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Nowy
komendant
Od 15 lipca br. nowym Komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku
jest podinsp. Dariusz Leszczyński. Przed laty, w 1991 r., właśnie
w nasielskim Komisariacie Policji rozpoczynał on swoją policyjną karierę.

Z MIASTA

Nowy chodnik
na Piłsudskiego

Po latach oczekiwań modernizacji doczeka się chodnik przy ulicy Piłsudskiego, będącej drogą powiatową.
Chodnik od lat był w złym stanie technicznym. W wielu
miejscach jest uszkodzony, a jego sporą część zajmują
także stare i schorowane drzewa.
– W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane
z remontem chodnika na odcinku od ulicy Warszawskiej
do Elektronowej po lewej stronie – mówi radny powiatowy Radosław Kasiak. – W ramach prac modernizacyjnych zostaną usunięte stare i schorowane drzewa
i zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej wraz ze zjazdami. Wykonane także będą nowe nasadzenia drzew. Zadanie to zrealizuje
firma KABA z Nasielska, a jego wartość wynosi 106 tys. zł. Całość będzie sfinansowana przez gminę Nasielsk przy udziale środków powiatu nowodworskiego w wysokości 50 tys. zł. Przewidywany termin realizacji zadania to 31 sierpnia br.
Tak więc wygląda na to, że od września mieszkańcy udający się pieszo do Urzędu Miejskiego oraz zlokalizowanych tam osiedli mieszkaniowych będą
mogli skorzystać z nowego chodnika.
Michał B.
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INWESTYCJE W GMINIE
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

Drogi powiatowe

Rozstrzygnięty został przetarg na
przebudowę drogi powiatowej
Nasielsk - Gąsocin w miejscowości Lubomin na odcinku o długości 1290 m. Na ten cel powiat
nowodworski pozyskał pieniądze
z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FOGR) w kwocie 200 000 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi
340 000 zł. Różnicę pokryje powiat ze środków własnych. Jezdnia
na wymienionym odcinku będzie
miała 5 metrów szerokości. Grubość nawierzchni asfaltowej będzie
miała 5 centymetrów.
Przekazane zostały place budowy pod przebudowywane odcinki dróg powiatowych w Borkowie
i Cieksynie (o przebudowie pisaliśmy w poprzednim numerze ŻN)
i odcinek 700 metrów w granicach
miasta w ciągu drogi powiatowej
Nasielsk – Strzegocin. Wykonawca
firma PRIMA z Karwowa k. Sochaczewa przystąpi do realizacji tych
zadań w sierpniu.

Drogi i przedszkole

W poprzednim numerze ŻN informowaliśmy, że firma Plonix z Płoń-

ska będzie wykonawcą
zadania inwestycyjnego
pod nazwą budowa drogi
gminnej łączącej ul. POW
z ulicą Kościuszki (to pewnego rodzaju obwodnica
wokół szkoły podstawowej). Zadanie j e st już
w trakcie realizacji. Zostanie zakończone do dnia
30 września. Nawierzchnia drogi (o szerokości
5,5 m) zostanie wykonana z kostki brukowej. Po
jednej jej stronie zostanie
położony chodnik o szerokości 1,5 m. Wartość zadania 546
tys. zł.
Wielkimi krokami zbliża się termin oddania do użytku nowego
budynku przedszkola. Czy zostanie on dotrzymany. W chwili
obecnej trudno odpowiedzieć na
to pytanie. Prace są zaawansowane w 60%. Trwają prace związane
z wykonaniem instalacji wentylacyjnej, centralnego ogrzewania,
kanalizacji oraz instalacji elektrycznych. Wykonano w całości odwierty do pomp ciepła. Są ich 24 sztuki,
każdy o głębokości 97m. W chwili
obecnej montowane są też panele

Z POWIATU

Lasy po czerwcowych
burzach

18 lipca 2016 r. komisja powołana przez Starostę Nowodworskiego Zarządzeniem nr 24/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. dokonała lustracji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa we wsiach: Borkowo,

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

Lelewo i Krogule. Te wsie najbardziej ucierpiały w wyniku gwałtownych
zjawisk atmosferycznych, jakie miały miejsce w czerwcu br. Zniszczeniu
uległy pojedyncze drzewa. Jedyną powierzchnią, na której drzewostan
uległ znacznemu zniszczeniu, jest część działki nr 8 we wsi Krogule – powierzchnia ok. 0,5 ha.
Za: www.nowodworski.pl

Dyżury aptek

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
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fotowoltaiczne na dachu budynku. Ich moc wyniesie 80 kW. Wykonana zostały tynki wewnętrzne
i układana jest już glazura. Ponadto prowadzone są roboty związane
z wykonaniem parkingu i chodników przy przedszkolu.
18 lipca została podpisana umowa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej relacji Pianowo
– Kędzierzawice o łącznej długości
2,3km. Zadanie będzie realizowane
ze środków PROW zaplanowanych
na lata 2014 -2020. Wysokość dofinansowania wyniesie 1 200 000
zł. Jest już też ogłoszony przetarg
na realizację tego zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 29 lipca.
Na zlecenie Urzędu Miejskiego został wykonany chodnik wzdłuż hali
sportowej łączący ul. Szkolną i Sta-

dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045

		

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

(red.)

Informacji udzielił: Radosław Kasiak
radny powiatu nowodworskiego,
członek Zarządu oraz kierownik
Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
andrzej zawadzki

Z UM. Komunikacja lokalna

Zmiany w rozkładzie jazdy
We wprowadzonej 8 lipca br. komunikacji lokalnej dotyczącej sołectw:
Popowo-Północ, Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo-Południe, Nuna,
Lorcin, Żabiczyn, Chrcynno nastąpiła zmiana godziny odjazdu busa
z Nasielska.
Będzie on odjeżdżać o godzinie 12.30 z przystanku przy ul. Młynarskiej.
Powyższa zmiana uwzględnia zebrane sugestie od zainteresowanych
mieszkańców i obowiązuje od 22 lipca 2016 r.
Przypomnijmy, iż z komunikacji lokalnej do Nasielska i z Nasielska można
skorzystać w każdy piątek do końca sierpnia br. Koszt biletu: 1,5 zł w jedną
stronę (płatne u kierowcy).
Będzie to usługa testowa, dlatego też w miarę możliwości prosimy o przekazywanie informacji na temat funkcjonowania komunikacji do nasielskiego magistratu.
(red.)

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)
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy
dyżur rozpoczyna się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800

25.07.-31.07.2016 r. - Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk;
1.08.-7.08.2016 r. - Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek;
8.08.-14.08.2016 r. - Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek;
15.08.-28.08.2016 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk.

szica. Zadanie to wykonał Zarząd
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Realizacja zadania kosztowała Gminę 21 500 zł. Budowa
tego chodnika była postulowana
przez mieszkańców i radnych od
wielu lat, tędy bowiem udawali się
mieszkańcy bloków z osiedla Piłsudskiego do zlokalizowanych przy
ul. POW u placówek handlowych.
Obecnie w związku z przedłużeniem ul. Polnej w stronę szkoły
ruch na tej ulicy znacznie się zwiększy.

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

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
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NASZE SPRAWY

Uwaga na niebezpieczne balkony! Nowych wiatraków
W ostatnim czasie bardzo pozytywnym zjawiskiem, jakie można zauważyć na terenie gminy
Nasielsk, jest zmiana wyglądu wielu budynków wielorodzinnych położonych wzdłuż głównych ulic
naszego miasta (ul. Kilińskiego, Kościuszki, Rynek). Wymiana elewacji,
jak się okazuje, nie jest jednak spowodowana wyłącznie względami
estetycznymi – to także kwestia
bezpieczeństwa.
Właśnie z powodu złego stanu
elewacji zagrożonych jest wielu
mieszkańców Nasielska, ale także
przyjezdnych, którzy przybywają do Nasielska na targ, ponieważ
z położonego przy ul. Starzyńskiego 7 bloku odpada elewacja. Przypomnijmy, że w tym samym bloku
znajduje się też cukiernia Ptyś, do
której także przychodzi wielu
klientów. Przebywanie w pobliżu
wspomnianego budynku wielorodzinnego jest niestety niebezpieczne.
– Nie wiem, dlaczego jeszcze nikt
z tym nic nie zrobił. Blok znajduje
się w centrum miasta i przechodzi
obok niego mnóstwo osób. Nie od
dziś natomiast wiadomo, że z balkonów bloku, jak i z jego ścian, odpadają duże betonowe elementy
oraz elewacja. Przez pewien czas
była tutaj rozwieszona taśma, aby
nie przechodzić pod balkonem,
ale myślę, że to nie jest rozwiązanie sprawy – mówi pan Marek, który mieszka w pobliżu bloku przy ul.
Starzyńskiego 7.

Wspomniany budynek jest własnością
gminy, zwróciliśmy
się jednak do jego
zarządcy, tj. do Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego,
aby dowiedzieć się,
na co mogą liczyć
mieszkańcy bloku oraz piesi, którzy
także są zagrożeni
w związku ze stanem
budynku.
– B u dyn e k p rzy
ul . S ta rzyń ski e go
7 w Nasielsku jest
własnością gminy,
ujęty był w planie
remontowo-finansowym do budżetu
gminy, jednak nie
przewidziano w tym roku funduszu na remont elewacji ani
balkonów w ww. budynku. My,
jako zarządca, możemy jedynie
wykonać odbicie spadającego
tynku z balkonów w celu zabezpieczenia przechodniów – mówi
Albert Kołodziejski, prezes NBM,
i dodaje – Nie były podejmowane czynności w celu naprawy ani
zabezpieczenia balkonów, ponieważ nie wpłynęło do nas żadne pismo ze skargą mieszkańców.
W przypadku wpłynięcia skargi
Spółka na pewno wystąpiłaby do
gminy o dodatkowe środki finansowe w celu remontu balkonu –
poinformował nas prezes NBM.

nie będzie

Jest dobra wiadomość, dla wszystkich przeciwników wiatraków. W czerwcu
br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o inwestycjach dotyczących
elektrowni wiatrowych. Wprowadza ona definicję elektrowni wiatrowej i ustala, że instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zgodnie
z nowymi przepisami wiatraki będzie można budować od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład których wchodzi funkcja mieszkaniowa, a także
obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia, w odległości nie mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości tych instalacji (wraz
z wirnikiem i łopatami).
Nowe przepisy dotyczą elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW,
czyli nie obejmują mikroinstalacji. W myśl nowych przepisów nie będzie
można rozbudowywać istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium
odległości. Będzie można przebudowywać budynki mieszkalne zlokalizowane w odległości od instalacji mniejszej niż określona w ustawie.
Ustawa przyczyni się do uregulowania zasad lokalizacji elektrowni na terytorium Polski, a tym samym i gminy Nasielsk, która jest pod tym względem
atrakcyjna.
C z yżby roz wią z a n i e p rob l e mu było rzeczywiście tak proste? Pozostaje zatem zwrócić się
z apelem do mieszkańców bloku
bądź też innych osób, które czują się zagrożone, przechodząc
ob ok bloku prz y ul. Starz yńskiego 7, o wystosowanie odpowiedniego pisma do spółki, które
może zapobiec tragedii. Trzeba
wtedy liczyć, że spółka rzeczywiście – zgodnie z zapewnieniami – wystąpi do gminy o nakłady
finansowe na wykonanie remontu, a urząd zadecyduje o przyznaniu potrzebnych środków na
ten cel.
E. Gizińska

– Myślę, że po wejściu w życie nowej ustawy będzie bardzo ciężko uzyskać pozwolenie inwestorom na budowę wiatraków. Postawienie nowych
elektrowni, w tym planowanych w Popowie Borowym, będzie niemożliwe
– mówi Jadwiga Szymańska z Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich. – Nie ma na terenie gminy tak rozległego terenu, który spełniałby
jeszcze odpowiednie warunki środowiskowe, by zlokalizować wiatrak w odległości ponad 1 km od zabudowań. Ustawa weszła w życie 15 lipca br.
Michał B.
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Święto Policji
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KRONIKA

Nowy komendant
komisariatu

W piątek, 15 lipca 2016 r., w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyły się
obchody 97. rocznicy powstania Policji.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele policji pracujący na terenie
powiatu nowodworskiego, a także zastępca komendanta stołecznego policji mł. insp. Hubert Kowalczewski oraz władze samorządów, służb i instytucji działających na tym terenie.
Łącznie 38 nowodworskich policjantów zostało wyróżnionych odznaczeniami i nominacjami na wyższe stopnie służbowe.
Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Przemysława Sucheckiego Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Hubertowi
Kowalczewskiemu. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim insp. Krzysztof Padewski podziękował podległym
funkcjonariuszom za rzetelną, pełną poświęceń, oddaną służbę. Zastępca
Komendanta Stołecznego Policji odczytał list gratulacyjny z podziękowaniami od Komendanta Stołecznego Policji, w którym podkreślono trud
i wysiłek, dzięki czemu wciąż wzrasta zaufanie społeczne do Policji oraz
poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. W przemówieniu mł. insp. Huberta Kowalczewskiego znalazły się również podziękowania kierowane do
członków rodzin policjantów. Podkreślał w nich znaczenie wsparcia i wyrozumiałości bliskich osób w dzieleniu z policjantami trudów codziennej
pracy.
Wyróżnionym policjantom odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczyli Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Hubert Kowalczewski w asyście Komendanta Powiatowego
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim insp. Krzysztofa Padewskiego.

