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8 osób rannych
w Jaskółowie
W poniedziałek, 1 sierpnia br.,
tuż po godzinie 4 rano w Jaskółowie na skrzyżowaniu dro-

W środę, 27 lipca br. w sali kinowej Nasielskiego Ośrodka Kultury odbyło się
spotkanie władz miasta z mieszkańcami naszej gminy na temat rewitalizacji
wybranych obszarów Nasielska. Była to już druga debata społeczna na ten
ważny dla naszych mieszkańców temat, ale podobnie jak poprzednio zgromadziła niewiele osób.
– Rewitalizacja jest przed nami i to jest bardzo długi proces. Przed rewitalizacją czeka nas budowa kanalizacji. Jesteśmy w trakcie opracowywania projektu kanalizacji, który przygotowuje pani Szydlik – mówił
Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska na wstępie tego spotkania. Po
czym głos zabrała dr nauk ekonomicznych Mariola Pytlak (pracownik
naukowy Staropolskiej Szkoły Wyższej), która przygotowuje strategiczny
dokument, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji Gminy Nasielsk. Na
jego podstawie gmina będzie mogła składać wnioski na sfinansowanie
działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014–2020.

czytaj na str. 11

R

gi wojewódzkiej nr 622 z drogą
prowadzącą z Popowa Borowego
do Jaskółowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
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Z SAMORZĄDU

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999

Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128

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

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. Stadion Miejski w Nasielsku w zarządzanie
przejęło Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. W związku
z powyższym osoby oraz kluby sportowe chcące skorzystać z budynku
są proszone o kontakt z Nasielskim Budownictwem Mieszkaniowym –
tel. 23 693 01 55, e-mail: nbm@nasielsk.com.pl.

organizacji pracy
Miejskiego Żłobka w Nasielsku
17 sierpnia 2016 r., godz. 17.00,

Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10

TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17

NBM zarządcą Stadionu

Rodziców/opiekunów/
na spotkania dotyczące:

Straż Pożarna Nasielsk
998

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46

Z UM

ZAPRASZAMY

Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

organizacji pracy
Samorządowego Przedszkola w Nasielsku
18 sierpnia 2016 r., godz. 17.00.
Spotkania odbędą się w budynku Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, ul. Staszica 1.
			
			

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

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

Z UM

Spotkanie w sprawie OZE
Burmistrz Nasielska zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii na spotkanie, które odbędzie się 16 sierpnia br.
o godz. 18.00 w sali kinowej Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Zapraszamy!

Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756

W skład nowego budynku wchodzą m.in. cztery szatnie z zapleczem sanitarnym, sala konferencyjna, pokój sędziowski i pomieszczenia biurowe.
Inwestycja została zrealizowana przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 598 800,00 zł.
W chwili obecnej trwają prace związane z adaptacją terenu stadionu. W ich
zakres wchodzi wymiana betonowego ogrodzenia oraz zamontowanie
bramy wraz z furtką od ulicy Dębowej. Zostaną przeprowadzone prace
konserwacyjne, a także będzie opracowana koncepcja zagospodarowania
terenu całego stadionu.

Z UM

OGŁOSZENIE

Z UM

Decyzja nr 202/2016
Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

W związku z informacjami od mieszkańców, że w centrum Nasielska pojawiły się szczury, prosimy o wykładanie trutki do 20.08.2016 r. na terenie
nieruchomości.
Deratyzacja będzie skuteczna tylko wtedy, kiedy trutkę wyłożą wszyscy
właściciele nieruchomości i zrobią to w tym samym terminie, w związku
z tym bardzo prosimy o zastosowanie się do powyższego.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 28 lipca 2016r, na wniosek Pana Tomasza Miklin - pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
wydana została Decyzja Nr 202/2016, znak: ŚROW.6220.15.10.2016o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 571 wraz z rozbiórką
istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w km 32+417 nad
rzeką Nasielną w miejscowości Nasielsk.
Z materiałem dowodowym można zapoznać się w siedzibie Urzędu

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)

Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk, pokój 206
– poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00, w pozostałe dni – wtorek,
środa czwartek i piątek w godzinach 8.00 – 16.00

Dyżury aptek

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

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

Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
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dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045

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.
		

