aura była naj-
lepsza, za to na niedzielę zostawiono 
wręczenie nagród.
Warto dodać, że zawody w Chr-
cynnie były ważne dla uczestni-
ków, ponieważ uzyskane podczas 
nich punkty będą się liczyły w naj-
bliższym Pucharze Polski. 
Zachęcamy do zainteresowania 
się kolejnymi zawodami latających 
makiet, jest to bowiem nietuzin-
kowe wydarzenie w naszej gminie 
i zapewnia dużo zabawy dla całej 
rodziny.

Paweł Kozłowski

Z GMINY. Winniki

Smacznie i zdrowo
W środę, 22 czerwca br. w Zagro-
dzie Edukacyjnej państwa Hanny 
i Krzysztofa Kowalskich w Winni-
kach odbyły się ciekawe warsztaty 
kulinarne. Ich pomysłodawczynią 
i organizatorką była Maria Brzeziń-
ska z ODR Pomiechówek. 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 
20 osób, przede wszystkim pań, 
mieszkających na 
terenach wiejskich 
naszej gminy. Każ-
da z uczestniczek 
p r z y w i o z ł a  z e 
sobą do Winnik 
produkty do przy-
g o t o wa n i a  d a ń 
obiadowych: po-
cząwszy od mięs, 
serów, jaj, warzyw, 

a  s ko ń c z y w -
szy na owocach 
i ziołach. 
–  T e m a t e m 
naszego szko-
lenia jest  wy-
k o r z y s t a n i e 
tradycji regio-
nalnych w zdro-

w y m  ż y w i e n i u 
rodziny. Dlatego 
nasze dania przy-
gotowujemy z dobrych ja-
kościowo, ekologicznych 
produktów, a do smaku przy-
prawiamy je jedynie solą, 
pieprzem i ziołami – mówi 
Maria Brzezińska. – Mamy 
w planach kilka takich szko-

leń dla kobiet. W ubiegłym 
roku p rowadzi l i ś my 
warsztaty, podczas któ-
rych przygotowywały-
śmy przystawki i desery. 
To doskonała okazja do 
wymiany doświadczeń 
kulinarnych, rozmów 
i integracji naszego śro-
dowiska – dodaje. 
Panie spotkały się ok. 
godz. 9.00 rano i od 
razu zaczęły krzątać się 
przy kuchni, a ok. 13 
wszystkie potrawy były 
już gotowe i można było 
wspólnie zasiąść do sto-

łu. Wśród smakowitych dań znala-
zły się m.in.: zupa z młodej kapusty, 
barszcz czerwony, szczawiowa, 
pierogi z serem, naleśniki, kotlety 
schabowe oraz różnego rodzaju 
surówki. 
Przez całe warsztaty działania 
mieszkanek naszej gminy uważ-

nie obserwowały przedstawicielki 
MODR: Anna Siewierska, koordy-
nator ds. zagród edukacyjnych, 
i Celina Szarek, zajmująca się pro-
gramami rolnośrodowiskowymi. 
Gratulujemy pomysłu i czekamy  
na kolejne spotkanie.

(i.)
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P O D Z I Ę K O W A N I A

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  
Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa  

od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Święty Jan Paweł II

Z okazji 10-lecia powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej  
dla osób niepełnosprawnych w Starych Pieścirogach  
pragniemy serdecznie podziękować za dobre serce,  

za wrażliwą duszę, za bezinteresowną pomoc  
i życzliwość wszystkim, którzy angażują się w działalność WTZ,  

a szczególnie dziękujemy:

Irenie i Januszowi Konerbergerom,  
za stworzenie Warsztatów i nieustanne ich wspieranie,

Teresie Skrzyneckiej  
za kierowanie Warsztatami w latach 2006–2011,

Bogumile Szlaskiej  
za nieustanny rozwój Warsztatów 

oraz Pracownikom WTZ za trud codziennej pracy.

z wyrazami wdzięczności

  Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach  
  wraz z Rodzinami i Opiekunami

Jubileusz 

Pani Kazimiera  
obchodziła 100. urodziny
2 lipca 2016 r. piękny Jubileusz 
100-lecia urodzin obchodziła 
mieszkanka Nasielska, pani Ka-
zimiera Śliwińska. 
Z tej okazji w piątek, 1 lipca br., 
życzenia Szanownej Jubilat-
ce złożyli: Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, Ewa Mi-
kulska, kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Nasielsku, oraz 
Mirosław Szymańczyk, kierow-
nik Placówki Terenowej KRUS 
w Ciechanowie. – Dostojnej 
Jubilatce w setną rocznicę uro-
dzin składam serdeczne gratu-
lacje oraz najlepsze życzenia 
dalszych długich lat w zdrowiu 
i szczęściu rodzinnym. Bardzo 
się cieszymy, że możemy Panią 
odwiedzić i wspólnie cieszyć się 
tak doniosłą chwilą – powiedział burmistrz Nasielska, wręczając pani Kazimierze piękne kwiaty, prezent oraz list 
gratulacyjny. 
Gratulacje, bukiet kwiatów i decyzję o przyznaniu comiesięcznego dodatku wręczył Jubilatce kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Ciechanowie. 
Naszej Jubilatce jeszcze raz życzymy nieustającego zdrowia, pogody ducha i radości oraz dalszej tak wspaniałej, 
pełnej miłości i życzliwości opieki najbliższych.

Z GMINY. Cieksyn

Most jak nowy
W czwartek, 30 czerwca br., odbyło się uroczyste otwarcie mostu przy 
ul. J. Piłsudskiego w Cieksynie, będące częścią projektu „Czysta i Koloro-
wa Wieś” realizowanego przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne 
„Skafander”. Była to również okazja do przypomnienia, jak ciekawa i nie-
doceniana jest rzeka Nasielna.

N a  p o c z ątku w ydar ze -
nia g łos zabrał Mirosław 
Szczypek, który podzielił 
się kilkoma ciekawostkami 
o Nasielnej. Opowiadał rów-
nież o bogatej faunie i florze 
oraz zaprosił do kwizu zwią-
zanego z rzeką, z pytaniami 
m.in. o jej długość. Co bar-
dziej spostrzegawczy mo-
gli znaleźć te informacje na 
tablicy umieszczonej przy 

moście. Można się z niej również dowiedzieć, kiedy po raz pierwszy w hi-
storii pojawiła się nazwa „Nasielna” albo kiedy pierwsi osadnicy posta-
nowili skorzystać z dobrodziejstw jej wód. Mirosław Szczypek żartował 
również, że można Cieksyn nazwać „Wenecją Mazowsza”, gdyż na terenie 
wsi znajduje się aż sześć mostów. 
Warto dodać, że obok mostu stanął również „Kapitan żeglugi cieksyń-
skiej”, czyli pomysłowo zaprojektowany kosz na śmieci zachęcający do 
tego, by korzystać z niego, zamiast zaśmiecać terenu wokół rzeki. 
Później przyszła kolej na podziękowania wszystkim zaangażowanym 
w odnowienie mostu: Angelice i Dawidowi Gerasikom, Mariuszowi Szo-

towi, Zuzannie Ropielewskiej, Angelice Marszałek, Nastii i Jowanowi 
Szczypkom, Marcinowi Musiałowi oraz Stanisławowi Tycowi za materiały 
historyczne, Jadwidze Szymańskiej za konsultacje, Radosławowi Kasiako-
wi za wsparcie w powiecie nowodworskim, który współfinansuje projekt. 
Po symbolicznym przecięciu wstęgi na moście wszyscy zgromadzeni 
udali się pod Turkusowe Drzewo, by wysłuchać koncertu Wiejskiej Spec 
Kapeli z Robertem Lipką na czele. Już w drodze wszyscy mogli włączyć 
się do wspólnego śpiewania ukraińskiej pieśni Nasze Maty. 
Organizatorzy mają nadzieję, że ich inicjatywa pozwoli mieszkańcom zro-
zumieć, jakim skarbem jest przepływająca przez naszą gminę rzeka Na-
sielna, a umieszczony przy moście „kapitan” będzie przypominał, że nie 
jest ona śmietnikiem. 
Stowarzyszenie „Skafander” zachęca również do aktywnego brania udzia-
łu w kolejnych inicjatywach na rzecz lokalnej społeczności. 