POLICYJNA

Od 15 lipca br. nowym Komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku jest
podinsp. Dariusz Leszczyński. Przed laty, w 1991 r., właśnie w nasielskim
Komisariacie Policji rozpoczynał on swoją policyjną karierę. Jak wspomina, kolejno pracował jako policjant patrolowy, dzielnicowy, a później
w referacie kryminalnym. W tym czasie ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i uzyskał stopień podkomisarza. Od 2000 r. pełnił służbę

13 lipca w Ruszkowie Mariusz O.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,19 mlg) i pomimo zakazu
sądowego.
14 lipca w Malczynie Dariusz O.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (0,20 mgl).
14 lipca na ul. Warszawskiej Andrzej
K. kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,80 mgl) i pomimo zakazu sądowego.
14 lipca w Toruniu Dworskim Urszula K. podczas domowej kłótni
spowodowała uszkodzenie ciała
swojego syna, który trafił do szpitala.
W nocy z 16 na 17 lipca w Lorcinie
nieznani sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem do prywatnego
domu. Skradziono mienie o wartości 20 tys. zł na szkodę Romana G.
22 lipca w Nowych Pieścirogach
na ul. Kolejowej nieznani sprawcy
skradli torbę o wartości 1 tys. zł na
szkodę firmy TP Teltech.

APEL
w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz., gdzie pracował
najpierw jako specjalista w Wydziale Kryminalnym, zaś od 2002 r. aż do
momentu otrzymania awansu, jako naczelnik Wydziału Dochodzeniowo
Śledczego nowodworskiej KPP.
Od lat jest zaangażowany w działalność na rzecz mieszkańców naszej gminy. Był radnym z okręgu nr 4 w dwóch kolejnych kadencjach nasielskiej
Rady Miejskiej IV w latach 2002 – 2006 i V w latach 2006 – 2010. Od
2005 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej nie przerwanie do końca swojej pracy w samorządzie.
Nowy komendant ma 54 lata, ma wykształcenie wyższe i jest mieszkańcem Nowych Pieścirogów. Ma żonę i dwóch dorosłych synów.
(red.)

W tym roku awanse otrzymało łącznie 34 policjantów: 2 w korpusie oficerów młodszych, 16 w korpusie aspirantów, 12 w korpusie podoficerów,
4 w korpusie szeregowych. Podczas uroczystości za wieloletnią współpracę i oddaną służbę Komendant Powiatowy Policji insp. Krzysztof Padewski
podziękował dotychczasowemu Komendantowi Komisariatu w Nasielsku
kom. Karolowi Stojakowi, który obejmie stanowisko Zastępcy Naczelnika
Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Komendantem Ko-
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Policja zwraca się z prośbą do
mieszkańców naszej gminy o rozwagę i ostrożność w celu uchronienia swojego mienia przed
włamaniami i kradzieżami. Starajmy
się zadbać o opiekę nad naszym
domem bądź mieszkaniem. Poprośmy sąsiadów, by doglądali naszego
dobytku w czasie naszej nieobecności, wyjazdów, urlopu. Reagujmy
na obce i podejrzanie zachowujące się osoby, które mogą przenosić
dziwne pakunki, duże turystyczne
torby lub przebywające na klatkach
schodowych. Pamiętajmy, że do
włamań może dochodzić o różnych porach dnia i nocy.
Bądźmy przezorni i życzliwi dla siebie. Widząc cokolwiek, co wskazuje
na możliwość zaistnienia przestępstwa, np. włamania, powiadommy
niezwłocznie policję – nr tel. 997.

KRONIKA OSP
18 lipca w godzinach popomisariatu w Nasielsku został podinsp. Dariusz Leszczyński, zaś na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego powołano podinsp.
Jarosława Olszewskiego.
Podczas uroczystości ze strony zaproszonych gości padło pod adresem
funkcjonariuszy policji wiele ciepłych słów, gratulacji, wyrazów uznania
oraz podziękowań za dotychczasową pracę, poświęcenie i trud ponoszony podczas codziennej pracy.
(red.) za: www. kppnowydwor.policja.waw.pl
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ł udniow ych stra żac y z OSP
w Nasielsku zostali wezwani do
usunięcia gniazda szerszeni na
poddaszu w budynku w Siennicy.
21 lip c a p o go d zi n ie 21 .0 0
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stra żac y z OSP w Nasielsku
zostali zadysponowani na ul. Starzyńskiego. Alarm o zadymieniu
okazał się fałszywy.
25 lipca w Jaskółowie doszło do
pożaru ściółki w lesie. Na miejsce prz ybyli strażac y z OSP
w Nasielsku i zastęp z OSP Nuna.
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Z GMINY

Ruszają ważne inwestycje drogowe
W najbliższych dniach ruszą kolej ne wa żne inwe st ycj e dro gowe na terenie naszej gminy.
– 21 lipca rozstrzygnięto przetarg
na zadanie pod nazwą „Modernizacja wybranych dróg gminnych
oraz drogi powiatowej nr 2425W
Pieścirogi–Siennica na odcinku 100 metrów”. W ogłoszonym
przetargu wygrała oferta złożona
przez firmę „Czystość” z Wołomina. Wartość zadania wyniesie
585 944 zł – mówi Radosław
Kasiak, kierownik Wydziału Inwe st ycj i, Zamówień P ub licznych i Programów Strukturalnych
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

W skład tego zamówienia wchodzą trzy zadania. – Pierwsze to
modernizacja ciągu ulic Zamoyskiego i Chłopickiego w Starych
Pieścirogach wraz z remontem
ulicy Sikorskiego na długości
100 metrów w Siennicy od dawnego Instalu w kierunku firmy
J an-Pol . Warto dodać , że n a
modernizację tego odcinka Starostwo Powiatowe w Nowym
Dworze Mazowieckim przekazało środki finansowe w wysokości 50 tys. zł. Drugie zadanie
to modernizacja ulicy Parkowej
w Starych Pieścirogach. Trzecie
to 400-metrowy odcinek drogi

Prace w Psucinie
dobiegają końca

Zbliża się ku końcowi realizacja modernizacji drogi gminnej
w Psucinie, która usprawni dojazd
do stacji PKP w Brodach Warszawskich od strony drogi powiatowej w Psucinie. – Wszystko
wskazuje na to, że firma POLHILD
z Kobyłki kończy modernizację drogi gminnej w Psucinie,

gminnej w Wągrodnie (od skrzyżowania z drogą powiatową przy
figurce do miejsca
zmodernizowanego w roku ubiegłym).

Mieszkańcy korzystający z tych
dróg w najbliższym czasie muszą
liczyć się z utrudnieniami, a przewidywany termin realizacja tych
zadań określono na 30 września
br.

czyli ulicy Kolejowej. Wybudowane są już przepusty i położona nawierzchnia asfaltowa
– mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji w UM
w Nasielsku. – Warto wspomnieć,
że dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (dawny FROG)
wyniosło 80 tys. zł, a całkowita
wartość zadania to 109 863 zł.
Michał B.
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Lato w NOK
Nasielski Ośrodek Kultury co roku
przygotowuje ofertę dla dzieci,
które spędzają wakacje w mieście.
W tegorocznej nie zabrakło zabaw
plastycznych ani filmów animowanych.

W drugim tygodniu lipca najmłodsi
uczestniczyli w zajęciach plastycznych, których efekt końcowy można obecnie podziwiać w holu NOK.
Uczestnicy zajęć wykonali kolorową instalację ścienną – pociąg

WARTO PRZECZYTAĆ

Wszystkie ucieczki Zygfryda
Najgorszą rzeczą na świecie
jest urodzić się w złym miejscu
i w złym czasie. Nic tak mocno
o tym nie przekonuje, jak lektura
książki Włodzimierza Nowaka.
Z PRL-u prawie wszyscy chcieli
uciekać. Niewielu jednak zdobywało się na ten wyczyn, czasami
łapiąc się najróżniejszych metod.
Porywano samoloty, statki, próbowano pokonywać również
granice pieszo, nie zważając na
srogie konsekwencje. Wielu metod ucieczki próbował również
Zygfryd Kapela, jednak udało mu
się dopiero wtedy, gdy wybrał najbardziej niemoralną z możliwych
dróg, czyli potulne podporządkowanie się władzy. O nim właśnie opowiada książka Niemiec.
Wszystkie ucieczki Zygfryda.
Ale dlaczego Zygfryd chciał uciekać? Bieda, brak wolności i poszanowania
praw człowieka? Nie do końca. Owszem, urodził się w złym miejscu, czyli komunistycznej Polsce, i w złym czasie, czyli tuż po wojnie. Dodatkowo
na jego niekorzyść przemawiało to, że urodził się jako pół-Niemiec. Z tego
powodu od początku swojego życia czuł się odrzucony, co jeszcze bardziej
wzmagało w nim chęć ucieczki do kraju, w którym, jak sądził, będzie traktowany jak swój.
Już jako dziecko próbował uciec pociągiem jako pasażer na gapę. A później
będzie tylko ciekawiej, zatem nie odbierajmy przyjemności z samodzielnej
lektury.
Choć książka jest reportażem, czyta się ją jak powieść. Nie mamy do czynienia z typowym dziełem, które zasypuje nas mnóstwem opisów i przytaczaniem wspomnień wielu ludzi. Tu często mamy do czynienia z literackim
opisem tego, co właśnie dzieje się z bohaterem, podanym z jego perspektywy. „Często” nie znaczy jednak „zawsze”, ponieważ w pewnym momencie autor… obraża się na Zygfryda. Upust swojej złości przelewa na papier
i nagle czytelnik zapoznaje się z wątpliwościami Włodzimierza Nowaka co
do tytułowego Niemca i jego czynów. Czasem go potępia, czasem mu nie
dowierza. Mnie to w lekturze nie przeszkadzało, choć spotkałem się z opiniami, że psuje to nieco odbiór książki.
Minusów w tej pozycji można znaleźć jednak więcej. Po pięknym, poetyckim wręcz prologu, przedstawiającym rozmowę młodego bohatera z jego
babcią, następuje kilka rozdziałów opisujących młodzieżowe przygody Zygfryda i jego nieudane ucieczki rodem z powieści sensacyjnej. Później jednak
zaczyna on coraz bardziej wikłać się w codzienność szarego życia, zbliżać
się do aparatu władzy i dopiero na końcu, jakby od niechcenia, mamy powrót do motywu przewodniego oraz krótki opis ostatniej, wreszcie udanej
ucieczki. Niemniej dalsze fragmenty są wciąż interesujące i czasem kuriozalne, pokazują złożoność osobowości Kapeli i trudne do uchwycenia motywy jego działań.
Podsumowując, warto dać szansę reportażowi o tym specyficznym, niejednoznacznym człowieku, bo jego los w pewien sposób odzwierciedlał życie
wielu ludzi w tamtym okresie. Niedopasowanych, nieczujących się dobrze
w kraju, w którym się urodzili, pragnących czegoś lepszego. I choć można
krytykować to, co Kapela zrobił dla osiągnięcia swoich celów, to robił to jednak z uporem wartym uwagi. A czy cel uświęcił środki, będziemy musieli
zdecydować już sami.
Paweł Kozłowski

KULTURA

składający się z wagoników wiozących
dzieci na wakacje.
W każdym wagonie
zostały umieszczone
portrety naszych małych artystów, dzięki
czemu wiadomo, kto
pracował przy danym
elemencie.
Jeden z dni „Lata
w NOK” został przeznaczony na zawody i zabawę zdalnie
sterowanymi modelami samochodów. Na specjalnie przygotowanym torze wyścigowym trwały
ćwiczenia z jazdy, po nich zaś przyszedł czas na rywalizację. Każdy,
kto miał ochotę, brał udział w zawodach. Chętnych do zabawy nie
brakowało.
Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci również spektakl teatralny.
Mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie
w wykonaniu Teatru
TAK O pchle, co manier
nie miała. Niezwykle
energetyczna i zabawna opowieść o rezolutnej pchle przypadła do
gustu naszym małym
widzom. Spektakl zawierał elementy języka
angielskiego.