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

(red.)
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Dyrektorzy bez zmian

ZDROWIE

Gdzie w końcu jest NPL?

– Podobno teraz do NPL miało się jeździć do przychodni, ale sam już nie wiem, bo na budynku policji wciąż jest
tabliczka NFZ. Poza tym stale tam widać karetkę. Nie wiem, dokąd się udać, gdybym musiał jechać po pomoc,
czy ta zmiana to już weszła w życie, czy nie. Myślę, że nasielszczanie powinni wiedzieć, jak to jest, bo przecież
w razie czego może się okazać, że każda minuta pomyłki może mieć znaczenie – mówi pan Stanisław, mieszkaniec Nowych Pieścirogów.
Na początku bieżącego roku media przekazywały informację o przeniesieniu nasielskiego punktu Nocnej Pomocy Lekarskiej. Do tej pory należało się udawać na ul. Kościuszki 29, tj. do budynku Komisariatu Policji. Po zmianach NPL mieści
się w budynku przychodni przy ul. Sportowej 2. Jak się jednak okazuje, mieszkańcy wciąż nie wiedzą, dokąd mają się udać
po pomoc. Dlaczego?
Wątpliwości rozwiewa Jacek Kacperski, dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak mówi, od dnia 1 marca br. NPL w Nasielsku mieści się przy ul. Sportowej 2.
– Zmiana lokalizacji punktu przyczyniła się przede wszystkim do zwiększenia jego dostępności oraz poprawy warunków
świadczenia usług medycznych dla pacjentów. W budynku Policji przy ul. Kościuszki 29 łączna powierzchnia najmu wynosiła 79,1 m2 i mieściła jednocześnie NPL oraz Ratownictwo Medyczne. Dlatego też zapadła decyzja o przeniesieniu
Nocnej Pomocy Lekarskiej do budynku przy ul. Sportowej 2, gdzie łączna powierzchnia wynajmowanych tam lokali
wynosi 77 m2. Dzięki temu zarówno pacjenci, jak i personel medyczny zyskali dogodne warunki. Usługi NPL są świadczone m.in. przez pielęgniarki zatrudnione w SP ZOZ Nasielsk, a zatem na co dzień sprawujące opiekę nad większością
liczbą pacjentów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nasielsk – wyjaśnia J. Kacperski i dodaje – Ratownictwo Medyczne pozostało w budynku przy ul. Kościuszki 29, w związku z czym stacjonuje tam karetka, a na budynku widnieje
tabliczka NFZ.
Miejmy nadzieję, że tabliczka NFZ widniejąca na budynku policji i stacjonująca tam karetka Ratownictwa Medycznego nie będzie więcej pacjentów wprowadzała w błąd. Nocna Pomoc Lekarska bez wątpienia znajduje się
obecnie w budynku przychodni przy ul. Sportowej 2.
E. Gizińska

We wtorek, 2 sierpnia br. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów
placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Nasielsku, Zespołu Szkół
nr 3 Cieksynie i Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.
Kandydaci na te stanowiska mogli składać swoje aplikacje do 18 lipca br. w
nasielskim magistracie. W przewidzianym terminie wpłynęło w sumie pięć
ofert, przy czym po jednej na dyrektora nasielskiej podstawówki i ZS nr 3,
zaś trzy oferty dotyczyły stanowiska dyrektora podstawówki w Popowie
Borowym. Kandydatów oceniała dziewięcioosobowa komisja konkursowa, pod przewodnictwem Hanny Pietrzak, dyrektor ZOSiP.
W stałym składzie komisji znaleźli się przedstawiciele organu prowadzącego, czyli gminy Nasielsk (Hanna Pietrzak, Danuta Białorucka, Barbara
Sakowska), przedstawiciele Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Kamila Cubrzyńska, Zofia Szmytkowska), przedstawiciele związków zawodowych:
Związku Nauczycielstwa Polskiego – Agata Busłajew, i NSZZ „Solidarność”
– Ewa Kamińska. W komisjach, w zależności od szkoły, na której dyrektora był przeprowadzany konkurs, pracowali również przedstawiciele Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców. W przypadku SP Nasielsk byli to: Anna
Korycka (nauczyciel), Izabela Mazińska (rodzic); ZS nr 3 Cieksyn: Mariola
Podgrudna (nauczyciel), Marek Mikołajewski (rodzic); SP Popowo Borowe:
Joanna Prusik (nauczyciel), Patrycja Piekut (rodzic).
Wszystkie trzy konkursy wygrali dotychczasowi dyrektorzy placówek,