Paweł Kozłowski
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Na królewskim szlaku w Warszawie

Językowe potyczki

„Super” i „mini” 
„Mega”, „ekstra”, „super”, „mini”… 
znalazłoby się pewnie takich przy-
kładów więcej. Formanty, które za-
częły żyć własnym życiem i stały 
się wyrazami. Jakie problemy języ-
kowe wynikają z ich podwójnego 
statusu?
Zacznijmy od przypomnienia 
tego, czym jest formant, czyli afiks. 
W przybliżeniu jest to słowotwór-
cza część wyrazu, którą dodaje-
my do jego rdzenia, aby utworzyć 
kolejny wyraz. Przykład: „pisać” 
plus prefiks (przedrostek) na- two-
rzą razem nowy wyraz: „napisać”. 
Formanty mogą oczywiście poja-
wiać się też w środku wyrazu: „ję-
zyk” plus „znawca” plus interfiks 
-o tworzą razem „językoznawcę”. 
Spotykamy je również na końcu 
wyrazów: „księga” plus sufiks -ar-
nia dają razem nowy rzeczownik – 
„księgarnia”.
W ten sposób mogą też powsta-
wać nowe wyrazy będące innymi 
częściami mowy niż wyraz podsta-
wowy, np. z połączenia czasowni-
ka „pisać” i afiksu -anie powstanie 
rzeczownik (odczasownikowy) „pi-
sanie”. 
Wróćmy jednak do „naszych ” 
af iksów, które dołączają się do 

wyrazów podstawowych przed 
rdzeniem, a są obcego pocho-
dzenia. „Ekstra” to człon wywo-
dzący się z łaciny, gdzie oznacza 
„nadto, poza, na zewnątrz”, ma-
jący w polszczyźnie – według 
słownika języka polskiego – po-
dobne znaczenie: „nadzwyczaj-
ny, niezwykły, najlepszy”, ale 
także „poza-, na zewnątrz, poza 
zasięgiem czegoś”. Przykład: „eks-
trazabawa”. Czyli bardzo dobra, 
atrakcyjna itd. 
Ale czy widujemy „ekstra” itp. pi-
sane łącznie z wyrazem podsta-
wowym? Raczej nie. Z billboardów 
krzyczą do nas „MEGA PROMO-
CJE”, „SUPER CENY” oraz „EKS-
TRA OKAZJE” czy „MINI RATY”. 
Dzieje się tak dlatego, że chce-
my widzieć w tych członach peł-
noprawne wyrazy: przymiotniki 
(„Zabawa jest ekstra” = „Zabawa 
jest świetna”), przysłówki („Czuję 
się super” = „Czuję się doskona-
le”), a nawet rzeczowniki („Do kina 
włożę moją nową mini” = „Do kina 
włożę moją nową spódnicę mini”).
Oczywiście, i taką funkcję peł-
nią one w języku polskim, a po-
wyższe przykładowe zdania są 
poprawne. Ale funkcja ta jest 

wtórna, ponieważ „ekstra” itd. 
zaistnia ł y w polszczyźnie po-
czątkowo wyłącznie jako czło-
ny wyrazowe. Możemy zatem 
napisać: „Zabawa była ekstra”, 
p o d o b n i e  j e s t  „ Z a b awa  był a 
świetna”. Ale mimo że piszemy 
„Była to świetna zabawa”, to po-
dobne zdanie poprawnie należy 
zapisać „Była to ekstrazabawa”. 
Warto dodać, że zestawienie „su-
per ekstra” piszemy osobno, jako 
dwa osobne wyrazy.
Na koniec prz ypomnijmy, że 
w języku polskim wyrazy ob-
cego pochodzenia zawierające 
połączenia głosek „k” i „s” zapi-
sujemy za pomocą liter „k” i „s”, 
a nie litery „x”. Dotyczy to rów-
nież słowa/członu wyrazowego 
„ekstra” czy słowa „maksimum”. 

Agata Wojtko

Już po raz kolejny Stowarzyszenie 
Dolina Wkry z Cieksyna zorgani-
zowało ciekawą wycieczkę. Tym 
razem była to podróż w naszą prze-
szłość. 
W sobotę, 11 czerwca br.,  mi-
ł o ś n i c y  h i s t o r i i 
z Cieksyna i Nasielska  
(22 osoby) wyruszy-
li na Królewski Szlak 
w Warszawie. Pierw-
szym zwiedzanym 
obiektem był Zamek 
Królewski. Z jego hi-
storią i wystrojem 
zapoznał nas prze-
wodnik, odznacza-
jący się ogromną 
wiedzą i kulturą oso-
bistą, Leon Volodko. 
Początki Zamku Królewskiego się-
gają XIII w., kiedy mieszkali w nim 
książęta mazowieccy. Wielokrotnie 
niszczony (m.in. w czasie potopu 
szwedzkiego oraz pożaru w 1767 
r.), został odnowiony i przebudo-
wany za panowania króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. Król wy-
posażył Zamek w obrazy sławnych 
mistrzów, dbał o bogaty wystrój 

wnętrz, zapraszał wybitnych ludzi 
nauki, literatury i sztuki. Wyciecz-
kowiczów zachwyciły zwłaszcza 
Sala Balowa, Sala Rycerska z posą-
giem Chronosa, apartamenty króla, 
Sala Tronowa, Sala Canaletta i Jana 

Matejki oraz Sala Senatorska. Za-
mek pełnił funkcję gmachu sejmo-
wego oraz był siedzibą królewską. 
W Zamku Królewskim obradował 
Sejm Czteroletni, tu uchwalono 
Konstytucję 3 maja, tu odbywały 
się słynne obiady czwartkowe. Wy-
sadzony przez Niemców w 1944 r., 

został w latach 1971–
1984 odbudowany 
i zrekonstruowany.
N a j s t a r s z a  c z ę ś ć 
Warszawy na Kró-
l e w s k i m  Tr a kc i e 
to Rynek Starego 
Miasta. Poznaliśmy 
jego bogatą i burz-
l iwą historię i po-
dziwialiśmy piękno 
odnowionych ka-
mieniczek.
Zmierzając w kie-

runku Krakowskiego Przedmieścia, 
doszliśmy do Kolumny króla Zyg-

munta III Wazy, który przeniósł sto-
licę Polski z Krakowa do Warszawy. 
Kolumnę w roku 1644 ufundował, 
dla upamiętnienia ojca, syn Zyg-
munta III, król Władysław IV. Jest 
ona dziś symbolem Warszawy na 
całym świecie. Wysławiali ją pisa-
rze i poeci.
Krakowskie Przedmieście to głów-
ny trakt przedrozbiorowej War-
szaw y. Jest  ul icą barokow ych 
kościołów, klasztorów, kamienic 
i pałaców. Zwiedzany przez nas ko-
ściół św. Anny zachwyca bogac-
twem wystroju i ciekawą historią.
W Łazienkach Królewskich pa-
nował spokój. Można tam znaleźć 
piękne drzewa i kwiaty oraz wyra-