Życie Nasielska nr 16 (454); 29 lipca–11 sierpnia 2016

W sali kinowej odbywały się również seanse filmowe. Mali kinomani obejrzeli bajki sprzed lat, które
do dnia dzisiejszego cieszą się dużą
popularnością: Podróż z zaczarowanym ołówkiem, Przygody Bolka i Lolka oraz Reksio.
Lato w NOK cieszyło się dużą popularnością. Wakacje jeszcze trwa-

ją, więc kino Niwa zaprasza do
skorzystania z oferty dla najmłodszych. W repertuarze m.in.: Gdzie
jest Dory? (17–21 sierpnia) i Epoka
Lodowcowa. Mocne uderzenie
(24–28 sierpnia oraz 31 sierpnia–
4 września). Więcej informacji na
www.noknasielsk.pl.
K.T.
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Z PARAFII. Pielgrzymki do Portugalii i Hiszpanii

Tajemnica Fatimska
Dzień pierwszy,
wtorek – 5.07.2016 r.
Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy
spotkaniem z pilotem wycieczki panią Iwoną oraz uczestnictwem we mszy św. o godz. 14:30
w kaplicy na lotnisku im. Chopina
w Warszawie. Do Lizbony wylecieliśmy o godz. 17:10. Pierwszym
miejscem, do którego się udaliśmy
w Portugali, był hotel Tryp Montijo
Parque. Po drodze pani przewodnik
opowiadała nam o terenach, przez
które przejeżdżaliśmy. Tego dnia
mieliśmy okazję jechać najdłuższym w Europie mostem Vasco da
Gama, który od 1998 r. spina brzegi rzeki Tag na długości17,2 km. Na
miejscu zakwaterowania czekała na
nas obiadokolacja oraz specjalnie
dla nas przygotowana degustacja
ośmiorniczek.
Dzień drugi,
środa – 6.07.2016 r.
Zwiedzanie Lizbony rozpoczęliśmy od obejrzenia i poznania historii militarnej budowy wieży
Belem, znajdującej się u ujścia rzeki Tag do oceanu. Z wieżą tą wiąże się pewien polski akcent. Przez
kilka tygodni była ona więzieniem
dla generała Bema, który w XIX w.
na terenie Portugalii bezskutecznie
próbował stworzyć polski legion.
Następnie udaliśmy się pod monumentalny Pomnik Odkrywców.
Ma on kształt karaweli i przedstawia
osoby ważne dla historii wielkich

odkryć geograficznych. Kolejnym
miejscem naszej pielgrzymki był
klasztor Hieronimitów zbudowany
w stylu manuelińskim; jest to jeden
z największych zabytków Lizbony.
Jego kunsztowna forma wywoływała w uczestnikach pielgrzymki
zachwyt. O godz. 14:00 uczestniczyliśmy we mszy św. w kościele
św. Antoniego. Zgodnie z tradycją
świątynia ta stoi w miejscu, gdzie
w 1195 r. urodził się św. Antoni.
Później zwiedziliśmy Pombalińskie Dolne Miasto odbudowane po
trzęsieniu ziemi w 1755 r. oraz najpiękniejsze place Lizbony. Następnie pojechaliśmy do hotelu Estrela
de Fatima, czyli Gwiazdy Fatimy. Na
zakończenie dnia wzięliśmy udział
w procesji różańcowej ze świecami.
Dzień trzeci,
czwartek – 7.07.2016 r.
Dzień rozpoczęliśmy mszą św. koncelebrowaną w Kaplicy Objawień.
Modliliśmy się w najsłynniejszym
w świecie Sanktuarium Maryjnym,
gdzie 13.05.1917 r. trójce dzieci
objawiła się Matka Boża. Spacerowaliśmy po pobliskim Aljustrel,
miejscowości, w której znajdują
się domy rodzinne Łucji, Hiacynty
i Franciszka.W drugiej części dnia
zwiedziliśmy klasztor Najświętszej
Maryi Panny Zwycięstwa z XIV w.
w Batalha oraz opactwo Cystersów z XII w. w Alcobaça. Na koniec udaliśmy się do Nazare. Jest to
malownicza wioska słynąca z pięk-

nych plaż i wspaniał ych widoków. Po
powrocie wzięliśmy
udział w procesji różańcowej ze świecami z Najświętszym
Sakramentem.
Dzień czwarty,
piątek – 8.07.2016 r.
Rano wyjechaliśmy
do C o i m b r y. J e s t
to najstarsze centrum uniwersyteckie w Portugalii. Zwiedziliśmy starą
katedrę Świętego Krzyża, gdzie
uczestniczyliśmy we mszy św. Następnie przejechaliśmy do Bragi do
sanktuarium Bom Jesus (Dobrego Jezusa z Gór) usytuowanego na
zalesionym zboczu; prowadzą do
niego monumentalne schody i kapliczki przedstawiające stacje Męki
Pańskiej. Wędrówka marmurowymi schodami w górę do świątyni
symbolizuje duchową wędrówkę
do nieba. Dla wielu z nas wspinaczka
po schodach w upalnym słońcu była
dużym wyzwaniem, ale jednocześnie modlitewną drogą i zachwytem
dla piękna architektury tego miejsca.
Następnie udaliśmy się do Hiszpanii
na nocleg w hotelu Santiago Apostol (Świętego Apostoła) w Santiago
de Compostela.
Dzień piąty,
sobota – 9.07.2016 r.
Hiszpania przywitała nas piękną,
słoneczną pogodą. Wczesnym ran-

kiem, idąc do katedry św. Jakuba,
mijaliśmy utrudzonych indywidualnych pielgrzymów zmierzających
do celu swej wędrówki. Od IX w.
sanktuarium to jest tłumnie odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym. Szlak prowadzący do tego
miejsca oznaczony jest „muszlą św.
Jakuba”. Po mszy św. o godzinie 8:15
powierzyliśmy swoje sprawy Bogu
w modlitewnym skupieniu przy relikwiach św. Jakuba. Następnie, spacerując wąskimi uliczkami, mogliśmy
poczuć atmosferę tego szczególnego miejsca i zakupić pamiątki.
Kolejnym punktem pielgrzymki był
powrót do Portugalii i zwiedzanie
miasta pełnego kontrastów, położonego nad rzeką Duero – Porto.
Podczas wycieczki statkiem po rzece „miasta mostów”, przepływając
pod kolejnymi mostami, podziwialiśmy piękno okolicy oraz ujście rzeki Duero do Atlantyku. Następnie
zwiedziliśmy lokalną winiarnię i udaliśmy się do Fatimy. Tego dnia po raz
ostatni uczestniczyliśmy w różańcu
ze świecami. Niezwykłość tego modlitewnego wieczoru objawiła się dla
nas przez kilka sytuacji. Po pierwsze,
figurę Matki Bożej Fatimskiej nieśli
nasi pielgrzymi. Ponadto, mimo że
modlitwa różańcowa jak zawsze była
odmawiana w różnych językach,
to nie zabrakło polskiego akcentu.
Choć na placu byli przedstawiciele różnych kontynentów i różnych
państw, to wszyscy razem zjednoczyli się w jednym modlitewnym
wołaniu „Święta Maryjo...”. Płonące
świece, śpiew i górująca nad wszystkim Matka Boża. W niejednym oku
zakręciła się łza, a obecność Ducha
Świętego była niemal namacalna.
Po nabożeństwie nasza grupa razem z ks. Tadeuszem Jabłoński odśpiewała w kaplicy Apel Jasnogórski,
łącząc się z naszą Jasnogórską Panią.
Słysząc to, inni pielgrzymi z naszej
ojczyzny włączyli się do wspólnego
śpiewu. Wszyscy czuliśmy, że był to
wieczór polski.
Dzień szósty, niedziela –
10.07.2016 r.
Msza św. o godz. 7:00 była ostatnią okazją do modlitwy u stóp
Matki Bożej Fatimskiej. Po zabra-

niu bagaży z hotelu wyjechaliśmy do Obidos, portugalskiego
miasteczka, w którym średniowiecze miesza się ze współczesnością (zamek, mury miejskie,
zabytkowe ukwiecone uliczki). Następnie przejechaliśmy
do miejscowości Sintra, znanego miejsca w ypoczynku królów Portugalii. P rzej eżdżając
krętą, stromą drogą do Prz ylądka Cabo da Rosa, najbardziej
na zachód wysuniętego punktu
Europy, mieliśmy okazję podziwiać piękne pejzaże przesłonięte
lekką mgłą. Na szczycie zbocza,
pomimo silnego wiatru, wszyscy
uczestnicy pielgrzymki zachwycali się widokami oraz robili pamiątkowe zdjęcia. Na koniec,
przejeżdżając przez kurorty Estoril i C asc ais, podziwialiśmy
przepych i piękno znajdujących
się w nich budowli. Tego dnia
znalazł się również czas na pobyt na plaży i kąpiel w Atlantyku.
P rzejazd do hotelu tradyc yjnie wypełniała nam modlitwa,
śmiech, rozmowy i śpiew.
Dzień siódmy,
poniedziałek – 11.07.2016 r.
Po wczesnym śniadaniu przejechaliśmy na lotnisko w Lizbonie
i udaliśmy się w drogę powrotną do Polski. Kończąc wspólne
pielgrzymowanie, kolejno żegnaliśmy się z osobami z Pomiechówka, Bud Siennickich, Nuny
i Nasielska.
Dzięki doskonale przygotowanemu harmonogramowi pielgrzymki wszyscy jej uczestnicy mieli
czas na duchową i modlitewną
zadumę, obejrzenie przepięknych zabytków i poznanie historii
Portugalii, odpoczynek, zakupy
pamiątek i poznanie regionalnej
kuchni. Pielgrzymka się skończyła, lecz pozostały wspomnienia i radość w sercu ze spotkania
z Matką Bożą Fatimską. W imieniu
wszystkich pielgrzymów pragnę
podziękować ks. Tadeuszowi Jabłońskiemu za zorganizowanie
pielgrzymki „Tajemnica fatimska”.
Małgorzata Komorowska
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NASZE SPRAWY

Cieksyn wyruszył na ŚDM
Światowe Dni Młodzieży, które został y zorgani zowane
w naszym kraju, to wydarzenie
wielkiej wagi. Wiele osób, również
z naszej gminy, zaangażowało się
w uczestnictwo w nim, tak jak na
przykład młodzież z parafii św. Rocha w Cieksynie.

Światowe Dni Młodzieży to cykl
międzynarodowych spotkań dla
młodych ludzi z całego świata.
Ich pomysłodawcą był święty Jan
Paweł II, który zgromadził młodych po raz pierwszy w Rzymie
w 1984 r. Całe wydarzenie składa
się z dwóch części: Dni w Diecezjach, które zakończyły się w poniedziałek, 25 lipca, i Wydarzenia
Centralnego w Krakowie, które będzie trwało przez tydzień.
Grupą młodzieży z Cieksyna będzie opiekował się wikariusz parafii
ks. Tomasz Kaszanek. Wymienia on
inicjatywy podjęte w celu przygotowań do ŚDM, z których pierwsze

miały miejsce jeszcze w zeszłym
roku. – W pierwszych dniach września 30-osobową delegacją młodzieży z Cieksyna pojechaliśmy
do Płońska, gdzie braliśmy udział
w Nawiedzeniu przez Symbole
ŚDM tamtejszych wspólnot parafialnych – mówi. Następnie korzy-

stano z każdej okazji, by promować
idee Światowych Dni Młodzieży
w parafii i poza nią. Jedną z nich
były Misje Parafialne i Nawiedzenie