którzy pełnić te funkcje będę przez 5 lat. Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Nasielsku została Agnieszka Mackiewicz, dyrektorem Zespołu Szkół
nr 3 w Cieksynie – Justyna Nowacka, natomiast dyrektorem Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym ogłoszono Teresę Przybysz.
(red.)
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8 osób rannych
Rozbili
„rodzinny interes” w Jaskółowie
53 litry alkoholu niewiadomego pochodzenia, ok. 47 tys.
sztuk papierosów
oraz 16 kg krajanki
tytoniowej ujawnili w
Nasielsku na terenie
dwóch prywatnych
posesji funkcjonariusze z Placówki Straży
Granicznej Warszawa-Modlin. Do posiadania nielegalnego
towaru o łącznej szacunkowej wartości 45 tys. zł przyznało się trzech obywateli Polski – ojciec i jego dwóch synów.
Funkcjonariusze Straży Granicznej, w ramach działań mających na celu
zwalczanie przestępczości gospodarczej, a zwłaszcza przemytu i handlu
wyrobami akcyzowymi, przeszukali dwie posesje należące do 65-letniego mężczyzny oraz jego synów – 38- i 42-latka. W garażu i w mieszkaniu,
a także w zaparkowanych przed posesją samochodach funkcjonariusze SG
ujawnili i zabezpieczyli około 47 tys. sztuk papierosów bez wymaganych
znaków akcyzy, pochodzących z przemytu, 16 kg krajanki tytoniowej oraz
53 litry alkoholu o 90% stężeniu.
Na miejscu zatrzymano trzech mężczyzn (ojca i jego dwóch synów),
których przesłuchano w charakterze podejrzanych. Mężczyźni przyznali się do posiadania nielegalnego towaru akcyzowego. Jak oświadczyli, papierosy skupowali
od przypadkowych osób i
po zgromadzeniu większej
ilości odsprzedawali je z
wielokrotnym zyskiem na
terenie północnych powiatów województwa mazowieckiego.
Nielegalny towar został
zabezpieczony. Sprawę
nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pułtusku. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności lub wysoka grzywna.
(red.) za:www.strazgraniczna.pl

fot. OSP Nuna

W poniedziałek, 1 sierpnia br., tuż po godzinie 4 rano w Jaskółowie na
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 622 z drogą prowadzącą z Popowa Borowego do Jaskółowa doszło do zderzenia dwóch samochodów
osobowych.
Jak informuje sierżant Sylwia Miklaszewska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz., w każdym z aut podróżowały po 4 osoby.
Wszystkie 8 osób zostało poszkodowanych. Dlatego na miejsce zdarzenia
przybyło kilka Zespołów Ratownictwa Medycznego, na pomoc wezwano
także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, z powodu złych warunków atmosferycznych i m.in. niemal zerowej widoczności
maszyna nie mogła wylądować.
Rannych do pobliskich szpitali przetransportowały karetki pogotowia ratunkowego. W akcji wzięły udział jednostki: OSP Psucin, OSP Nuna i dwa
zastępy JRG Nowy Dwór Mazowiecki.
E.G. (r)