finowany pod względem architek-
tonicznym i artystycznym Pałac Na 
Wodzie. Spotkaliśmy tu odpoczy-
wających ludzi, w tym wiele rodzin 
z dziećmi.
Ostatnim ogniwem Traktu Kró-
lewskiego jest Pałac w Wilanowie 
zwany polskim Wersalem. Jest to ba-
rokowa rezydencja króla Jana III So-
bieskiego, zwycięzcy nad Turkami 
pod Wiedniem. Tu król szukał wy-

tchnienia po tru-
dach związanych 
z prowadzonymi 
wojnami. W pa-
łacu najokazalsze 
są apartamenty 
monarsze, galeria 
zwierciadlana, bi-
blioteka, Gabinet 
Etruski, Wielki Po-
kój Karmazynowy i Galeria Portretu 
Polskiego. Podziwialiśmy wystrój sal, 
obrazy, przedmioty codziennego 
użytku oraz apartamenty królowej 
Marysieńki. 
Po zwiedzeniu pałacu odpoczy-
waliśmy w ogrodach wilanowskich 
wśród pięknie przystrzyżonych 

żywopłotów i krzewów, rabat bo-
gatych w kolorowe i różnorodne 
kwiaty oraz galerii rzeźb ogrodo-
wych.
Pełni wrażeń i przyjemnych do-
znań, a także wzbogaceni o wiedzę 
historyczną, powróciliśmy do swo-
ich domów. 

Alicja Kraśniewicz-Sarnecka
Stowarzyszenie „Dolina Wkry”

Rewitalizacja oczami dzieci
Najmłodsi mieszkańcy gminy Nasielsk wzięli udział w konsultacjach do-
tyczących rewitalizacji, podczas zajęć plastycznych pt. „Rewitalizacja 
oczami dzieci”. Uczniowie klas IV–VI ze Szkoły Podstawowej im. Stefa-
na Starzyńskiego w Nasielsku dali artystyczny upust swoim potrzebom i 
marzeniom o nowoczesnym placu zabaw, parku rozrywki, teatrze miej-

skim, a także o rozbudowanym miejskim ośrodku sportu i rekreacji i 
funkcjonalnej przestrzeni miejskiej. Wpłynęło do nas kilkadziesiąt prac. 
Do końca lipca br. część z nich można oglądać na I piętrze Urzędu Miej-
skiego. Wszystkim realizatorom prac serdecznie dziękujemy za zaanga-
żowanie oraz inspirację.
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Znowu zalało nowy blok 
na Płońskiej
To już kolejny raz, gdy garaże pod-
ziemne oraz komórki lokatorskie 
w nowo wybudowanym bloku 
przy ul. Płońskiej 24D w Nasielsku 
został y zalane. Jak mówią jego 
mieszkańcy, mają już oni dość 
obietnic Nasielskiego Budownic-

twa Mieszkaniowego, które to jest 
deweloperem i administratorem 
obiektu. Wspólnota chce mieć stu-
procentową pewność, że może 
spać spokojnie, a aut mieszkańców 
nie pochłonie woda.
Ostatnia silna ulewa, jaka miała 
miejsce w niedzielę, 26 czerwca, 
kolejny raz potwierdziła istniejące 
niedociągnięcia związane z tą in-
westycją. Sytuacja taka zdarzała się 
już wcześniej kilkakrotnie. Pierw-
szy raz do zalania doszło blisko rok 
temu. Do tej pory, pomimo podję-
tych przez NBM działań, nic się nie 
poprawiło. W związku z niedziel-
nym podtopieniem zorganizowano 
zebranie wspólnoty, która stanow-
czo sprzeciwia się dalszemu baga-
telizowaniu sprawy.
– Nie może być tak dłużej, że mu-
simy chronić auta przed burzą 
i chować je do garażu, bo może 
dojść do uszkodzeń, gdy będą się 
znajdowały na parkingu. Ciągle 

się też martwimy, że zalewa garaż 
i trzeba z autem z niego uciekać, 
żeby nie pływało. Nie kupiliśmy 
przecież tych mieszkań na rok czy 

dwa, tylko chcemy tu długo i spo-
kojnie mieszkać. A może się oka-
zać, że przez nasiąknięte mury 
za chwilę na ścianach wyjdzie 
nam wilgoć i grzyb – mówił jeden 
z mieszkańców bloku.
Na spotkaniu pojawił się także rad-

ny Dariusz Kordowski, który za-
pewniał, że skieruje się zarówno do 
burmistrza Nasielska, jak i do preze-
sa NBM prośbę, aby interweniowali 
w tej patowej sytuacji. Nadmień-
my, że o problemach wspólnoty 
burmistrz Bogdan Ruszkowski był 
już wcześniej informowany przez 
pisma kierowane zarówno od po-
jedynczych mieszkańców, jak i od 
zarządu wspólnoty Płońskiej 24D. 
Mieszkańcy w tychże pismach 
zwracali m.in. uwagę na zagrożenia 
pojawiające się w związku z zala-
niami bloku, szczególnie na fakt, że 
na poziomie komórek lokatorskich 
znajdują się też skrzynki z instalacją 
elektryczną. Dodatkowo po raz ko-
lejny jest zalewana winda i cały jej 
szyb. 
– Pierwsze zalanie było spowodo-
wane niedrożnością rur spusto-
wych. Rury były zanieczyszczone 
były różnego rodzaju materiała-
mi budowlanym pozostałymi z re-
montów mieszkań, z okresu, gdy 

nasi mieszkańcy wykańczali swoje 
mieszkania. W związku z tym zmó-
wiliśmy odpowiedni sprzęt, aby 
dokonać czyszczenia, a te usunę-

ło problem. Ponowne zalanie było 
spowodowane brakiem możliwo-
ści przerobowych kanalizacji desz-
czowej. Zamontowane zbiorniki po 
prostu były zbyt małe na pomiesz-
czenie takich ilości opadów, jakie 
nawiedziły gminę Nasielsk. Zamon-

towaliśmy więc dodatkowe odwod-
nienia liniowe, dodatkowe kraty 
spustowe, a także zbiorniki reten-
cyjne na 30 tysięcy litrów wody. Je-
stem pewien, iż było to już ostatnie 
zalanie – zapewnia A. Kołodziejski 
prezes NBM.
Jak jednak mówią mieszkańcy, do 
tej pory już kilkakrotnie słyszeli ta-
kie zapewnienia. Niedzielne zalanie 
przelało czarę goryczy i wspólnota 
postanowiła konkretnymi działania-
mi uchronić swoje mienie. Na ten 
moment, jak pokazują liczne zdję-
cia i filmy wykonane przez miesz-
kańców bloku, z powodu lokalizacji 
i ukształtowaniu terenu obiekt zbiera 
wodę z całego terenu wokół. 
– NBM stawia sobie za priorytet zre-
kompensowanie wszelkich strat, 
jeżeli nasi mieszkańcy takowych do-
znali. Zrobimy wszystko, co w naszej 
mocy, aby ten nieprzyjemny incy-
dent, który wydarzył się po raz drugi, 
zastał przez naszych mieszkańców 
wybaczony. Rozmawialiśmy z za-
rządem wspólnoty o tym, że oprócz 
rekompensat dla poszczególnych 
mieszkańców, których mienie w piw-
nicach mogło ulec zniszczeniu, NBM 
może pomóc w zagospodarowa-
niu terenu jaki posiada wspólnota, 
lub też w innej formie – takiej, aby 
mieszkańcy i zarząd wspólnoty byli 
usatysfakcjonowani na 110 procentZ 
tego miejsca pragniemy przeprosić 
naszych mieszkańców za zaistnia-
łą sytuację. Pomimo tego, że z ży-
wiołami natury walka nie zawsze jest 
wygrana i nawałnice, które nawiedzi-
ły naszą gminę, były potężne, jednak 
taka sytuacja nie powinna się wyda-
rzyć. Z tego miejsca jeszcze raz NBM 
Sp. z o.o. przeprasza – mówi Albert 
Kołodziejski.
Czy te zapewnienia uda się zreali-
zować? Pokażą to zapewne kolejne 
ulewy.