Obrazu Matki Boskiej w Cieksynie, podczas których ustawiono
stoisko z materiałami informacyjnymi o ŚDM.
Przedsięwzięć z wiązanych
z promocją i przygotowaniami do tego wydarzenia było
przez cały rok wiele, a wśród
nich dużą popularnością cieszył się wyjazd do Centrum
Nauki Kopernik oraz zorganizowany 17 lipca br. rajd rowerowy połączony z konkurencjami
sportowymi i ogniskiem, będący
zakończeniem przygotowań do
nachodzących ŚDM. Wzięło w nim
udział prawie 70 osób. Ostatnim
etapem, tuż przed wyruszeniem do
Krakowa, była msza św. w płockiej
katedrze, w której ksiądz Tomasz
wraz z grupą młodzieży modlili się wspólnie z gośćmi z Armenii, hiszpańskiej Katalonii, Włoch,
Irlandii, Wenezueli i Peru. – Każdy,
kto brał udział w tym spotkaniu, był

zaskoczony klimatem modlitwy,
rozmodlenia, śpiewami, tańcem
i entuzjazmem wiary ludzi młodych, którzy wybrali właśnie diecezję płocką i zechcieli poznać nasze
Mazowsze – wspomina ksiądz Tomasz.
W poniedziałek, 25 lipca, około
godziny 7.00 ks. Tomasz Kaszanek wraz z grupą młodych parafian
wyruszył w podróż do Krakowa, by
wziąć udział w centralnych wyda-

rzeniach Światowych Dni Młodzieży. Czeka ich tam wiele spotkań,
poważnych, jak i bardziej rozrywkowych. Mamy nadzieje, że będzie
to dla nich ważne i pouczające doświadczenie.
Paweł Kozłowski
Ksiądz Tomasz Kaszanek zachęca do śledzenia inicjatyw w swojej
parafii na stronie www.swrocha.pl
oraz profilu na Facebooku https://
www.facebook.com/swrocha/

NASIELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Podsumowanie roku akademickiego 2015/2016
Nie kieruj swych sił, tam gdzie jesteś bezsilny, lecz ku bliźniemu,
któremu możesz pomóc,ofiarować miłość i radość.
H. Hesse
S p o tkan i e stude n tów NU T W
w gronie przyjaciół miało miejsce
w pięknej okolicy we „Wróblówce”
27 czerwca br. Słuchacze Uniwersytetu uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej na zakończenie
roku akademickiego 2015/2016.
Dzięki uprzejmości państwa
Wróblewskich uroczystość
odbyła się w malowniczej
okolicy, wśród pól i lasów,
kolorowych, pachnących
łąk i kwiatów. Goście bawili się doskonale, humory
dopisywały, śpiewano piosenki harcerskie i patriotyczne, które przywołały
wiele wspomnień. Podano
smaczne potrawy: mięsiwa, kiełbasy, ciasta i owoce smakujące wszystkim
wyśmienicie. Atmosfera
sprzyjała zabawie, ciepły
letni wieczór, śpiewy ptaków i leciutki podmuch
wiatru tworzyły niezwykłą
scenerię. Seniorzy przypomnieli sobie lata młodości, radość gościła na ich
twarzach, a blask ogniska

dawał ciepło i poczucie szczęścia.
Taka integracja jest bardzo potrzebna, oderwanie się od codzienności
i zapomnienie o troskach daje wiele radości.
Dziękując organizatorom oraz
wszystkim uczestnikom, pragniemy zaprosić innych, żeby przyłączyli się do nas, wspólnie z nami
spędzali czas na różnych zabawach,
wykładach, wyjazdach do teatru,
na koncerty, na basen, do muzeów
czy też uczestniczyli w zajęciach
fakultatywnych. W związku ze zbli-

żającymi się wakacjami słuchacze
NUTW życzą wszystkim Seniorom i Seniorkom oraz Mieszkańcom miasta i gminy Nasielsk dużo
słońca, dobrego zdrowia i wypoczynku oraz poznawania nowych,
pięknych zakątków Polski.
B. Modzelewska
Dziękujemy za pomoc w realizacji naszych działań i marzeń:
P.P.
– Bogdanowi Ruszkowskiemu – Burmistrzowi
Nasielska

– Przewodniczącym
i Radnym Rady Miejskiej,
– Magdalenie Biernackiej
– Staroście Powiatu
Nowodworskiemu
– Pracownikom Urzędu
Miejskiego
– Proboszczowi parafii św.
Wojciecha – ks.Tadeuszowi
Pepłońskiemu
– Monice Nojbert –
Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
– MarkowiTycowi – Dyrektorowi Nasielskiego
Ośrodka Kultury

– Stanisławowi Tycowi – Dyrektorowi
Biblioteki Miejskiej w Nasielsku
– Agacie Nowak – Dyrektorowi Domu
Pomocy Społecznej w Nasielsku
– Danucie Białoruckiej – Dyrektorowi
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku
– Ewie Żołnierzak i harcerzom z ZSO
– PUP i kierownikowi Filii w Nasielsku
– Wiesławie Borzym z Domu
Dziennego Pobytu przy MOPS
– Ewie Stangrodzkiej i Andrzejowi
Zawadzkiemu za promocję naszej
działalności w prasie mazowieckiej,
powiatowej i nasielskiej
– Kancelarii Prawnej KEM w Nasielsku
– Dyrektorom Szkół i Przedszkoli
– Józefowi Woźniakowi – właścicielowi Restauracji „Stary Młyn”
– Andrzejowi Królakowi – Prezesowi
SKR w Nasielsku
– Pawłowi Miętek – właścicielowi
firmy transportowej
– Wykładowcom i Instruktorom zajęć
fakultatywnych

Zarząd i Rada Fundacji
„BĄDŹMY RAZEM”
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Jubileusz WTZ
W czwartek, 21 lipca br., Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego „Jan
Pol” świętowały 10 lecie swojego istnienia.
Na tę wyjątkową uroczystość, mimo
wakacyjnej pory, przybyło wielu ludzi z różnych środowisk i instytucji
zaangażowanych w pomoc osobom
niepełnosprawnym. Spotkanie integracyjne rozpoczęła msza św., której
przewodniczył ks. Tadeusz Jabłoński,
proboszcz parafii w Nunie i duszpasterz WTZ. Zaś o oprawę muzyczną
zadbał zespół „Bene” oraz pan Marek Jurkiewicz. W kazaniu ks. Tadeusz wspominał o swoim spotkaniu
z uczestnikami warsztatów oraz o nawiązaniu stałej współpracy z tą niezwykłą wspólnotą, w życiu której jest
obecny już od 9 lat. – Wspólnota
to nie jest tylko grupa ludzi, to grupa
ludzi, którą łączy wspólnota
wartości. Rozumiana jako
niesienie dobra drugiemu
człowiekowi,
niesienie brzemienia drugiego człowieka – mówił i wskazał, że
on z tej warsztatowej wspólnoty czerpie wiele sił i inspiracji dla siebie. Podczas mszy św. obecne były relikwie
św. Jana Pawła II udostępnione na tę
okazję z Domu Pomocy Społecznej.
Po mszy św. Bogumiła Szlaska kierownik WTZ oficjalnie powitała zgromadzonych gości. Wśród nich znaleźli
się m.in. Elżbieta Koziara radca ministra
w ministerstwie środowiska, przedstawiciele władz samorządowych: Paweł
Calak, wicestarosta powiatu nowodworskiego, Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Mariusz Kowalewski
wójt gminy Winnica. Obecni byli także
radni rady powiatu nowodworskiego
i nasielskiej Rady Miejskiej, przedstawiciele samorządu gminnego z Pomiechówka, Marek Rączka dyrektor

cówek WTZ: z Nowego Dworu Maz,
- Elżbieta Gauza i Wyszkowa - Marek
Rosłoniec. Dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej z Nasielska, Winnicy, Nowego Miasta, Pomiechówka,
Leoncina, a także przedstawiciele
zaprzyjaźnionych z warsztatami placówek oświatowych, jednostek samorządowych oraz firm prywatnych.
Liczną grupę gości stanowili także byli
uczestnicy i pracownicy warsztatów
z Teresą Skrzynecką pierwszą ich kierownik oraz pracownicy sąsiadujących z warsztatami firm.
Następnie uczestnicy warsztatów odśpiewali swój hymn i zaprezentowali
wzruszający program artystyczny na
temat tolerancji pt. „Inni”.
W dalszej części spotkania głos zabrał
Janusz Konerberger, założyciel WTZ,
prezes Stowarzyszenia Wsparcia Spo-

nowodworskiego PCPR oraz Iwona
i Radosław Wróblewscy reprezentujący PFRON.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń na co dzień ściśle współpracujący
z warsztatami, w tym: Agata Nowak,
dyrektor DPS w Nasielsku, Hanna Kamińska prezes Akcji Katolickiej przy
parafii św. Wojciecha w Nasielsku, Marian Wasierzyński prezes zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dworze
Maz., kierownictwo bliźniaczych pla-

czystości było wręczenie przez
Bogumiłę Szlaską i Janusza Konerbergera 34. pamiątkowych statuetek wszystkim tym, którzy przez
minione 10 lat współpracowali
z warsztatami okazując ich uczestnikom szczególną życzliwość
i wsparcie.
Później przyszedł czas na dyplomy
i nagrody dla pracowników WTZ
oraz podziękowania dla kadry WTZ
ze strony rodziców i opiekunów
uczestników warsztatów.

łecznego „Jan Pol”, który w skrócie
przedstawił historię powstania i działalności warsztatów, podkreślając ich
niebagatelne znaczenie dla lokalnej
społeczności, a szczególnie dla osób
często z niej wykluczonych z powodu
swojej niepełnosprawności. Przypomniał, że przez warsztaty przewinęło się kilkadziesiąt osób, w tym wielu
z byłych ich uczestników znalazło zatrudnienie, zawiązały się przyjaźnie,
a nawet jedno małżeństwo. Jednocześnie, zwracając się do władz samorządowych, pan Janusz podkreślił
konieczność kontynuowania działalności warsztatów, a także tworzenia
kolejnych placówek, takich jak spółdzielnia socjalna i środowiskowy dom
samopomocy.
Kolejnym ważnym punktem uro-

Ważnym elementem uroczystości
były także przemówienia i gratulacje gości, którzy po długim oczekiwaniu mogli także zabrać głos. Było
mnóstwo ciepłych słów pod adresem jubilatów, upominków, kwiatów i łez. Po zakończeniu oficjalnej
części spotkania wszyscy udali się
na posiłek, by niebawem powrócić
pod scenę na uroczysty koncert
zespołu „Bene” oraz smaczny tort.
W trakcie trwania imprezy goście
mogli obejrzeć wystawę dokumentującą poszczególne lata działalności warsztatów oraz obejrzeć
jak na co dzień pracują warsztaty
na prezentacji wizualnej, która po-

kazywana była w budynku. Późnym popołudniem na uczestników
spotkania integracyjnego czekała
jeszcze zabawa taneczna i słodki

poczęstunek. Gratulujemy jubileuszu, wspaniałej uroczystości i życzymy dalszych sukcesów!
(red.)
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Nadszedł czas pielgrzymek

Pielgrzymujemy cały rok, ale sierpień jest okresem, kiedy obserwujemy na naszych drogach najwięcej pieszych
pielgrzymek. Nasielscy parafianie najczęściej wędrowali do Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę, do Matki
Bożej Ostrobramskiej do Wilna i do lokalnego sanktuarium – do matki Bożej Łopackiej, do Łopacina – Pustelni.
Aktualnie trwają w parafiach nasielskiej gminy
przygotowania do pielgrzymki na Jasną Górę,
na którą nasi przedstawiciele wyruszą wspólnie z pielgrzymami z innych parafii diecezji
płockiej. Jeszcze do niedawna, chociaż mało
osób to pamięta, nasi pątnicy na Jasną Górę
wędrowali z pieszą pielgrzymką warszawską.
Organizacyjnie sprawą zajmował się Aleksander Wilamski, brat ówczesnego organisty,
nazywany panem Olesiem. O pięknej przeszłości warto pamiętać i przy okazji pomodlić
się za spokój jego duszy.
Od 24 lat wielu mieszkańców ziemi nasielskiej
w pewien sposób uczestniczy w pielgrzymce
pieszej wiernych z diecezji ełckiej. W tym roku
będzie to XXIV Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Jej trasa od początku prowadziła przez Nasielsk.
Pielgrzymi z tej diecezji przybywają zawsze 3 sierpnia na godzinę 9 do naszego kościoła parafialnego, tu uczestniczą we mszy św., następnie spożywają posiłek przygotowany przez naszych parafian i krótko odpoczywają.
Pisząc o udziale nasielskich parafian w podejmowaniu pielgrzymów, nie można zapominać o tym, że właściwie na
całej trasie przez naszą gminę pielgrzymi
spotykają się z wyrazami sympatii i wsparcia, w postaci np. jadła i napojów W Psucinie mają krótką przerwę i odpoczynek
połączony z poczęstunkiem. W Cegielni Psuckiej mieszkańcy starają się pewne
dary przekazać bez potrzeby dłuższego
zatrzymywania pielgrzymów.
Zazwyczaj pielgrzymia kolumna liczyła
około 600 osób. W tym roku, ze względu na Światowe Dni Młodzieży, może być
ich nieco mniej. Wiemy jednak, że wielu
uczestników ŚDM będzie starało się włączyć do pątniczej kolumny.
andrzej zawadzki

Językowe potyczki

Nieoczywista negacja
Partykuły „nie” używamy wiele
razy każdego dnia, zapewne nawet
się nad tym nie zastanawiając. Czasem jednak, gdy musimy zapisać
zdanie przeczące, zawiłości polskiej
ortografii zmuszają nas do refleksji.
Wszystko zależy od tego, z którą częścią mowy chcemy zapisać
„nie”. Zasadniczo „nie” piszemy
łącznie z rzeczownikami, przymiotnikami, liczebnikami oraz
z przysłówkami – ale tylko odprzymiotnikowymi. Oddzielnie natomiast z czasownikami, zaimkami,
pozostałymi przysłówkami… ale są
rzecz jasna wyjątki.
Zacznijmy od rzeczowników. Wiele osób pisze z nimi „nie” oddzielnie, zamiast łącznie. A przecież:
brak skupienia to nieuwaga; nadmierna szczupłość – niedowaga;
a administracje domów powinny
prosić o nieśmiecenie. Inna rzecz,
że tytuł filmu Zagadka nieśmiertelności piszemy na ogół poprawnie.
Natomiast co do nieprzestrzegania
przepisów – bywa różnie…
Wyjątki od tej łącznej pisowni to
zdania, w których przeciwstawia się
dwa rzeczowniki (dwa przymiotniki itd.). Na przykład: Nie ojciec,
ale brat chodził na wywiadówki
do szkoły czy Nie zielony, a żółty
jest moim ulubionym kolorem. To
sama zasada dotyczy też liczebników (niejeden z nas czyli wielu, ale:
Nie jeden, ale dwa zeszyty spadły
ze stołu).