KRONIKA
POLICYJNA
25 lipca w Cegielni Psuckiej Patryk
B. dokonał uszkodzenia samochodu
marki Opel Vectra o wartości 2000 zł
na szkodę Mariusza D.
W okresie 1–28 lipca w Zaborzu nieznani sprawcy dokonali kradzieży
uzwojenia transformatora, powodując straty wysokości 5800 zł na szkodę firmy Usługi elektryczne Jabłoński.
30 lipca w Nowych Pieścirogach na
ulicy Kolejowej Piotr S. kierował pojazdem Audi pomimo zakazu sądu.
31 lipca w Głodowie Andrzej K. kierował rowerem pomimo zakazu sądu.
1 sierpnia w Jaskółowie doszło do wypadku drogowego pomiędzy samochodami Opel Astra i Mazda 626, w
wyniku czego 8 osób doznało obrażeń ciała i zostało przewiezionych do
szpitala.
6 sierpnia w Starych Pieścirogach Zbigniew M. kierował rowerem pomimo
zakazu sądu.
7 sierpnia w Pniewie Janina S. kierowała samochodem Skoda Fabia w stanie
nietrzeźwości (0,64 ml/l).

KRONIKA OSP

FOTOOBSERWATOR

fot. OSP Nuna
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30.07. Strażacy usuwali sadzę z komina domu jednorodzinnego w Toruniu Dworskim, w akcji udział brały:
zastęp OSP Psucin, JRG Nowy Dwór
Mazowiecki.
01.08. Strażacy z OSP Psucin, OSP
Nuna i dwóch zastępów JRG Nowy
Dwór Mazowiecki zabezpieczali miejsce wypadku w Jaskółowie,
gdzie doszło do zderzenia dwóch
pojazdów osobowych. Łącznie podróżowało 8 osób.
03 . 0 8 . N a u l i c y P ł o ń s k i e j
w Nasielsku ochotnicy z OSP Psucin zabezpieczali miejsce zdarzenia,
gdzie doszło do potrącenia rowerzysty.

Monitory na dworcu PKP Nasielsk są już od kilku tygodni, ale… nadal nie
działają. Pasażerowie czekają na ich uruchomienie z niecierpliwością.
(r.)
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03.08. Ochotnicy z OSP Nasielsk
wyjechali do pomocy mężczyźnie,
który wpadł do piwnicy domu jednorodzinnego. Poszkodowany został wyciągnięty przed przybyciem
strażaków.
03.08.Strażacy z OSP Nasielsk i OSP
Nuna brali udział w akcji gaszenia pożaru trawy i krzaków w Paulinowie.
05.08. Strażacy z OSP Cieksyn
unieszkodliwili owady w budynku
mieszkalnym w Wiktorowie.
09.08. Ochotnicy z OSP Nasielsk
unieszkodliwili gniazdo szerszeni na
poddaszu budynku mieszkalnego
w Wągrodnie.
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Z MIASTA

Kamienie do usunięcia Słaba widoczność na Agatowej
Sąd Rejonowy w Pułtusku wydał wyrok w sprawie ogromnych kamieni
ułożonych przed blokiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej
41/49D. Organ wymiaru sprawiedliwości nakazał pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nasielsku usunięcie znajdujących się
tam kamieni i zasądził również zwrot kosztów procesu na rzecz pozywającego, czyli Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wspólnota Mieszkaniowa 41/49D w Nasielsku wniosła pozew przeciwko
SMLW pod koniec ubiegłego roku. W grudniu 2015 r. bowiem prezes Spółdzielni Robert Parzonka wydał dość kontrowersyjną decyzję, która wzbudziła
wiele emocji nie tylko wśród mieszkańców osiedla, ale i wśród mieszkańców
gminy. Dotyczyła ona rozłożenia dużych kamieni na terenie działki nr 2628,
która od lat była wykorzystywana jako parking. Korzystali z niego nie tylko
mieszkańcy bloku, ale także innych budynków, właściciele działek i goście.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nasielsku wniosła
o oddalenie powództwa, uzasadniając, że pozew jest nieuzasadniony i powinien
ulec oddaleniu. Tymczasem Sąd Rejonowy, powołując się na zapisy w księdze
wieczystej dla spornej nieruchomości, gdzie zapisano służebność gruntową na
rzecz każdoczesnych właścicieli lokali poprzez możliwość przejazdu i przechodu, oraz na fakt użytkowania terenu jako parkingu od blisko 15 lat, co przez ten
okres nie było kwestią żadnego sporu, wydał wyrok korzystny dla mieszkańców
Wspólnoty Mieszkaniowej 41/49D.
Michał B.
R