E.G.

INWESTYCJE DROGOWE  
W GMINIE
Drogi powiatowe

Została podpisana umowa z firmą „Drogi i Mosty” Jan Kaczmarczyk z Ka-
cic k. Pułtuska na modernizację drogi powiatowej Nasielsk–Strzegocin na 
odcinku od granicy administracyjnej Nasielska do Chmielewa o łącznej 
długości 2300 m. Koszt modernizacji tego odcinka wyniesie 1 224 000 
zł. Pieniądze na ten cel powiat pozyskał z funduszy unijnych PROW 2014–
2020. Przewiduje się, że odcinek ten zostanie zmodernizowany do końca 
września br.
Odcinek tej drogi (Nasielsk–Strzegocin) położony w granicach administra-
cyjnych miasta (700 m) będzie również modernizowany w tym roku ka-
lendarzowym. 
Powiat nowodworski, widząc konieczność przebudowy i modernizacji 
dróg na terenie gminy Nasielsk i gminy sąsiedniej, przyjął do realizacji pro-
jekt inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa północno-zachodniego ciągu 
komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu 
nr JNI 310 00 399” . W ramach tego projektu w gminie Nasielsk zostaną 
przebudowane i zmodernizowane trzy drogi powiatowe:
– wspomniany wyżej odcinek o długości 700 m drogi Nasielsk–Strzego-
cin w granicach miasta,
– w Cieksynie odcinek o długości 1640 m od drogi wojewódzkiej 571 do 
mostu w Cieksynie. W ramach tego zadania zostanie wybudowany chod-
nik, a jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m;
– zmodernizowana zostanie droga w Borkowie na długości 1000 m od 
drogi wojewódzkiej 571 w kierunku Błędowa. Droga ta zostanie również 
poszerzona do szerokości 5,5m i zostanie wybudowany chodnik po pra-
wej stronie.
Pieniądze na powyższy cel pochodzić będą ze środków Ministerstwa Fi-
nansów przyznanych w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej z 
przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych. Kwota prze-
widziana na ten projekt wynosi 4 150 000 zł. 

Drogi gminne
W dniu 24 czerwca została podpisana umowa na modernizację dro-
gi gminnej w miejscowości Psucin (dojazd do przystanku kolejowego  
w Brodach). Zadanie będzie wykonywała znana już na naszym terenie fir-
ma Polhid z Kobyłki. Wartość zadania wynosi 110 000 zł. 
W dniu 4 lipca br. została podpisana umowa z firmą PLONIX z Płońska na 
budowę drogi gminnej w Nasielsku łączącej ul. Polskiej Organizacji Woj-
skowej (na przedłużeniu ul. Polnej w stronę szkoły podstawowej i dalej 
wzdłuż szkoły) z ul. Tadeusza Kościuszki. Wartość tego zadania wynosi 
546 000 zł. Zakończenie realizacji tego zadania przewiduje się na koniec 
września br.
Informacji udzielił: Radosław Kasiak, radny powiatu nowodworskiego i 
członek zarządu oraz kierownik Wydziału Inwestycji UM w Nasielsku

andrzej zawadzki

POWIATOWY URZĄD PRACY 
INFORMUJE…
Z uwagi na duże zainteresowanie usługami Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowym Dworze Mazowieckim finansowanymi z Funduszu Pracy na 
koniec czerwca bieżącego roku limity przyznane na 2016 rok zostały 
zaangażowane w ramach podpisanych umów w blisko 90%.

Ze względu na nadal występujące zapotrzebowanie na różnego rodzaju 
formy wsparcia wystąpiliśmy o dodatkowe fundusze.

Otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do-
datkowe środki w wysokości 800 tys. złotych z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego – zapraszamy do składania wniosków (informacje poni-
żej w zakładce Aktualności i KFS).

Złożyliśmy również wnioski o środki finansowe:

– w ramach uruchomionej przez Ministra Pracy rezerwy Funduszu Pra-
cy na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50. roku 
życia oraz bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 
6. roku życia (grupy wskazane do aktywizacji zawodowej przez MRPiPS);

– na realizację zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia zgod-
nie z programem Praca dla Młodych.

Jednocześnie na bieżąco przyjmujemy wnioski w ramach dostępnych 
form pomocy, by móc określić realne potrzeby lokalnego rynku pra-
cy i w miarę możliwości występować o kolejne środki na ich realizację. 
Jednakże czas możliwości ich realizacji jest uzależniony od dystrybucji 
środków finansowych na poziomie centralnym.

fot. Archiwum
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NASIELSK BASZTA TEAM

Wieliszewski Crossing 
– Lato
Niedziela, 26 czerwca na długo zapadnie w pamięci nasielskich biega-
czy. Tego dnia odbył się kolejny etap Wieliszewskiego Crossingu – Lato  
w Krubinie. 
Był to jeden z najcięższych 
biegów. 10-kilometro-
wa trasa prowadziła przez 
piaszczyste drogi między 
łąkami, żar lał się z nieba, 
a tych, którzy jako ostatni 
wbiegali na metę, spotkał 
deszcz i  grad. Tempe-
ratura tego dnia sięgała  
35 stopni, jednakże orga-
nizatorzy byli przygoto-
wani na taką sytuację: dwa 
punkty z wodą, kurtyny 
wodne i baseny były do 
dyspozycji biegaczy na całej trasie. 
Mimo trudnych warunków pogo-
dowych był to dla nas dobry wy-
stęp. Jako 11. na mecie, a pierwszy z 
naszych, pojawił się Bartek Suwiński 
z czasem 43:27 (4. miejsce w swo-
jej kategorii), potem Adam 43:54 
(2. miejsce w swojej kategorii). 
Jako jedyna kobieta z Baszty Iwona 
Wawrzyńska ukończyła ten bieg z 
czasem 1:11:34, a ostatni z naszych 
na metę wbiegł Jarek Ruciński.  
W kategorii grupowej od ostatnie-
go etapu Wiosna z 7. lokaty awan-
sowaliśmy na miejsce 4. Wielki 
szacunek należy się Adamowi i 
Jarkowi, którzy dzień wcześniej 
przebiegli półmaraton (21,097 km) 
w Ciechanowie. Adam zajął tam 
8. miejsce w kategorii open i 2. w 
swojej kategorii wiekowej. 
Wieliszewski Crossing to nie tylko 
bieganie, ale i kolarstwo. Nasz ko-
lega Kamil Jankowski, który należy 
do Polskiego Klubu MTB, pokonał 
20 km w czasie 1:05:08. 
Gratulujemy wszystkim i do zoba-
czenia 2 października na kolejnym 
etapie – Jesień. Mamy nadzieję, że 
zaprezentujemy się tam w więk-
szym składzie. 