W wypadku przymiotników
należy pamiętać, że łącznie z „nie” piszemy je wyłącznie w stopniu równym
– nieładny. Przy stopniu
wyższym, nie ładniejszy,
i najwyższym, nie najładniejszy, „nie” jest pisane
oddzielnie.
Ta sama zasada dotyczy
przysłówków odprzymiotnikowych, takich jak: mocno czy zimno. Piszemy niemocno
czy niezimno, ale nie mocniejszy
i nie najzimniejszy. Przysłówki nieodprzymiotnikowe, takie jak czasem, gdzieś, piszemy oczywiście
z „nie” osobno.
Osobno z „nie” piszemy także zaimki: osobowe (ja, wy), zwrotne (się, siebie), dzierżawcze (mój,
jego), wskazujące (tam, ten) i inne.
A czasowniki? Oddzielnie z „nie”
zapisujemy większość ich form.
Są to bezokoliczniki, np. nie pisać,
nie brudzić; formy zakończone
na „-no”, „-to”: nie zrobiono, nie
sprzątnięto. Oraz formy osobowe
czasownika, jak: nie kupiłam, nie
chcieliby, on nie zrozumie tego,
nie ruszaj! itd.
Inaczej rzecz się ma ze specyficzną formą czasowników, jaką są
imiesłowy. W polszczyźnie mamy
ich cztery: dwa przymiotnikowe
– czynny i bierny, oraz dwa przysłówkowe – uprzedni i współczesny. Przykłady (w kolejności jak

wyżej): piszący, napisany, napisawszy, pisząc. Imiesłowy przysłówkowe zapisujemy z „nie” oddzielnie,
tak było i jest. Natomiast zmiana
zaszła w pisowni z „nie” imiesłowów przymiotnikowych. Do roku
1997 wszystko zależało od znaczenia, np. pisano „nie” oddzielnie,
jeśli mowa była o stanie aktualnym
(nie palący = ten, kto w tej chwili nie pali papierosów), łącznie zaś,
gdy chodziło o stałą cechę (niepalący = osoba, która w ogóle
nie pali tytoniu). Jednak od blisko
20 lat zalecana jest tylko pisownia
łączna, niezależnie od znaczenia,
co dotyczy i imiesłowów biernych
(nieopalany pokój), jak i czynnych
(niepaląca się żarówka). Zmiana
ujednolicająca pisownię, a zatem
upraszająca zasady ortografii, nie
chce się jednak jakoś zakorzenić
w świadomości użytkowników języka polskiego, którzy z uporem
godnym lepszej sprawy piszą „nie”
z imiesłowami przymiotnikowymi
osobno.
Agata Wojtko

Życie Nasielska nr 16 (454); 29 lipca–11 sierpnia 2016

WETERYNARZ RADZI

Kocie sekrety

Czy są wśród naszych czytelników jacyś miłośnicy kotów? A może jest
ktoś, kto właśnie rozważa zakup kota? Czy rasa kota to tylko wygląd, czy
ma ona też może wpływ na koci charakter?
Najbliższe artykuły będą poświęcone właśnie kotom, ale zanim przejdę do
omawiania poszczególnych ras, chciałabym, byście poznali Państwo kilka
kocich sekretów. Koty są bowiem niezwykle fascynującymi zwierzętami.
Przeciętny, zdrowy kot przeznacza około 15–16 godzin dziennie na sen. Okazuje się więc, że statystyczny kot przesypia około 6 lat swojego życia. Pozostały czas poświęcony jest na mycie, polowanie i posiłki. Kot jada nawet 15 razy
dziennie. Posiłki są małe, ale częste. Żuchwa i szczęka kota nie przesuwają się
w płaszczyźnie bocznej, nie jest więc możliwe rozcieranie i żucie dużych cząstek pokarmu. Oczy kota są ułożone w taki sposób, że małe kawałki jedzenia
położone bezpośrednio przed noskiem są dla kota niezauważalne. Koty mają
za to dużo szersze pole widzenia niż człowiek i lepiej widzą obiekty położone
z boku głowy.
Koty widzą w odcieniach niebiesko-fioletowych, zielonych i żółtych. Z powodu mniejszej liczby czopków na siatkówce nie rozróżniają aż tylu kolorów co
człowiek; nie rozróżniają np. koloru czerwonego. W przeciwieństwie do człowieka mają jednak na siatkówce dużo więcej pręcików, dzięki czemu w czasie zmierzchu widzą zdecydowanie lepiej niż człowiek. Wzmocnienie bodźca
wzrokowego w ciemności daje dodatkowo specjalna błona odblaskowa.
Po każdej stronie głowy kota znajdują się wibrysy – wąsy, których jest od 9 do
12. Wibrysy są unerwione i ukrwione. Zabawa nimi może powodować u kota
ból, pod żadnym pozorem nie należy ich przycinać, gdyż dla kota stanowią
one ważny narząd czuciowy. Ich długość odpowiada mniej więcej szerokości
kociego ciała. Wibrysy wyczuwają drobne drgania powietrza, pomagają zlokalizować ofiarę i utrzymywać równowagę ciała. Wibrysy mogą być gubione
przez kota, gdy ich cebulki obumrą, a na ich miejsce mogą wyrastać nowe
włosy.
Kocia głowa pełna jest tajemnic. Kot może obracać obojgiem uszu, niezależnie od siebie, o 180 stopni. Dzieje się tak dzięki temu, że za ruchy małżowiny
usznej u kota odpowiadają aż 32 mięśnie. Dla porównania – ludzie mają ich
tylko 6!
Na głowie kota są zlokalizowane gruczoły służące do znakowania terytorium.
Kiedy więc nasz kociak ociera się o nasze nogi pyszczkiem, robi to nie tylko
po to, by okazać nam swoją sympatię, ale też – a może przede wszystkim –
dlatego, by oznaczyć nas jako swoją własność. Koty nie są zwierzętami stadnymi. Wbrew pozorom nie czują się dobrze w wielkich zbiorowiskach kotów
i problemem może być dla nich nawet drugi kot w tym samym mieszkaniu.
Swojego człowieka chcą mieć na własność i nie lubią się nim dzielić. Ze swoim
człowiekiem koty komunikują się poprzez miauczenie. Naukowcy dowiedli,
że koty rzadko miauczą do drugiego kota. Jeśli kot robi to na widok drugiego
kociego osobnika, to zazwyczaj po to, by opowiedzieć coś na jego temat swojemu człowiekowi. Inną hipotezą nawiązującą do relacji kota ze swoim właścicielem jest teoria tłumacząca, dlaczego koty przynoszą właścicielowi swoje
ofiary, np. żywe upolowane myszki. Część amerykańskich naukowców twierdzi, iż koty, widząc, że nie przynosimy żadnych świeżych zdobyczy, traktują
nas jak nieudaczników i próbują nas wspomóc w naszych zmaganiach z codziennością.
Niezależnie od miauczenia, koty mogą się komunikować także poprzez
mruczenie. Mechanizm powstawania pomruku jest skomplikowany i zaangażowane są w niego specjalne fałdy głosowe, a także układ oddechowy
i układ krążenia kota. Koty mruczą nie tylko wtedy, gdy są zadowolone,
ale też wtedy, gdy chcą się uspokoić, w czasie pielęgnacji maluszków przez
kocią mamę czy wtedy, gdy odczuwają ból. Mruczenie wywołuje wyrzut endorfin, zarówno u kota, jak i u właściciela. U ludzi kocie mruczenie powoduje obniżenie ciśnienia krwi, łagodzi ból i depresję. Oprócz kota
domowego mruczenie zaobserwowano także u gepardów, rysi i pum, natomiast nie obserwuje się go u lwów czy lampartów.
Ciekawostką jest bez wątpienia fakt, że według naukowców u kotów większy odsetek leworęcznych – a raczej „lewołapkowych” – osobników notuje się u samców, kocurów. Kotki chętniej korzystają z łapki prawej.
Kocurki skrywają jeszcze jedną tajemnicę anatomiczną. Ich prącie pokryte jest około 120 haczykowatymi, zrogowaciałymi brodawkami. Ból wywoływany w czasie kopulacji z kotką wpływa na wydzielanie hormonów
odpowiedzialnych za wywołanie owulacji. Koty są tym wyjątkowym gatunkiem, u którego owulacja występuje jako skutek kopulacji z samcem.
Podobnie jak u psów, w jednym miocie urodzonym przez kotkę mogą
znajdować się kocięta pochodzące od różnych ojców.
Na koniec kilka udokumentowanych rekordów z kociego życia wziętych.
Najdłużej żyjącym kotem była Crème Puff, która dożyła 38 lat i 3 dni. Według
Wikipedii Creme Puff urodziła się 3 sierpnia 1967 r., a zmarła 6 sierpnia 2005
r.; całe życie mieszkała w Austin, w stanie Teksas (USA). Jej właścicielem był
Jake Perry, do którego należała także inna długowieczna kotka – Granpa, rasy
sfinks, która zmarła w 1998 r. w wieku 34 lat i 2 miesięcy.
Najmniejszy dorosły kot w historii nazywał się Tinker Toy. Ważył niecałe
pół kilograma, był długi na 19 i wysoki na 7 cm.
Małgorzata Rosłońska
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Kasztelania nasielska
Do napisania tego artykułu zain- Obszar umownej „ziemi nasielskiej”
spirował mnie powszechny brak położony był w centrum tzw. „stawiedzy na temat bardzo ciekawej rego Mazowsza.” Najprawdopoepoki historycznej, jaką jest śre- dobniej z tego obszaru następowała
dniowiecze, zwłaszcza w wymiarze ekspansja pradawnych Mazurów (tak
lokalnym. Historia średniowiecz- dawniej nazywano Mazowszan) na
nego Mazowsza, w tym dotyczą- tereny południowe, północne i półca Nasielska i okolic zawsze była nocno-wschodnie Mazowsza. Warprzedmiotem moich zaintereso- to tutaj zwrócić uwagę na zbliżoną
do nazwy „Mazowsze” nazwę pobliwań.
W ciągu ostatnich kilkunastu mie- skiej wsi Mazewo, w średniowieczu
sięcy zapoznałem się z dostępną li- zwanej „Mazowo”. Najnowsze bateraturą oraz wieloma publikacjami, dania archeologiczne potwierdziły
również prezentowanymi w interne- fakt istnienia na nasielskim „kopcu”
cie, dotyczącymi tej epoki historycz- drewnianego grodu obronnego już
nej. Szczególną uwagę zwracałem na od połowy IX wieku, a więc mniej
ludzi żyjących przed kilkuset laty na więcej sto lat wcześniej, niż powstaterenie Nasielska i okolic, którzy zo- ło państwo polskie (966 r.). Jest to bez
stali uwiecznieni w różnego rodzaju wątpienia jedna z najstarszych budokumentach oraz publikacjach hi- dowli obronnych na całym Mazowstoryków opartych na tych doku- szu.
Zbliżoną datę powstania miamentach.
Na wstępie wyjaśniam, że termin ła podobna budowla wzniesiona
„ziemia nasielska” ma charakter w miejscowości Sypniewo niedaleko
umowny, a przyjąłem na potrzeby Makowa Mazowieckiego. A zatem
tego artykułu. Chodzi tutaj o obra- Nasielsk był ważnym grodem mazozowe określenie obszaru, który we wieckim w pierwszych wiekach śrewczesnym średniowieczu mógł dniowiecza.
odpowiadać terytorium oddziały- Zapis ze słynnego dokumentu tzw.
wania istniejącej wówczas kasztela- „falsyfikatu mogilieńskiego”, datonii nasielskiej (myślę że
w promieniu 10–12 kilometrów od Nasielska).
Na marginesie należy
dodać, że jedyną znaną pośrednio granicą
kasztelani nasielskiej jest
granica wschodnia, która opierała się o granicę
z wsią Winnica. Ocalały dokument z czasów
księcia Konrada Mazowieckiego z ok. 1240 r.
wymieniał wsie wchodzące w skład kasztelanii pułtuskiej, gdzie
jako ostatnia od strony
zachodniej znajdowała się właśnie Winnica. Falsyfikat mogileński
A zatem możemy domniemywać, wanego ponoć na połowę XI wieże obszar na zachód od Winnicy ku, wymienia Nasielsk wśród kilku
wchodził już w skład kasztelanii na- najbardziej znaczących grodów
i wskazuje też na jego funkcję jako
sielskiej.
Pisząc ten tekst, nie siliłem się na pra- osady targowej. Warto wiedzieć, że
cę o charakterze naukowym, lecz Stanisław Pazyra – znawca średnioraczej popularnym, przybliżają- wiecznego Mazowsza i autor książki
cym czytelnikom „Życia Nasielska” Geneza i rozwój miast mazowiecwiedzę o ważnych, ale nieznanych kich – wskazuje na charakter miejski
ludziach zamieszkujących naszą zie- Nasielska, zanim jeszcze nasze miasto
mię, których istnienie odnotowują uzyskało lokację na prawie niemiecróżne pisane źródła historyczne, takie kim (chełmińskim), co – jak wiemy
jak m.in. księgi ziemskie czy Metry- – miało miejsce w 1386 r. w związku
ka Mazowiecka. Wybitnym znawcą z nadaniem części Nasielska Jakuszotej epoki i źródeł pisanych dotyczą- wi z Radzanowa. Samo sformułocych średniowiecznego Mazowsza wanie w dokumencie dotyczącym
był nieżyjący już prof. Adam Wolff darowizny z 11.11.1386 r., z którego
– autor m.in. jednego z rozdziałów wynika, że księże daruje „Miasto ksiąwydanych w 1971 r. Szkiców z dzie- żęce Nasielsk”, budzi domniemanie,
jów Nasielska i dawnej ziemi za- że nasze miasto posiadało wcześniej
kroczymskiej. Pozycja ta jest jedną jakąś formę praw miejskich.
z niewielu książek przybliżających Duże znaczenie naszego miasta
najdawniejsze dzieje Nasielska. Cezu- w okresie wczesnego średniowiera czasowa tego artykułu generalnie cza ukazuje dodatkowo zachowany
obejmuje okres istnienia niepodle- do dziś układ komunikacyjny dróg
głego Księstwa Mazowieckiego, czyli lądowych, na kierunkach wschód–
do 1526 r., kiedy to Mazowsze zosta- zachód i północ–południe. Dawało
ło ostatecznie włączone do Króle- to bezpośrednie dogodne połączestwa Polskiego, oraz okres istnienia nia z najważniejszymi grodami na
I Rzeczypospolitej, aż do ostatniego Mazowszu, takim jak: Płock, Płońsk,
rozbioru Polski, który miał miejsce Ciechanów, Przasnysz, Pułtusk, Serock, Warszawa, Zakroczym. Nasielsk
w 1795 r.