E

K

Odkąd ulice Agatowa i Złota w Nowych Pieścirogach zostały wyłożone kostką brukową, stały się jednymi
z częściej uczęszczanych arterii. Niestety, kierowcy alarmują, że bardzo
potrzebne jest im lustro drogowe.
Okazuje się, że jadąc ulicą Agatową
od strony ul. Kolejowej i dojeżdżając do skrzyżowania z ul. Złotą, mają
bardzo ograniczoną widoczność.
Często w ostatniej chwili zauważają
wyjeżdżający z prawej strony pojazd,
który rzecz jasna na skrzyżowaniu
równorzędnym ma pierwszeństwo.
Jak mówią sami kierowcy, po prostu
nie widzą jadących tam aut, ponieważ
druga ulica jest ułożona praktycznie
prostopadle, stąd ta ograniczona widoczność. Do tego posesja znajdująca
się przy skrzyżowaniu jest otoczona grubym żywopłotem z tui, które również utrudniają widoczność. Doszło już w tym
miejscu do kilku stłuczek.
– Przy samym skrzyżowaniu jest posesja otoczona wysokimi, gęstymi tujami. Przez nie zupełnie nic nie widać. Ile razy
jest tak, że choć jadę bardzo powoli i uważam na skrzyżowaniu, to i tak nie widzę dobrze, czy ze Złotej wyjeżdża jakieś
auto, czy nie. Kilka razy hamowałem dosłownie w ostatnim momencie, mimo że i tak człowiek delikatnie się wychyla
– mówi pan Jan, mieszkaniec Nowych Pieścirogów.
Okazuje się, że gmina ma odmienne stanowisko w sprawie ustawienia tu lustra drogowego i jego zakupu nie przewiduje.
– Oznakowanie skrzyżowania ul. Agatowej z ul. Złotą w Nowych Pieścirogach zostało wykonane zgodnie z projektem
stałej organizacji ruchu. Biorąc pod uwagę lokalny charakter przedmiotowych ulic, jak również zastosowane rozwiązania techniczne w postaci progów zwalniających, mających na celu zmuszenie kierujących pojazdami do znacznego
ograniczenia prędkości, w chwili obecnej nie stwierdzono konieczności stosowania dodatkowych elementów organizacji
ruchu. Jednocześnie należy podkreślić fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego kierujący pojazdem jest zobowiązany do dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Kierowcom zatem pozostaje uważać i wytężać dobrze wzrok, aby nie dochodziło tu do kolejnych stłuczek, bo
lustra drogowego się nie doczekają.
E.G.
L
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LATO W BIBLIOTECE