(IW)

NASZE DZIECI. Niepubliczne Przedszkole Sakolandia 

Festyn Rodzinny
Zawsze warto powracać… 
choćby nawet pamięcią do 
chwil, przepełnionych słoń-
cem, radością, optymizmem 
i  u ś m i e c h e m .  Ta k i e  wł a -
śnie emocje towarzyszył y 
wszystkim podczas rodzinne-
go festynu w Niepublicznym 
Przedszkolu Sakolandia. 
W  t y m  ro ku  o r g a n i z a to -
rzy festynu zaprosiliśmy na-
szych wspaniał ych mał ych 
i większych gości do „Kra-
iny Kropeczkowej”. Festyn 
rozpoczęły panie dyrektor, 
które powitały gości w spo-

sób niezwykle zabawny i ory-
ginalny, wdychały bowiem hel 
z  ba lonów.  Następnie s woje 
wokalno-taneczne talenty za-
prezentowały wszystkie grupy 
przedszkolne. Trzeba przyznać, 
p r z e d s z ko l a k i  to  u r o d z o n e 
gwiazdy! 
Zaraz potem scena należała do 
dzieci i młodzieży, które wy-
stępował y w konkursie tańca 
MINI DANCE SHOW, a podczas 
festynu otrzymały z rąk dyrek-
cji Niepublicznego Przedszko-

la Sakolandia i  sekretarza Nasielska 
Marka Maluchnika statuetki i meda-
le. Prócz fantastycznych występów 
był także czas na wspólną zabawę, 
grillowanie oraz odwiedzanie kąci-
ków tematycznych przygotowanych 
przez nauczycielki z Niepublicznego 
Przedszkola Sakolandia. 
Tegoroczny festyn z pewnością za-
pisał się w pamięci osób obecnych, 
było kolorowo, wesoło, zabawnie 
i niezwykle rodzinnie. 

Justyna Jankowska

Reprezentant Nasielska  
na Euro 2016
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2016 prze-
szły już do historii. We Francji, oprócz polskiej dru-
żyny, reprezentowała nas też „drużyna” naszych 
sędziów.
Na czele polskiego teamu sędziowskiego stał Szy-
mon Marciniak z Płocka. Pierwszym sędzią liniowym 
w tym zespole był nasielszczanin Paweł Sokolnicki. 
Nasi sędziowie spisali się zdecydowanie nieźle.
Polscy arbitrzy sędziowali mecze: Hiszpania – Cze-
chy (1:0), Islandia – Austria (2:1) i w 1/8 finału Niem-
cy – Słowacja (3:0). Otrzymali bardzo pochlebne  
recenzje. 
Jako mieszkańcy ziemi nasielskiej możemy być dumni, że w tak doborowym to-
warzystwie europejskiego piłkarstwa znalazł się nasz współziomek Paweł Sokol-
niki. Po zakończeniu mistrzostw powrócił już do kraju, ale na razie na cieszenie 
się z sukcesu nie ma czasu. Czeka go w najbliższym czasie wiele ważnych wyjaz-
dów, w tym też poza Polskę, a nawet poza Europę. To efekt wysokiej oceny pra-
cy jego i całego zespołu. Nowe obowiązki przypominają, że zbliża się wielkimi 
krokami Mundial, a wkrótce rozpoczynają się ważne rozgrywki lig europejskich. 
Nasz sędzia Paweł Sokolnicki dziękuje też wszystkim tym, którzy byli z nim du-
chowo w czasie mistrzostw, życząc mu, aby decyzje jego i całego polskiego 
zespołu były jak najbardziej trafne. Dziękuje też za miłe mejle i telefony. 

andrzej zawadzki 
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Kino NIWA ZAPRASZA
13–24 lipca 

godz. 14.00 wersja 2D

godz. 16.00 wersja 3D

BFG: Bardzo Fajny Gigant
Familijny, fantasy; Kanada, USA, Wielka Brytania.

Porywająca opowieść o małej dziewczyn-

ce i tajemniczym Olbrzymie, który od-

krywa przed nią cuda i sekrety magicznej 

krainy.

13–24 lipca 

godz. 18.00 i 20.00

Iluzja 2
Familijny, fantasy; Kanada, USA, Wielka Brytania.

Grupa magików zostaje niesłusznie oskar-

żona o spowodowanie katastrofy podczas 

Super Bowl. 

17–21 sierpnia 

godz. 15.00

Gdzie jest Dory? 3D (dub-
bing)

Animacja, familijny, komedia; USA; 1 godz. 43 min

Zapominalska morska rybka Dory udaje się 

w podróż do Kalifornii, by odnaleźć utraco-

ną rodzinę. 

17–21 sierpnia

godz. 17.00

Wszystkowidząca
Przygodowy; Czechy, Dania, Islandia; 1 godz. 36 min

Dziewczynka umiejąca rozpoznawać za-

miary innych ludzi zostaje uwięziona przez 

żądnego władzy Drakana. By uciec z zam-

ku, będzie musiała przejść przez legowisko 

smoków.

24–28 sierpnia

godz. 19.00

Kobiety bez wstydu
Komedia; Polska

Obdarzony magnetycznym wpływem 

na płeć piękną Piotr rzuca pracę kelnera 

w Wiedniu i w rodzinnym Krakowie otwie-

ra praktykę psychoanalityka. Nieważne, 

że brak mu kwalifikacji i doświadczenia. 

Jego gabinet „tylko dla pań” co dzień pęka 

w szwach, a jego sypialnia przeżywa praw-

dziwe oblężenie. Kobiety z rozkoszą zdra-

dzają mu swe najbardziej intymne sekrety, a on daje się wciągnąć nie 

tylko w zawiłości ich umysłów i serc, ale także w całkiem realne ży-

ciowe perypetie.

Baran 21.03–20.04
Uda Ci się w końcu odpocząć od stre-
sów, obowiązków czy uwag szefa. Na-
reszcie dostosujesz się do bieżących 
okoliczności i atmosfery. Bądź bardziej 
konsekwentny w oszczędzaniu. 

Byk 21.04–20.05
Zmienisz swoje podejście do związków 
z innymi ludźmi. Nie tylko w miłości, ale 
też przyjaźni i współpracy. W sprawach za-
wodowych pojawi się możliwość awansu. 
Słuchaj swojej intuicji!

Bliźnięta 21.05–21.06
Będziesz mistrzem dyplomacji i zakuliso-
wych rozmów. Opanujesz chaos w pracy 
i uratujesz sytuację, wyłapując błędy. W spra-
wach osobistych musisz przezwyciężyć kry-
zys, który trwa od dłuższego czasu.

Rak 22.06–22.07
Rozmawiaj z najbliższymi o wydatkach, 
inaczej staniesz się ofiarą własnego upo-
ru. W pracy pojawią się ciekawe propozy-
cje zawodowe, które przynieść Ci może 
ktoś znajomy.

Lew 23.07–23.08
Unikaj ryzyka i zabezpieczaj to, co już osią-
gnąłeś. Naucz się odpoczywać, nie możesz 
wciąż pracować na najwyższych obrotach. 
Zauważ, że już jest lato, a życie towarzyskie 
rozkręca się na całego. 

Panna 24.08–22.09
W trudnej sytuacji uzyskasz duże wsparcie 
od swojego partnera, co uświadomi Ci, że 
możesz na niego liczyć. W sprawach zawo-
dowych nadmierna ilość obowiązków moc-
no nadwyrężyła Twoje siły.

Waga 23.09–23.10
Zrób w końcu użytek ze swoich umie-
jętności. Wyobraź sobie takie życie, jakie 
chciałbyś prowadzić, i zastanów się, jak to 
osiągnąć. Przygotuj się na trudny czas i po-
staraj się zapanować nad swoją zazdrością.