miał również dogodne połączenie
z Czerwińskiem (droga na Przyborowice), gdzie w słynnym XII-wiecznym klasztorze rezydował Zakon
Kanoników Regularnych, będący
przez kilka wieków właścicielem części Nasielska. Szlak ten posłużył m.in.
kilkutysięcznym wojskom litewskim
pod dowództwem Wielkiego Księcia Witolda do przemieszczenia się
z Litwy przez Pułtusk i Nasielsk do
Czerwińska, w ramach koncentracji wojsk zmierzających w 1410 r. na
pola Grunwaldu. Jak donoszą źródła,
wojska litewskie Wkrę przekroczyły
w Borkowie.
Prawdopodobnie przez cały wiek
XI, XII, XIII i do połowy XIV Nasielsk
był siedzibą kasztelana, najwyższego funkcjonariusza władzy książęcej w ówczesnym Mazowszu.
Ostatnim dokumentem potwierdzającym pośrednio istnienie kasztelani
nasielskiej jest zachowany tekst z 1297
r., w którym jest mowa o kasztelanie
nasielskim Tomaszu, wymieniającym
się dobrami ziemskimi (wsiami) ze
swoim synem. Możemy domniemywać, że kasztelania nasielska przetrwała
do momentu wdrożenia reformy administracyjnej Mazowsza (1370–1374)
dokonanej przez
księcia Siemowita
III, ostatniego Piast a władaj ąc e go
całym geograficznym i historycznym
Mazowszem. Najprawdopodobniej
dopiero po wdrożeniu reformy administracyjnej Nasielsk
przestał być siedzibą
kasztelana i stał się
częścią ziemi zakroczymskiej (tam też
została ustanowiona
siedziba kasztelanii
obejmującej obszar
dzisiejszej gminy Nasielsk). Jednocześnie obszar naszego miasta i okolic
wszedł w skład nowo utworzonego
powiatu z siedzibą w Nowym Mieście
nad Soną. Źródła milczą, dlaczego
peryferyjnie położone Nowe Miasto
stało się siedzibą powiatu, a nie znacznie większy i lepiej położony Nasielsk
(pierwotnie częścią powiatu nowomiejskiego był Serock i okolice). Niewykluczone, że przyczyną mogło być
znaczne zniszczenie Nasielska, w tym
istniejącego drewnianego zamku, dokonane przez potężny, ostatni najazd
Litwinów na północne i środkowe
Mazowsze, co miało miejsce w 1368 r.
Warto wiedzieć, że stworzony przez
księcia Siemowita III podział administracyjny Mazowsza utrzymał się
ponad 400 lat, aż do czasu ostatniego rozbioru Polski. W tym miejscu
dodać należy, że część Mazowsza,
w skład którego wchodziła m.in. ziemia zakroczymska, przez kilkaset
lat, aż do 1526 r. (śmierć ostatniego
księcia mazowieckiego Janusza III)
była niepodległym księstwem, rządzonym nieprzerwanie przez potomków w linii męskiej pierwszego
władcy Polski Mieszka I.
Andrzej W. Kordulewski
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Agresja w sklepie
Szanowna Redakcjo,
wracając czasem od znajomych lub w drodze do autobusu pracowniczego mijam przy Rynku sklep będący filią Merkurego. Mimo że jest to
sklep ogólnospożywczy, porą nocną funkcjonuje jako monopolowy.
Przez całą noc i nad ranem przychodzą tu podpici lub niedopici mężczyźni, uzupełnić braki alkoholowe. Często wywiązują się między nimi
przepychanki, pokrzykiwania okraszone wulgaryzmami.
Gorzej, gdy swoje frustracje i nadmiar energii wyładowują na neutralnych przechodniach lub klientach, których okoliczności zmusiły stanąć po inny towar. A taki przypadek właśnie przytrafił mi się 15 lipca
o godz. 4.15 rano. Jestem człowiekiem już po sześćdziesiątce i zwykle
omijam takie miejsca. Tym razem byłem zmuszony kupić prozaiczną rzecz – papier toaletowy, więc stanąłem o wspomnianej porze w
krótkiej kolejce. Przede mną dwóch chwiejących się osobników: cherubinkowaty dwudziestolatek i atletycznie zbudowany, opalony trzydziestoletni, taki „byczek”. Złożywszy zamówienie, wdali się w słowną
szermierkę ze sprzedawczynią, bardziej flirtując niż kupując. Ponieważ
sytuacja się przedłużała, zwróciłem grzecznie uwagę: „Może panowie
się zdecydują?”. Wówczas starszy obrzucił mnie wymownym spojrzeniem, młodszy wziął towar i odszedł z zakupionym alkoholem.
Wtedy ten drugi zasłonił sobą okienko, chwilę odczekał, po czym opluł
mnie i zaczął okładać pięściami. Nie zamierzałem oddawać, bo po
pierwsze nie miałbym szans z rosłym osiłkiem, nawet lekko wstawionym, po drugie w razie przyjazdu policji moja sytuacja uznana by została jako udział w pijackiej bójce. Po prostu uciekłem.
Teraz mógłbym wystąpić do sądu z powództwa prywatnego (wszak istnieje dowód – nagranie na sklepowej kamerze), mógłbym też skrzyknąć
młodszych kolegów i na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość. Ale
szkoda zachodu, mam aktualnie inne priorytety.
Przy okazji pragnę jednak przestrzec innych mieszkańców – nie róbcie
zakupów we wspomnianym sklepie o niepewnej porze. A jeśli już, to
w towarzystwie prywatnego ochroniarza. Dziwi też zachowanie sprzedawczyń. Nie dość, że sprzedają alkohol osobom nietrzeźwym, to jeszcze nie reagują zupełnie na przejawy agresji (choćby przez wezwanie
policji)!
				
Z poważaniem
			
Czytelnik z Nasielska (dane do wiadomości redakcji)
Tytuł pochodzi od redakcji

Z MIASTA

Studzienkowy efekt domina
Niczym domino jedna za drugą zaczęły zapadać się studzienki kanalizacyjne
na zmodernizowanej niedawno ulicy POW. Inwestycja z 2014 r. jaką jest droga powiatowa POW od początku budziła wśród mieszkańców Nasielska wiele
emocji. Ci zwracali przede wszystkim uwagę na nierówną nawierzchnię oraz na
studzienki kanalizacyjne, których włazy się zapadały i już w pierwszych dniach
pod oddaniu drogi doprowadziły do poważnej kolizji. Samochód wpadł kołem
do studzienki w wyniku czego doszło do uszkodzenia podwozia pojazdu. Obniżenia studzienek sięgają kilku centymetrów i znacznie wpłynęły na obniże-

nie komfortu jazdy tą drogą. Zapadające się włazy stają się już symbolem POW,
ponieważ sytuacje powtarzają się bardzo często. I tak choćby w przedostatni
lipcowy weekend zapadł się kolejny właz przy skrzyżowaniu z ulicą Wyszyńskiego, gdzie na kilka dni, do czasu naprawy, stał znak robót drogowych.. Jak
widać poprzednie władze powiatu, które zmagały się z tym problemem mimo
okresu gwarancji i działaniom podjętym przez wykonawcę inwestycji tj. firmę
PHU TOWEMO z Otwocka nie zwalczyły problemu.
Czy w końcu obecnym władzom uda się zapewnić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego przejeżdżającym przez ul. POW w Nasielsku?
Kwestię ostatnio uszkodzonej studzienki skomentowała sekretarz powiatu
nowodworskiego Monika Filipiak-Żmuda. - W miesiącu lipcu dokonany
został przegląd studzienek kanalizacji deszczowej. W ramach gwarancji
wykonawca dokonał naprawy zapadniętej studzienki. Żaden pojazd nie
został uszkodzony – wyjaśnia sekretarz powiatu nowodworskiego.
E.G, Michał B.
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A dziewczyna piłkę Medalistka Mistrzostw Świata
kopie…
Pewnie niewielu kibiców w Nasielsku i okolicach wie, że w piłka nożna
w Żbiku to nie tylko seniorzy występujący w lidze okręgowej czy chłopcy
w drużynach młodzieżowych. W Nasielsku w piłkę nożną gramy również
my – dziewczyny.
Wszystko zaczęło się od mojej gry w drużynie trampkarzy Żbika, rocznik
2001/2002. Niestety, większość chłopców nie była tym faktem zachwycona, co na pewno nie dodawało mi pewności siebie. Musiałam ciągle walczyć
o swoje na boisku i poza nim. Były prezes klubu, Aleksander Górecki, podsunął pomysł stworzenia drużyny żeńskiej. Wiele osób było przeciwnych,
mówiąc, że nie będzie chętnych. Dlatego zaskoczenie było ogromne, gdy

na pierwszym spotkaniu pojawiło się ponad 20 dziewcząt. Naszym trenerem
został Grzegorz Choroś, a drużyna występowała w lidze, grając z chłopcami.
Jak zawsze, początki były trudne i choć wyniki meczów nie były najważniejsze, to przykro było, kiedy przegrywałyśmy kolejne spotkania.
Obecny prezes klubu, Marek Prusinowski, zgłosił naszą drużynę do rozgrywek III ligi kobiet. Naszym trenerem jest Robert Bugalski. W mazowieckiej III