Wakacyjne zajęcia

Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała niezwykle bogatą ofertę zajęć dla dzieci spędzających wakacje w mieście. W dniach 25–29 lipca w bibliotece tłumnie zbierały się dzieci, aby uczestniczyć
w zajęciach plastycznych, sportowych oraz różnego rodzaju
konkursach.
Liczne atrakcje, w których brały udział, to gry i zabawy na
świeżym powietrzu, konkurencje sportowe, gry planszowe
i zabawy takie jak: „Stary niedźwiedź…”, „Chodzi lisek…”,
„Gąski, gąski…”, kalambury i zagadki, układanie puzzli na czas,
konkursy recytatorskie, konkurs
„Mam talent” i „The voice of Poland”, zajęcia w pracowni komputerowej – nauka bezpiecznego korzystania
z internetu, zabawy edukacyjne z „chustą”, malowanie kredą na placu bibliotecznym „Książki naszych marzeń”.
Każdego dnia naszych spotkań panie bibliotekarki czytały dzieciom bajki, do których mali uczestnicy wykonywali prace plastyczne dowolną techniką, z udostępnionych
materiałów. Bardzo podobał się
również pokaz ogromnych baniek mydlanych, a wiele radości
sprawiała dzieciom możliwość
wykonywania ich samodzielnie. Wszyscy, którzy brali udział
w ko n ku r s a c h p r z e p rowa d zonyc h p o dc z a s „ L at a
1 sierpnia 1944 r. wyw bibliotece”, otrzymali nagrobuchło powstanie wardy. Codziennie na dzieci czekał
szawskie. Zostało ono
też pyszny poczęstunek.
uczczone wieloma publiMali uczestnicy już nie mogą
kacjami, z których jedną,
doczekać się kolejnych zajęć,
dość wyjątkową, polecana które serdecznie zapraszamy
my w tym numerze.
w czasie ferii zimowych.
Co świadczy o tej wy(bibl.)
jątkowości? Mamy do
czynienia z albumem ze
zdjęciami, którym towarzyszą teksty, a każda
z tych części składowych
j e st do ś ć or yg i nal na .
Marcin Dziedzic, fotograf i dziennikarz radiowy, wpadł na znakomity
pomysł. Najpierw wybrał
sobie zdjęcia z okresu
powstania, a następnie wykonał tytaniczną pracę, by sfotografować te
same miejsca współcześnie i połączyć obie grupy zdjęć w jedną całość.
W ten sposób powstały kolaże, w których spotykają się dwa światy, czarno-białe ujęcia z walczącymi powstańcami czy cywilami wznoszącymi
barykady ze spacerującymi spokojnie, już na kolorowych kadrach, przechodniami. Autor zadbał o najmniejsze detale, tak że czasami można
dać się porwać iluzji, iż patrzymy na jeden spójny obraz. Wymagało to
jednak, jak sam Dziedzic przyznaje na wstępie „Teraz 44. Historie”, tytanicznej pracy nad każdą pozycją. Efekt jednak zachwyca.
Niemniej nie polecalibyśmy tu zwykłego albumu fotograficznego, nawet
tak pomysłowego i udanego (swoją drogą, wszystkie zdjęcia z książki
można obejrzeć na stronie http://www.teraz44.pl). Za drugą część dzieła
odpowiada Michał Wójcik, również dziennikarz oraz historyk. I on wykonał ogromną pracę, jako że fotografia zawsze przedstawia nam jakiś fragment historii, jakąś anegdotę. Podobnie jak fotograf, pisarz zebrał wiele
powstańczych historii, będących literackim odpowiednikiem uchwyconych ujęć. Krótkich, interesujących, wyrwanych z większych wydarzeń.
I trzeba przyznać, że wyszło to znakomicie. Mamy przecież wiele, nie
tylko polskich, publikacji stricte historycznych, mamy też zbiory osobistych wspomnień o powstaniu warszawskim, a przecież forma krótkich
wspominków wielu uczestników walczących w różnych częściach miasta nie powie nam wiele o przebiegu tych wydarzeń. Jednakże da nam
coś niezwykle istotnego – sposobność zajrzenia w życie pojedynczych
jego uczestników. Zobaczyć ich losy, straszne, dramatyczne, heroiczne,
ale czasem również zabawne. Buduje to znakomicie tło wydarzeń z czasów powstania i jest świetnym uzupełnieniem „poważniejszych” książek.
„Teraz 44. Historie” to znakomity przykład synergii, dzieła, którego
składniki dają lepszy efekt razem, niż gdyby istniały jako oddzielne byty.
Spojrzenie np. na kolaż Dziedzica pokazujący zdobyczny niemiecki
niszczyciel czołgów a później lektura spisanych przez Michała Wójcika
wspomnień z nim związanych jest czymś więcej niż tylko oglądaniem
i czytaniem. Jest doświadczeniem, które mocno zbliża do tego, co mogli
czuć sami uczestnicy powstania warszawskiego. Podsumowując – gorąco zachęcam do lektury.
Paweł Kozłowski