Skorpion 24.10–22.11
Czekają Cię interesujące spotkania i wy-
darzenia. Bądź czujny i nie przegap szan-
sy, która może wkrótce poprawić Twój los. 
Nastąpi poprawa w sferze finansowej. Urlop 
dobrze wpłynie na Twoją kondycję.

Strzelec 23.11–21.12
Czeka Cię teraz wiele romantycznych chwil, 
spędzonych z ukochaną osobą. Nie zwlekaj 
z podejmowaniem ważnych decyzji i pa-
miętaj o ważnych terminach. W weekend 
zaplanuj wyjazd i wypoczynek. 

Koziorożec 22.12–20.01
Skupisz się przede wszystkim na pracy. 
Może będziesz musiał zostawać po godzi-
nach. Znajdziesz wreszcie zagubione do-
kumenty. W domu zanosi się na kłótnie. 
Poświęcaj więcej uwagi domownikom.

Wodnik 21.01–19.02
Przed Tobą czas spokoju. Odpuść sobie 
wszelkie poważne inwestycje i wyjazdy. 
Najpierw musisz odpocząć i zebrać siły. 
Zanim zaczniesz urlop, uporządkuj waż-
ne sprawy i opłać rachunki. 

Ryby 20.02–20.03
W sprawach zawodowych zdobądź się na 
odwagę i zrób to, o czym marzysz. Od daw-
na rozważasz zmianę pracy, teraz naszedł 
odpowiedni moment na działanie. Finanso-
wo zaciśnij pasa, musisz oszczędzać. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę, ul. Brzozowa, 
Nasielsk. Tel. 696 771 475

Sprzedam tanio działki budowla-
ne. Tel. 518 445 613.

Sprzedam działki uzbrojone.  
Tel. 500 138 106

Lokal do wynajęcia. Tel. 694 743 
297.

Bramy, balustrady, przęsła, budo-
wa ogrodzeń z metalu i sztachet. 
Tel. 607 687 306.

Kupię słomę na pokosie: żyto, 
pszenżyto, pszenica. Tel. 505 
842 101.

Sprzedam działkę budowlaną.  
Tel. 784 528 758.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. 
Tel. 889 307 122.

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

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel. 667 569 562.

Sprzedam działkę budowlaną 
1934 m2 w Nasielsku ul. Wiejska 
12. Tel. 785 330 315.

Odszkodowania. Wypadki komu-
nikacyjne, uszkodzenia pojazdu, 
obrażenia ciała, śmierć bliskiej 
osoby, odzyskiwanie długów, 
błędy w sztuce zawodowej i inne. 
Profesjonalna obsługa prawna. 
Piotr Borkowski. Tel. 692 285 685.

Zatrudnię od zaraz osobę do 
sprzątania terenu zewnętrzne-
go w Pomiechówku k. Nowego 
Dworu Mazowieckiego. Kontakt: 
tel. 510 013 020.

Nasielsk – działki budowlane  
o pow. ok. 1000 m2, media w gra-
nicy działki (prąd, woda, kanali-
zacja). Tel. 502 182 991.

Sprzedam mieszkanie 49,02 m2  
( 2  p o k o j e  + k u c h n i a ) ,  
ul. Warszawska 51/53. Tanio!!!  
Tel. 535 015 550.

Zatrudnimy mężczyznę na sta-
nowisko kontroli jakości. Miejsce 
pracy Siennica k. Nasielska.  
Tel. 504 101 080. Adres: nordmet@
nordmet.pl

Dom w Starych Pieścirogach wy-
najmę. Tel. 668 540 245.

Sprzedam działki budowlane – 
Nowe Pieścirogi. Tel. 664 414 891.

Oddam biurko. Tel. 505 900 046.

Poszukuję kobiety do pomocy przy 
chorej osobie. Tel. 504 255 385.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E+ 
HDS, stała współpraca, dobre za-
robki. Nasielsk. Tel. 502 060 552.

Sprzedam deski do szalunku.  
Tel. 968 862 793.
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ZAPRASZAMY 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 w czwartki o godz. 19.00 i w niedziele o godz. 18.00.

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót do źródeł
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, wtorki godz. 19.00, tel. 792 876 563.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.

Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych;  
Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30. 
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.  

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Prywatny Gabinet Ginekologiczny 
Zbigniew Pietruski

Centrum Medyczne Nasielsk, ul. Warszawska 47 
przyjmuje w każdy piątek od godz. 17.00