lidze kobiet występuje 12 zespołów. Rywalizujemy z koleżankami z dużych
miast, jak Płock, Siedlce czy Ostrów Mazowiecka, oraz małych ośrodków, jak
Huta Mińska. Wiem, że mecze seniorów przyciągają wielu kibiców, więcej niż
naszej drużyny, i ich wyniki interesują sympatyków piłki nożnej. Dlaczego jednak na łamach lokalnych tygodników relacjonuje się tylko występy drużyny
seniorów? Nasza drużyna pokazuje, że w sporcie nie ma żadnych podziałów.
Chcemy walczyć ze stereotypem, że dziewczyny nie nadają się do piłki. Takie słowa słyszałam często, gdy chciałam pograć z chłopakami. Teraz jestem
tu. W drużynie, razem z dziewczynami, które mają pasję i przede wszystkim
pokazują walkę oraz zamiłowanie w grze.
Naszą drużynę tworzą dziewczęta w wieku 13–26 lat. Pochodzą z Nasielska
i jego okolic. Niektóre z nas, by dostać się na trening, muszą pokonać kilka
kilometrów. Można powiedzieć że mają pod górkę i pod wiatr, ale silna motywacja sprawia, że dajemy radę. Starsze dziewczyny łączą pracę czy opiekę
nad dzieckiem z treningami i grą.
W zakończonym sezonie zajęłyśmy 10. miejsce w lidze. Jako kapitanka mogę
z czystym sumieniem pochwalić dziewczyny. Z każdym meczem widać coraz większe postępy, a mimo przegranych, nasze zawodniczki nie tracą woli
walki ani pewności siebie. Mam nadzieję, że kobieca piłka nożna będzie kiedyś
tak popularna jak męska.
Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności piłkarskie w fajnej atmosferze, zapraszamy Cię do nas. Znajdź na facebook.com/Zbik-Nasielsk-Dziewczyny-863992590335981/.
Dziękujemy sponsorowi firmie LOGISERVICE za zakup strojów dla drużyny.
Julia Werczyńska
Dobra gra Julii Werczyńskiej została zauważona i nagrodzona powołaniem
na konsultacje, a następnie na zgrupowanie kadry Mazowsza U-16 dziewcząt, które odbyło się w Ciechanowie w dniach 8–12 lipca.
R. Bugalski

W dniach od 18 – 24 lipca w Turcji
odbyły się Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym osób niesłyszących,
w których Polskę reprezentowała
mieszkanka Nasielska, Iwona Żyła.
Były to jej najlepsze zawody na arenie międzynarodowej, w jej dotychczasowej, kilkunastoletniej karierze
sportowej.
Na mistrzostwach, które odbywały się w dość dramatycznych okolicznościach w Turcji, Iwona Żyła
zdobyła trzy medale. Dwa srebrne
i jeden brązowy, i była najlepszą zawodniczką polskiej reprezentacji.
Do Turcji polska ekipa poleciała samolotem z Warszawy do Stambułu, a następnie również samolotem
ze Stambułu do Samsun – mieście,
w którym odbyły się mistrzostwa.
Samsun leży nad Morzem Czarnym,
w części azjatyckiej Turcji. Pół godziny po starcie w Stambule, około północy, w Turcji ogłoszono wojskowy
zamach stanu. Zamknięto wszystkie
lotniska i była niepewność czy lotnisko w Samsun pozwoli na lądowanie.
Ostatecznie po dwóch godzinach
lotu samolot wylądował a na pasażerów czekała asysta wojskowa, która

dowiozła ich do hotelu. Mistrzostwa rozpoczęły się normalnie,
chociaż na każdym kroku widać
było wojsko i policję, ale żadnych
zakłóceń nie było.
Dzień po uroczystym otwarciu
Mistrzostw, odbył się turniej drużynowy, w którym polska drużyna w półfinale pokonała Turcję,
a we finale przegrała z Indiami,
zdobywając srebrny medal. Iwona była najlepszą zawodniczka
w polskiej ekipie, ale to było za
mało aby pokonać Indie.
W następnym dniu odbyły się
gry deblowe, w których partnerką Iwony była Monika Dorsz.
Pierwsze gry Polki wygrywały
dość wyraźnie i dopiero we finale
spotkały się z faworyzowaną Słowacją, w barwach której występowała zawodniczka Jurkowa grająca
przez kilka lat w polskiej ekstraklasie.
W meczu tym Słowaczki były lepsze
i tym samym polska para zdobyła
srebrny medal.
Następny medal, tym razem brązowy, Iwona zdobyła w grze mieszanej
mając za partnera Adriana Szeligę.
Po trzech wyczerpujących dniach

rozpoczął się turniej indywidualny,
w którym Iwona w walce o medal
przegrała z węgierską zawodniczką
i zajęła piąte miejsce.
Gratulujemy naszej zawodniczce
i życzymy udanego startu za rok,
w którym odbędzie się Olimpiada
Osób Niepełnosprawnych również
w Turcji.
as
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
17–21 sierpnia
godz. 15.00

Gdzie jest Dory? 3D (dubbing)
Animacja, familijny, komedia; USA; 1 godz. 43 min

Zapominalska morska rybka Dory udaje się
w podróż do Kalifornii, by odnaleźć utraconą rodzinę.
17–21 sierpnia
godz. 17.00

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

Dziewczynka umiejąca rozpoznawać zamiary innych ludzi zostaje uwięziona przez
żądnego władzy Drakana. By uciec z zamku, będzie musiała przejść przez legowisko
smoków.
17–21 sierpnia
godz. 19.00

Obecność 2
Horror; USA; 2 godz. 14 min

Lorraine i Ed Warren udają się do północnej części Londynu, aby pomóc samotnej
matce wychowującej czwórkę dzieci, której
dom jest nawiedzany przez złośliwe duchy.
24–28 sierpnia
godz. 15.00 3D, godz. 17.00 2D

Epoka lodowcowa: Mocne
uderzenie 3D i 2D (dubbing)
Animacja, komedia, przygodowy; USA; Czas trwania:
1 godz. 39 min

Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego
wraz z pozostałymi członkami stada opuszczają dotychczasowy dom, aby uratować się
przed kosmicznym kataklizmem, który zagraża całemu światu.
24–28 sierpnia
godz. 19.00

Kobiety bez wstydu

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Czekają Cię teraz niespodzianki i zmiany.
Spotkasz się z osobą, do której czujesz żal
lub urazę. Bądź szczery, wyjaśnij wątpliwości, oczyścisz dwuznaczną sytuację. Nie
myśl tylko o pracy i pieniądzach.
Byk 21.04–20.05
Będziesz mógł się w końcu cieszyć tym, co
zdobyłeś. Teraz możesz odpocząć, wyjechać na krótki urlop. Osiągniesz wewnętrzną
równowagę i nie pozwolisz, aby przelotne
kłopoty wpłynęły na Twój dobry nastrój.
Bliźnięta 21.05–21.06
Będziesz wyrozumiały i serdeczny w stosunku do innych ludzi. Pomożesz komuś,
kto nie radzi sobie ze swoimi sprawami. Jeśli
zajmujesz się marketingiem, to przed Tobą
udane negocjacje i korzystny interes.
Rak 22.06–22.07
Musisz lepiej zaplanować swój czas i obowiązki. W sprawach zawodowych czeka Cię
intratna propozycja. Będziesz w dobrym nastroju, łatwiej dogadasz się z ludźmi, którzy
dotychczas Ci nie sprzyjali.
Lew 23.07–23.08
Ktoś zwróci się do Ciebie po poradę, a Ty
użyjesz całej swojej wiedzy, aby mu pomóc.
Będziesz musiał zapłacić zaległe rachunki lub
oddać stary dług. Pojawi się też okazja zdobycia dodatkowych pieniędzy.
Panna 24.08–22.09
To dobry czas dla tych, którzy zmuszeni są do
wizyty w sądzie lub urzędzie. Unikaj fałszywych
osób, które zmieniają swoje sympatie w zależności od towarzystwa. Pamiętaj o odpoczynku.

Waga 23.09–23.10
Szczęście Ci teraz sprzyja. Spotkasz się z dużą
życzliwością w swoim otoczeniu. Nie bierz
na siebie roli negocjatora i nie daj się wciągnąć w cudze intrygi, a dobrze na tym wyjdziesz. Wyjedź na krótką wycieczkę.
Skorpion 24.10–22.11
W tym tygodniu będziesz wytrwały i cierpliwy. Pewne sprawy mogą się opóźniać, ale nie
próbuj przyspieszyć biegu wydarzeń. Zastanów się, czy zbyt łatwo nie ulegasz wpływom
innych.
Strzelec 23.11–21.12
Czeka Cię szczęście i sukces w sprawach
uczuciowych. Dyskutuj, ale nie staraj się zbyt
mocno przekonywać innych do swoich racji. W pracy słuchaj szefa i rób, co ci każe,
bo bunt nic Ci nie przyniesie.
Koziorożec 22.12–20.01
Zadbaj o swoje zawodowe sprawy. Przygotuj się do ważnego zadania i staraj się nie ryzykować. Małe cele uda się zrealizować, na
wielkie przyjdzie jeszcze czas. Nie bądź zbyt
pewny siebie i arogancki.
Wodnik 21.01–19.02
Poczujesz niezwykły przypływ energii.
Będziesz przekonywać innych do swoich
planów. Wpadniesz na dobre pomysły i zyskasz nowych pomocników. Szanuj słabszych od siebie. Zaplanuj podróż.
Ryby 20.02–20.03
Pokażesz teraz innym dobre cechy swojego
charakteru. Staniesz się wyrozumiały, cierpliwy i uprzejmy. Czytaj uważnie dokumenty
i nie angażuj się w interesy z podejrzanymi
osobami. Poświęć więcej uwagi bliskim.

Komedia; Polska

Obdarzony magnetycznym wpł ywem
na płeć piękną Piotr rzuca pracę kelnera
w Wiedniu i w rodzinnym Krakowie otwiera
praktykę psychoanalityka. Nieważne, że brak
mu kwalifikacji i doświadczenia. Jego gabinet „tylko dla pań” co dzień pęka w szwach,
a jego sypialnia przeżywa prawdziwe oblężenie. Kobiety z rozkoszą zdradzają mu swe
najbardziej intymne sekrety, a on daje się
wciągnąć nie tylko w zawiłości ich umysłów
i serc, ale także w całkiem realne życiowe
perypetie.
31 sierpnia–4 września
godz. 17.00

Tarzan: Legenda (dubbing)
Przygodowy; USA; 1 godz. 49 min

Tarzan powraca do Kongo, aby stawić czoło
kapitanowi Romowi.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę, ul. Brzozowa,
Nasielsk. Tel. 696 771 475
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613
Sprzedam działki uzbrojone.
Tel. 500 138 106
Lokal do wynajęcia.Tel. 694 743 297.
Bramy, balustrady, przęsła, budowa 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.
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.
Zatrudnię od zaraz osobę do
sprzątania terenu zewnętrznego
w Pomiechówku k. Nowego Dworu
Mazowieckiego. Kontakt: 510-013020.
Nasielsk – działki budowlane o pow.
ok. 1000 m2, media w granicy działki
(prąd, woda, kanalizacja). Tel. 502
182 991.
Sprzedam mieszkanie 49,02 m2 (2
pokoje +kuchnia), ul. Warszawska
51/53. Tanio!!! Tel. 535 015 550.
Zatrudnimy mężczyznę na stanowisko kontroli jakości. Miejsce pracy
Siennica k/Nasielska. Tel. 504 101
080. Adres: nordmet@nordmet.pl
Sprzedam działki budowlane –
Nowe Pieścirogi. Tel. 664 414 891.
Zatrudnię pracownika odpowiedzialnego do firmy remontowo-budowlanej. Tel. 791 400 564.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę, dobre
warunki pracy. Tel. 691 553 551.
Podnajmę gabinet kosmetyczny
NDM. Tel. 691 553 551.
Sprzedam słomę owsiankę po żniwach. Tel. 795 249 032.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Sprzedam działkę budowlana
w Nasielsku, ul. Wielokwiatowa.
Tel. 796 796 075.
Do wynajęcia kawalerka 35 m2 na
ul. Płońskiej. Tel. 512 135 159.
Sprzedam działkę rolną o pow. 0,88
ha w Miękoszynie.Tel. 503 934 527.
Sprzedam dom, ul. Cicha. Tel. 506
602 169.
Firma Pleban zatrudni pracowników do załóg interwencyjnych
oraz dyspozytora stacji monitorowania. Wymagane stosowne
uprawnienia (wpis na listę wykw.
pracowników ochrony, książeczka
broni-m). Miejsce pracy: Nasielsk.
Atrakcyjne warunki zatrudnienia.
E-mail:nasielsk@pleban.com.pl
Tel. 602 629 778.
Pleban zatrudni instalatora systemów alarmowych z doświadczeniem w branży.Atrakcyjne warunki
zatrudnienia. Tel. 602 629 778.
Remonty, docieplenia, elewacje.
Tel.667 569 562.
Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.