WARTO PRZECZYTAĆ

Więcej niż obraz i tekst

ROZMAITOŚCI
Z KART HISTORII. Średniowieczne rody szlacheckie „ziemi nasielskiej” cz. II
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Jakusz z Radzanowa
Dostępne pisane źródła historyczne (głównie z XV, XVI w.)
dotyczące mieszkańców umownej „ziemi nasielskiej” wskazują
na kilka znaczących rodów rycersko-szlacheckich, żyjących
na naszej ziemi. W pierwszej kolejności należy wskazać na ród
Prawdziców.
C o p ra wd a r ó d t e n , w o s o bie Jakusza z Radzanowa, przybył do n a s z zi e m i p ł o c k i ej ,
jednakże przez ponad 250 lat
dominował na obszarze Nasielska
i okolic. Bez wątpienia Jakusz był
znaczącym i zasłużonym rycerzem w otoczeniu księcia Janusza, podobnie jak jego rodzony
brat Paszko z Radzanowa (który
w 1380 r. odbył z drugim rycerzem pielgrzymkę do Santiago
de Compostela w Hiszpanii, co
jest udokumentowane do dzisiaj przechowywanym glejtem
umożliwiającym przejazd rycerzy, wystawionym przez ówczesnego króla hiszpańskiego).
Miarą znaczenia rycerzy w średniowieczu były pełnione funkcje.
Obaj bracia doczekali się godności kasztelańskich – najwyższych
i najbardziej prestiżowych urzędów
w ówczesnej epoce historyczne.
Jakusza wymienia się jako protoplastę rodu Nasielskich (Nosilskich),
Żabickich oraz Parysów osiadłych
w ziemi czerskiej. Niestety, nie
udało się ustalić, który z potomków Jakusza założył ród Żabickich,
posiadający od najdawniejszych
czasów dobra w Żabiczynie. Obszar dóbr żabiczyńskich pierwotnie
obejmował również dzisiejsze wsie
Nuna, Lorcin, Chechnówka, które
to powstały dopiero pod koniec
XIX wieku.
Inne zdanie co do pochodzenia Żabickich w tej sprawie ma
Adam Wolff w Szkicach z dziejów
Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, który twierdzi, że Jakusz po przybyciu do Nasielska
zastał tu już swoich krewnych –
właśnie Żabickich. Na marginesie
należy dodać, że Kacper Niesiecki w swoim fundamentalnym
herbarzu odnośnie do Żabickich
zawarł zapis, który nie rozstrzyga
tej kwestii: „Żabiccy jedna dzielnica z Radzanowskimi”.

Sam Jakusz i jego potomkowie na
przestrzeni kilku pokoleń zgromadzili znaczący majątek. Oprócz
2/3 Nasielska posiadali m.in. wsie:
Pniewo, Chrcynno, Żabicz yn,
Krogule, Siennicę, Mokrzyce. Jak
twierdzi A. Wolff, Nosielscy w XV
w. posiadali dobra o bardzo dużej wartości, mianowicie 5000
kop groszy praskich (wg ówczesnych cen równowartość ok. 20
przeciętnych wsi). Dla porównania w 1396 r. książę płocki Siemowit IV (syn Siemowita III) zastawił
Płońsk i okolice Zakonowi Krzyżackiemu za 2000 kop groszy
praskich.
Oczywiście najw ybitniejszym
przedstawicielem tego rodu był
sam Jakusz – uczestnik bit w y
p od G runwaldem – piastujący od 1409 r. prestiżową funkcję kasztelana ciechanowskiego
(w tej bitwie jego brat wspomniany Paszko walczył jako kasztelan warszawski). Dochowując
rycerskich tradycji, w ślady Jakusza poszedł również jego syn
Pawe ł, któr y w 1436 r. został
pierwszym wojewodą bełskim.
Kont ynuatorem był prawnuk
Jakub, który również jak jego
pradziad został kasztelanem ciechanowskim (1510). Odnośnie
do Jakuba zachowała się ciekawa
wzmianka w księgach ziemskich
z 1484r., z której to wynika, że
tenże rycerz oczyścił się z zarzutu zamordowania przedstawiciela rodu Grabiów z Pieścirogów.
Oczyszczenie nastąpiło przez
przywołanie przez Jakuba sześciu
świadków z trzech różnych rodów herbowych (z każdego herbu po dwóch).
Swoją drogą Nosielscy musieli mieć krewkie charaktery, znana jest przecież historia zranienia,
a na stę p n i e z ab ój st wa op at a
czerwińskiego, czego dokonał
Jan Nosielski – być może syn lub
wnuk Jakuba – co miało miejsce
ok. połowy XVI w.
Ostatnim znaczącym przedstawicielem rodu Nosielskich był
prawdopodobnie Marcin Samuel
Nosielski, który w 1647 r. piastował godność pisarza i posła ziemi
zakroczymskiej. Należy domniemywać, że był to ostatni męski