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

WETERYNARZ RADZI

O co pytamy weterynarza?
Dziś kolejna porcja pytań i odpowiedzi. Oto pytania, z którymi najczęściej zwra-
cacie się do mnie w gabinecie.
Mój pies cierpi na chorobę lokomocyjną i wymiotuje w czasie jazdy samo-
chodem. Co mogę zrobić?
To częsta przypadłość psów. Psa, który źle znosi podróże autem, należy oswajać 
z samochodem i przyzwyczajać do podróży. Początkowo proponuję krótkie 
przejazdy, nawet kilkusetmetrowe, koniecznie zakończone jakimś miłym ak-
centem, jak spacer, kąpiel nad rzeką itd. W ten sposób podróż samochodem 
będzie się kojarzyć psu z czymś miłym i wywoływać będzie u psa pozytywną 
ekscytację.
Pies, który cierpi na chorobę lokomocyjną i jest wożony tylko do lekarza wete-
rynarii, zapewne nie pokona swoich problemów, gdyż podróż autem kojarzyć 
mu się będzie wyłącznie ze stresem związanym z wizytą u lekarza. Warto zadbać 
o to, by podróż samochodem kojarzyła się psu pozytywnie.
Zdarza się czasem, że mimo wszelkich prób problem pozostaje i pies nadal wy-
miotuje w trakcie jazdy. W takich przypadkach stosuje się preparaty przeciw-
wymiotne dostępne w lecznicach weterynaryjnych, które podaje się przed 
podróżą i które eliminują złe samopoczucie u czworonogów. 
Wydaje mi się, że mój pies/kot ma gorączkę. Czy mogę podać mu parace-
tamol lub inny lek przeciwgorączkowy?
Absolutnie nie! Po pierwsze należy pamiętać, że psy i koty mają wyższą tempe-
raturę ciała niż ludzie. Ich średnia ciepłota ciała to około 38,5 C. Jedyną wiary-
godną metodą mierzenia temperatury jest pomiar doodbytniczy. Jeżeli pomiar 
temperatury faktycznie wskazuje na gorączkę, należy udać się ze zwierzęciem 
do lekarza weterynarii, by określić przyczynę podwyższonej temperatury. Pa-
racetamol czy ibuprofen są bezwzględnie zakazane u czworonogów. Często 
spotykam się z powikłaniami po podaniu tych preparatów psom i kotom, wła-
ściciele wychodzą bowiem z założenia, że jeżeli można podawać je ludziom, 
w tym niemowlętom, to u zwierząt też nie powinny one wywoływać żadnych 
skutków ubocznych. Niestety, tak nie jest. Preparaty te faktycznie obniżają tem-
peraturę ciała, jednak procesy metaboliczne u zwierząt zachodzą inaczej niż 
u ludzi i dlatego po podaniu tych preparatów występują powikłania w postaci 
niewydolności nerek, wątroby, a także owrzodzenia żołądka i krwotocznego 
zapalenia przewodu pokarmowego.
Do dyspozycji lekarzy weterynarii pozostaje obecnie wiele preparatów o dzia-
łaniu przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym, które są bezpieczne dla orga-
nizmów naszych psów i kotów. 
Czy obcinanie pazurów boli?
Obcinanie pazurów to zabieg mało lubiany przez nasze czworonogi, chociaż 
z zasady nie jest bolesny. Warto jednak pamiętać o tym, że w pazurach psa i kota 
znajduje się naczynko krwionośne, które naruszone zbyt krótkim przycięciem 
może krwawić. W takim przypadku faktycznie zwierzę może poczuć niewielki 
dyskomfort. Pazury warto przycinać często po to, by zapobiec wrastaniu na-
czynek w głąb. Jeśli pozwolimy naczynkom wrosnąć w głąb pazura, nie będzie 
możliwości skrócenia pazurów bez uniknięcia krwawienia.
Czy to możliwe, że mojego psa/kota boli głowa? 
Tak, to możliwe. Oczywiście ani pies ani kot nie są w stanie opowiedzieć nam 
o swoim bólu. Jednak wiele badań przeprowadzonych w ośrodkach akademic-
kich wskazuje na to, że zarówno psy, jak i koty cierpią z powodu bólów głowy, 
migren, a także zawrotów głowy. Zwierzęta mogą odczuwać taki sam dyskom-
fort i ból jak ludzie. Niektóre reagują na zmiany ciśnienia i załamania pogody, 
część zwierząt cierpi na napadowe bóle migrenowe, co znacznie obniża kom-
fort ich życia. Osobiście mam kilku psich pacjentów, u których podejrzewam 
bóle migrenowe. Wraz z właścicielami nauczyliśmy się rozpoznawać u nich złe 
samopoczucie i opracowaliśmy najskuteczniejsze metody radzenia sobie z ich 
dolegliwościami.
Warto tu podkreślić, że nasze domowe czworonogi naprawdę borykają się z ta-
kimi samymi problemami zdrowotnymi jak i my, ludzie. Pomijając choroby takie 
jak nowotwory, zapalenia płuc, anginy, zapalenia spojówek czy zapalenia pęche-
rza, zwierzaki czasem cierpią z powodu bólu zęba, bólu stawów, trądziku, ciał 
obcych wbijających się w ich ciało, wrastających pazurów, cukrzycy itp. U star-
szych zwierząt występować może schorzenie odpowiadające naszej chorobie 
Alzheimera.
Mając świadomość tego, że zwierzę odczuwa ból w identyczny sposób jak czło-
wiek, powinniśmy jako właściciele podejść do nich z dużą empatią. Zwłaszcza 
że nie są w stanie zakomunikować nam wprost, co je boli i jakiej pomocy od 
nas oczekują. 
Czy czipowanie zwierząt jest konieczne i czy jest to bolesny zabieg?
W wielu krajach czipowanie jest obowiązkowe i jest doskonałą metodą walki 
z bezdomnością zwierząt. Podskórny czip może bezbłędnie doprowadzić od-
powiednie służby do właściciela zwierzęcia. Jego wprowadzenie przypomina 
zrobienie zwykłego zastrzyku podskórnego. Chociaż igła jest dosyć gruba, za-
bieg nie jest bolesny. 
Czip ma grubość kilku milimetrów i długość około 1 cm. Za pomocą spe-
cjalnego czytnika można odczytać zapisany w nim numer. Taki numer na-
leży wprowadzić do internetowej bazy danych psów zaczipowanych, tak 
by w dowolnym miejscu w kraju czy na świecie ktoś, kto odczyta numer, 
mógł odnaleźć dane właściciela. Wpisu dokonuje lekarz czipujący zwierzę 
lub właściciel – ta kwestia jest uzgadniana indywidualnie.

Małgorzata Rosłońska

PORADY

Dbajmy o nasze jelita
Szybkie tempo życia, brak czasu na myślenie o tym, co jemy i w jakich porach, siedzący tryb życia – 
wszystko to powoduje, że nasz stan zdrowia się pogarsza. Czujemy ciągłe przemęczenie, osłabienie, tyjemy, 
częściej się przeziębiamy, pojawiają się alergie, choroby przewlekłe – jednak rzadko łączymy te objawy 
i choroby z kondycją naszych jelit. 
Zajmujemy się nimi dopiero wtedy, gdy odczuwamy konkretne dolegliwości ze strony przewodu pokar-
mowego, takie jak wzdęcia, biegunki, zaparcia, bóle. Tymczasem naukowcy coraz częściej wykazują, że 
nasze jelita odpowiadają za zdrowie całego naszego organizmu i że jeśli one źle funkcjonują, zaczynają się 
pojawiać różnego rodzaju choroby na pierwszy rzut oka niemające nic wspólnego z jelitami. 
Nasze jelita tworzą tzw. barierę jelitową, która jest zarówno barierą, jak i filtrem. Barierę tworzy wiele ele-
mentów, w tym bakterie jelitowe, które ma każdy z nas, komórki jelita tzw. enterocyty, limfocyty – elemen-
ty odpornościowe układu pokarmowego, oraz wiele innych komórek i czynników. U zdrowego człowieka 
wszystkie one tworzą idealnie ze sobą współpracujący system, który pozwala na przedostawanie się do 
krwiobiegu jedynie potrzebnych substancji, jak np. białka, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne, elektrolity 
itp. Natomiast wszystkie substancje zbędne, toksyny, konserwanty, mikroorganizmy są usuwane z naszego 
organizmu. Niestety, obecnie stan naszego środowiska, stresy, żywność, jaką spożywamy, i wiele innych 
czynników działa destrukcyjnie na barierę jelitową. 
Jelita mają zdolność niwelowania i odbudowy uszkodzeń wywołanych przez krótkotrwałe działanie takich 
czynników. Niestety, jeśli działania te są przewlekłe, pojawia się problem tzw. rozszczelnienia jelita, co pro-
wadzi do tzw. zespołu jelita przesiąkliwego. Najbardziej niszczący wpływ na barierę jelitową mają przyj-
mowane antybiotyki, przewlekłe stosowanie leków, stres, używki, przebyte choroby, zabiegi w obrębie 
przewodu pokarmowego. U pacjentów z uszkodzoną barierą do krwiobiegu, oprócz pożądanych substan-
cji, przechodzą substancje neutralne, ale także szkodliwe. Niestety, przez to, że do naszej krwi przedostają 
się w ten sposób niewystarczająco strawione cząstki pokarmu, to – w dużym uproszczeniu – mimo że po-
tencjalnie są one dla nas nieszkodliwe, nasz układ immunologiczny zaczyna je traktować, jako zagrożenie. 
Pokarmy te mogą powodować u nas wtedy tzw. alergię utajoną, czyli bez odpowiednich badań nie może-
my stwierdzić, co nam szkodzi, ponieważ negatywna reakcja naszego organizmu może nastąpić w ciągu 
12, a nawet 96 godzin. Dlatego taka alergia i pogorszenie się naszego stanu zdrowia rzadko jest kojarzona 
ze spożytym pokarmem. 
Jeśli jeszcze czujemy się dobrze, nie chorujemy, to zastanówmy się nad tym, co jemy, ile jemy, czy upra-
wiamy aktywność fizyczną, aby zapobiec problemom w przyszłości. Natomiast jeśli już chorujemy lub 
nie możemy zdiagnozować przyczyny naszych dolegliwości, to warto sprawdzić, czy nie ma to związku 
z uszkodzeniem naszej bariery jelitowej.

Iwona Łątka
Poradnia dietetyczna Medslim

506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl

Pizzeria Oregano  
w Zegrzu Płd.