Z UM

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2016 r. został uruchomiony nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2016 w ramach programu z dziedziny ochrona wód,
pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych”.
Nabór wniosków trwa od 1.07.2016 r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r.
Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7500 zł dla oczyszczalni o
przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10 000 zł dla oczyszczalni o przepustowości 5–7,5 m3/d; istnieje możliwość
zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.pl, w zakładce Strefa Beneficjenta (Programy 2016, Osoby fizyczne).
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM
INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU
Urząd Miejski w Nasielsku informuje,
iż w dniu 20 sierpnia 2016 roku w Borkowie (przy pomniku)
odbędą się uroczystości związane
z 96. rocznicą bitwy nad Wkrą.
W związku z powyższym nastąpi
zamknięcie odcinka drogi w Borkowie
w godzinach 16.30-19.45.
Preferowany objazd miejsca uroczystości
w kierunku do Pomiechówka i z Pomiechówka:
przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
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Konkurs
fotograficzny

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Dobre praktyki
w pozyskiwaniu środków europejskich w gminie Nasielsk”. Celem konkursu jest przedstawienie za pomocą
fotografii obiektów, miejsc, inwestycji,
działań, które zostały zrealizowane na
terenie gminy Nasielsk przy wsparciu
funduszy unijnych.
Zgłaszane zdjęcie do konkursu powinno zawierać opis w formularzu
zgłoszeniowym. Formularze oraz
regulamin konkursu można pobrać
ze strony www.nasielsk.pl, zakładka
Konkurs fotograficzny. Zdjęcia można przesyłać do 1 sierpnia 2016 r., na
adres e-mail: konkursfotograficzny@
nasielsk.pl.
Wybrane zdjęcia z konkursu będą
miały szanse wzbogacić folder informacyjny, który zostanie zrealizowany w ramach projektu. Konkurs jest
elementem całości projektu „Dobre
praktyki w pozyskiwaniu środków
europejskich w gminie Nasielsk” realizowanego przez Urząd Miejski
w Nasielsku.

PORADY

Dieta bezmleczna

Dietę bezmleczną stosuje się zazwyczaj w przypadku alergii na białka
mleka krowiego (tzw. skaza białkowa) lub w przypadku nietolerancji cukru mlecznego – laktozy.
Alergia na białka mleka najczęściej pojawia się w wieku niemowlęcym/
dziecięcym, chociaż coraz częściej się mówi o alergiach na białka mleka
również w przypadku osób cierpiących na choroby autoimmunologiczne, szczególnie Hashimoto. Natomiast nietolerancja laktozy jest spowodowana brakiem lub osłabieniem działania enzymu go rozkładającego
tzw. laktazy i pojawia się u osób w różnym wieku.
W diecie bezmlecznej eliminujemy wszystkie produkty mleczne: mleko, kefiry, jogurty, maślanki, śmietanki, sery żółte, masło, twarogi, kwaśne mleko, mleko zagęszczone. Osoby z alergią na białka mleka muszą
sprawdzać skład produktów i nie mogą spożywać tych z suszoną serwatkę, kazeiną, kazeinianem wapnia, potasu, sodu, magnezu, amonu,
podpuszczką, laktoalbuminą, ale nie mogą jeść także wołowiny, cielęciny czy żelatyny wołowej. Uważać muszą też na pieczywo, pasztety,
parówki, wędliny, budynie, ciastka, czekolady, lody, batony, ale również
np. syropy czy tabletki lecznicze. Czasami osoby z alergią na białka mleka krowiego chcą zastąpić je mlekiem kozim, niestety, dość często w takich przypadkach występuje tzw. alergia krzyżowa także na to mleko
i jego przetwory. Podobnie jest z wcześniej już wspomnianą wołowiną
i cielęciną.
Stosowanie diety bezmlecznej, która jest źle zbilansowana, niesie za sobą
ryzyko niedoboru wapnia oraz witaminy D3. Dlatego należy pamiętać,
że wapń możemy dostarczać również z produktów roślinnych, takich
jak mak, sezam, tofu wzbogacone siarczanem wapnia, masło sezamowe, migdały, figi suszone, nasiona słonecznika, orzechy laskowe, pistacje,
soja, biała fasola, otręby pszenne czy orzechy włoskie.
Niedobory wapnia powodują poważne konsekwencje zdrowotne, jak:
łamliwość kości, bóle mięśni, mrowienie i drętwienie kończyn, psucie
zębów, zaburzenia krzepnięcia krwi, zaburzenia rytmu serca czy stany
depresyjne.
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 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.

Cennik reklam i ogłoszeń
lp.

Rodzaj ogłoszenia

Cena netto zł

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert – 1 szt.

0,85
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do 50%

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

Wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych
wynoszą 98 mm x 45 mm.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

PIŁKA NOŻNA

Dokąd zmierza Żbik
Kiedy mówimy o Żbiku, mamy
najczęściej na myśli pier wszą
drużynę seniorów, grającą w piłkę nożną. Zaznaczenie, że chodzi właśnie o pierwszą drużynę,
nie jest tym razem przypadkowe, ponieważ od nowego sezonu
rozgrywkowego 2016/2017 Żbik
będzie w rozgrywkach reprezentowany przez dwie drużyny
seniorów. Druga będzie występowała w klasie B. Jest też drużyna
kobiet, są drużyny młodzieżowe.
W ramach Żbika działają ponadto sekcje siatkówki i tenisa stołowego. Jednak to przez pryzmat
pierwszej drużyny seniorów oceniamy cały klub.
Większość z nas pamięta, jak
trudny dla tego zespołu był ubiegłoroczny sezon. Był nawet taki
ok re s, gdy w ydawa ło się, że
„Duma Nasielska”, jak widzą swój
klub niektórzy z sympatyków, będzie się musiała pożegnać z ligą
okręgową. Na szczęście udało
się tego uniknąć i drużyna zajęła
przyzwoite szóste miejsce. Wielu ono zadowalało, ale większość
osób, które czują się związane
z klubem, uważa, że jest
to niewiele w porównaniu z tym, co reprezentował klub w ciągu blisko
60-letniego istnienia. Żbik
był liczącą się na Mazowszu drużyną.
Po z akońc zen iu sezo nu 2015/2016, którego
ostatnim akcentem był
mecz z pretendentem do
awansu Soną Nowe Miasto, nastąpiła miesięczna
przerwa w rozgrywkach
i treningach. Przygotowa n i a d o n owe go s e z o n u roz g r y wkowe go
rozpoczęł y się 11 lipca.
Poważnym mankamentem tych
przygotowań jest fakt, że rozpoczęły się one bez udziału trenera.
Poprzedni, Marcin Danielewicz,
jak niektórzy pamiętają, pożegnał się z drużyną na dwie kolejki
przed końcem sezonu. Przyczyny
jego odejścia nie są znane. Jedni
uważają, że była to decyzja prezesa, inni zaś są przekonani, że to
trener Marcin Danielewicz zrezygnował z dalszego prowadzenia
drużyny. Faktem jest, że uratowanie drużyny przed spadkiem do
A klasy Żbik zawdzięcza w pierwszym rzędzie jemu.
Przed drużyną postawiono zadanie walki w nowym sezonie
o awans do IV ligi. Będzie ono
realizowane drużyna pod okiem
nowego trenera.
Już dzisiaj wiadomo, kto nim będzie. To był y zawodnik Żbika,
który przez pewien czas trenował drużynę Błękitnych z Raciąża
i który ją wprowadził do wyższej
ligi – Marek Brakowiecki. Obecnie przebywa jeszcze na urlopie,
ale w najbliższym czasie wróci
i rozpocznie treningi.
Żbik ma też inne problemy. Najważniejszy to skład osobowy
druż yny. Przed końcem roz-

grywek mówiono o potrzebie
wzmocnienia zespołu przynajmniej trzema zawodnikami., którzy wiele już umieją. Jak na razie
ten problem nie został rozwiązany. Są pewne propozycje, ale
z ich realizacją trzeba poczekać
do przyjścia trenera.
Jest też kwestia odejścia naszego zawodnika do innego klubu.
Ofertę otrzymał nasz najlepszy
napastnik Marek Osiński. Połowę
poprzedniego sezonu spędził na
leczeniu kontuzji i rehabilitacji.
Kiedy wydawało się, że już wróci
do zespołu i poważnie wzmocni drużynę, otrzymał propozycję z Ciechanowa. Decyzję może
podjąć tylko on.
Do rozpoczęcia rozgrywek pozostało już niewiele czasu, bo
niecałe trzy tygodnie, Zaległości
jest wiele i trudno będzie w tak
krótkim czasie usunąć wszystkie
mankamenty. Pewne braki wynikają ze szkolenia w latach wcześniejszych.
Do chwili obecnej drużyna rozegrała tylko jeden mecz kon-

czyli z większym
zaangażowaniem,
a sp otkanie było
o w i e l e c i e k a wsze, jako że nasze
„gwiazdy” na atak
odpowiadał y atakiem, dzięki czemu
gra stawała się bardziej dynamiczna.
Widać wtedy było,
że w Żbiku jest potencjał, chociaż na
chwilę obecną widać było pewne
zapóźnienie treningowe. Nowy
trener ma naprawdę niewiele
czasu, aby rozpoznać wszystkie
mankamenty i systematycznie je
likwidować.
Pier wsz y mecz w sezonie
2016/2017 Żbik rozegra w Wieczfni Kościelnej 13 sierpnia. Przeciwnik jest groźny, chociaż w meczu
tych drużyn rozegranym również
w Wieczfni dwa miesiące temu
nasi piłkarze wygrali wysoko, bo aż
4:0. Gospodarze, piłkarze Wieczfnianki, pałają żądzą rewanżu. Uważają, że w meczu tym nie byli gorsi,
a wynik był bardzo szczęśliwy dla

Żbika. Stworzyli kilka dogodnych
sytuacji, ale żadnej z nich nie wykorzystali. Tym razem, o czym są
przeświadczeni, będzie inaczej –
obrona zagra uważniej, a napastnicy wykorzystają swą wiedzę
o słabych punktach „swojego”, bo
pochodzącego z Wieczfni, bram-

karza Żbika Oskara Bucholskiego. W meczu poprzednim to jego
wiedza o umiejętnościach snajperskich zawodników z Wieczfni
przyczyniła się do sukcesu jego
obecnej drużyny. Nie dał się im
zaskoczyć.
andrzej zawadzki

BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzynastego”, 15.07.2016 r.:
1. Zbigniew Michalski – Piotr Turek			
2. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski		
3. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra		
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki

166 pkt (57,64%)
154 pkt (53,47%)
148 pkt (51,39%)
146 pkt (50,69%)
140 pkt (48,61%)
132 pkt (45,83%)
122 pkt (42,36%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Janusz Muzal					
70 pkt
Janusz Wydra					
70 pkt
3-4. Waldemar Gnatkowski				
64 pkt
Krzysztof Michnowski				
64 pkt
5-7. Mariusz Figurski					
56 pkt
Kazimierz Kowalski				
56 pkt
Robert Truszkowski				
56 pkt
8. Krzysztof Morawiecki				
54 pkt
9-10. Grzegorz Nowiński				
47 pkt
Piotr Kowalski					
47 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK
trolny. Odbył się on w środę,
20 lipca, i zakończył się zwycięstwem naszej pierwszej jedenastki w stosunku 3:2. Przegranym
był nasz drugi zespół, ponieważ
był to mecz Żbik Nasielsk I – Żbik
Nasielsk II. Drużynę w tym meczu poprowadził prezes klubu
przy wsparciu trenerów innych
zespołów.
Mecz naszych drużyn był wyrównany. Widzowie stwierdzili,
że trzeba w pierwszej drużynie
dokonać pewnych zmian, że potrzebne są uzupełnienia, a potencjalnych zastępców dostrzegli
w drużynie drugiej. Czy ich spostrzeżenie jest słuszne, okaże się
wkrótce.
Faktem jest, że drugi zespół niewiele ustępował pierwszemu, że
zawodnicy z tej drużyny wal-
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