ZATRUDNI 
PIZZERA, 

Praca na pełen etat, 
12zł/h, 

umowa o pracę,  
wymagamy  

doświadczenia,  
aktualnego badania 

SANEPID. 
Zainteresowanych 
proszę o kontakt:  

792 822 503.



Zapraszamy na spotkanie rodziców i dzieci,  
które chcą grać w piłkę nożną 30 lipca  

na stadionie miejskim w Nasielsku. 
Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań  

poszczególnych roczników.
• 2009/2010 godz.13.00
• 2005/2006 godz.14.00
• 2003/2004 godz.15.00
• 2001/2002 godz.16.00
• 2000  godz.17.00
• Kobiety  godz 18.00
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R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA

Podsumowanie sezonu 2015/2016
Piłkarski sezon 2015/2016 za-
kończony. Jaki był? Tragedii nie 
ma, ale powodów do zado-
wolenia też raczej nie. Zajęcie 
miejsca szóstego, czyli w gór-
nej połowie tabeli, nie jest żad-
nym sukcesem, zwłaszcza jeśli 
weźmie się pod uwagę słaby 
poziom prezentowany przez 
drużyny grające w ciechanow-
sko-ostrołęckiej lidze okręgo-
wej. Przykład? Mecze barażowe 
o wejście do IV ligi pomiędzy 
Soną Nowe Miasto a Unią War-
szawa. Sona, drużyna z naszej 
grupy ligi okręgowej, przegrała 
dwa baraże w stosunku 8:0 (2:0 i 6:0).
Tęcza Łyse i Sona Nowe Miasto zdo-
minowały naszą grupę, wyprze-
dzając następne drużyny o ponad  
15 punktów. Poziom gry Tęczy był 
niewiele wyższy niż Sony, niemniej 
była to bez wątpienia najlepsza dru-
żyna w naszej lidze. Sukcesów w IV 
lidze sympatycznym piłkarzom z Ły-
sych należy życzyć, ale pewne ob-
serwacje wskazują, że drużyna ta 
miejsca w IV lidze dłużej nie zagrzeje.
W trakc ie rozgr y wek sezonu 
2015/2016 Żbik rozegrał 30 spotkań. 
W 14 wygranych meczach zdobył 
42 punkty, w 6 remisowych poje-
dynkach – 6 punktów, łącznie 48. To 
mniej niż połowa możliwych do zdo-
bycia punktów. 
Fatalna była runda jesienna rozgry-
wek. Zdobyliśmy w tej części sezo-
nu zaledwie 19 punktów (3x5+4x1). 
W połowie tej rundy wydawało się, 
że nic już nie uratuje Żbika przed 
spadkiem. Zajmowaliśmy jedno 
z ostatnich miejsc w tabeli.
Przełomowym momentem była 
zmiana trenera. Mariusza Rembow-
skiego zastąpił Marcin Danielewicz. 
Żbik zaczął walczyć i zdobywać 
punkty. Trener Rembowski był do-
brym fachowcem, zaskakujące więc 
było to, że drużyna przegrywała 
mecz za meczem i traciła punkty. Co 
więcej, zaraz po przyjściu nowego 
trenera Żbik zaczął wygrywać.
Ustalony przez prezesa klubu Mar-
ka Prusinowskiego i Zarząd plan od-
budowania „potęgi” klubu zaczęto 
realizować. Już na koniec rundy je-
siennej znaleźliśmy się w środkowej 
części tabeli. Wydawało się, że dru-
żyna kryzys ma za sobą. 
Początek rundy wiosennej był na-
dal pomyślny, chociaż już w trzecim 
meczu tej rundy Żbik przegrał mecz 
w Kuczborku, co było raczej niespo-
dzianką. Niestety, później zdarzyły się 
kolejne porażki. Szczególnie zabolały 
wysokie przegrane po 4:1 z Tęczą Oj-
rzeń i Nadnarwianką Pułtusk. W do-
datku w obydwu tych spotkaniach 
nasielszczanie byli gospodarzami. 
Żbik w końcówce sezonu wykazy-
wał pewne zmęczenie.
Doszło znowu do odejścia trenera, 
tego samego, który przyczynił się 
do utrzymania się naszej drużyny 
w lidze okręgowej. Ostatecznie Żbik 
zajął wcale dobre miejsce w lidze. 
W rundzie wiosennej zdobył o 10 
punktów więcej niż jesienią, w sumie, 
jak wspomniano, 48 punktów. 

W zakończonym sezonie Żbik wy-
grał 14 pojedynków, 6 zremisował, 
a 10 zakończyło się porażką naszej 
drużyny. 7 z 14 wygranych pojedyn-
ków odbyło się na boisku przeciw-
nika. Żbik zdobył więcej bramek (55) 
niż stracił (50). To byłby dobry objaw, 
gdyby nie fakt, że w poprzednich la-
tach różnica między bramkami zdo-
bytymi a straconymi była znacznie 
większa Skuteczność zespołu nie jest 
najwyższa.

W drużynie tkwi niewątpliwie duży 
potencjał, który należałoby urucho-
mić i wykorzystać. Jej atutem był 
wiek zawodników. To jedna z naj-
młodszych drużyn w tej lidze. O sile 
zespołu stanowili jednak bardziej doj-
rzali zawodnicy, a zwłaszcza Rafał Za-
łoga i Cezary Prusinowski. 
W oczy rzucały się pewne braki 
w podstawowym wyszkoleniu tech-
nicznym, brak peryferyjnego widze-
nia, spóźniony start do piłki, wolne 
i schematycznie jej rozgrywanie. 
Jeszcze niedawno jednym z atutów 
naszej drużyny było zdobywanie goli 
ze stałych fragmentów gry. Co wię-
cej, zdarzały się nawet bramki zdo-
byte bezpośrednio z rzutów rożnych.
Za miesiąc rusza już l iga.  Czy 
przez ten czas nowy trener bę-
dzie umiał usunąć mankamenty 
w grze zawodników, czy będzie 
potrafił zmotywować ich do wal-

ki przez całe 90 minut? Kibice 
pamiętają narrację prezesa Mar-
ka Prusinowskiego, który mówił 
w poprzednim sezonie, że teraz 
musimy utrzymać się w lidze i za-
jąć miejsce w pierwszej siódemce, 
a w przyszłym sezonie będziemy 
walczyć o awans. Punkt pierwszy 
został zrealizowany, nasielscy ki-
bice czekają na realizację punktu 
drugiego.

andrzej zawadzki

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Tęcza Łyse 30 80 26 2 2 131-27
2.  Sona Nowe Miasto 30 68 22 2 6 84-45
3.  Korona Ostrołęka 30 52 14 10 6 59-29
4.  Makowianka Maków Mazowiecki 30 52 16 4 10 58-47
5.  Wkra Żuromin 30 50 15 5 10 57-33
6.  Żbik Nasielsk 30 48 14 6 10 55-50
7.  Boruta Kuczbork 30 47 13 8 9 59-48
8.  Iskra Krasne 30 44 14 2 14 53-59
9.  KS CK Troszyn 30 42 11 9 10 41-50
10.  Nadnarwianka Pułtusk 30 36 10 6 14 47-44
11.  Tęcza Ojrzeń 30 36 10 6 14 40-50
12.  Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 30 32 9 5 16 44-60
13.  Wkra Sochocin 30 31 8 7 15 27-52
14.  PAF Płońsk 30 26 7 5 18 34-66
15.  Żak Szreńsk 30 26 7 5 18 43-78
16.  Pełta Karniewo 30 8 2 2 26 21-115

Źródło: www.90minut.pl