potomek Jakusza i ostatni właściciel Nasielska. Dwa lata później,
w 1649 r., posłem ziemi zakroczymskiej zostaje Janusz Wessel
– nabywca dóbr należących do
rodu Nosielskich w tym samego
Nasielska.
C o do rodu Żab ick ich herb u
Prawdzic średniowieczne dokumenty źródłowe milczą na ich
temat. Ród ten śmiało wkracza
na arenę dziejową dopiero w XVI
i XVII w. W tym czasie kilka pokoleń Żabickich pełni godności
posłów ziemi zakroczymskiej
(ziemia zakroczymska podobnie
jak inne ziemie Mazowsza wybierała pod dwóch posłów na szlacheckie sejmy krajowe) oraz inne
ważne funkcje ziemskie (chorążych, pisarzy): Jakub Żabicki –
poseł z 1570 r., Stanisław Żabicki,
pisarz zakroczymski – poseł z lat
1609, 1613 i 1615, Józef Żabicki,
chorąży zakroczymski – poseł
z 1681 r.
Prawdopodobnie ród ten znika
z Żabiczyna podobnie jak Nosielsc y – ok. po łow y X VII w.
Majątek po nich przejmują Wesslowie. Żabiccy przenoszą się
do Ślubowa w parafii Klukowo.
W 1695 r. rodzi się tam żyjąca
ponad 90 lat Kunegunda Anna
Żabicka, córka Franciszka, której
to inskrypcja do dzisiaj znajduje się w kościele w Strzegocinie.
Anna była matką Józefa Radzickiego herbu Nałęcz, dziedzica
na Strzegocinie – podkomorzego zakroczymskiego, ostatniego posła ziemi zakroczymskiej
przed upadkiem I R zecz ypospolitej. Był on uczestnikiem obrad sejmu czteroletniego, który
uc hwal i ł s ł yn ną Kon st y tuc j ę
3 maja. Niestety figurował też na
liście posłów i senatorów posła
rosyjskiego Jakowa Bułhakowa
w 1792 r. Zawierała ona zestawienie osób, na które Rosjanie
mogą liczyć przy obaleniu tej
Konstytucji. Być może ostatnim
męskim potomkiem rodu Żabickich był Zbigniew Żabicki, syn
Franciszka – chorąży ziemi zakroczymskiej, który piastował tę
godność od 1723 r.
Andrzej W. Kordulewski

Z MIASTA

Trwają prace
na ul. Piłsudskiego

Jak pisaliśmy w ostatnim numerze „Życia
Nasielska”, będzie
nowy chodnik
wzdłuż ul. Piłsudskiego. Droga ta, choć
ma statut powiatowej, to pełni ważną
funkcję w naszym
mieście, ponieważ
prowadzi do nasielskiego magistratu.
Robot y na wspomnianym odcinku rozpoczęły się w tym tygodniu. Usuwane są już stare
drzewa, które będą zastąpione nowymi nasadzeniami. Stare płyty chodnikowe nie będą już też straszyć przechodniów, pojawi się nowy chodnik.
Wartość inwestycji, przypomnijmy, to 106 tys. zł. Prace wykonuje firma
KABA z Nasielska. Przewidywany termin realizacji zadania zaplanowano
na 31 sierpnia br.
E.G.

CIEKAWOSTKA

Krewna Piłsudskiego
zmarła w Nasielsku
W maju br. pojawił się w Nasielsku
nekrolog, który wzbudził spore
zainteresowanie. Powodem było
nazwisko osoby zmarłej – Piłsudska. Nazwisko znane wszystkim
Polakom, ale niespotykane wśród
mieszkańców nasielskiej ziemi.
Informowano w nim, że 13 maja
2016 r. zmarła, przeżywszy lat 85,
Wanda Maria Piłsudska i zostanie
pochowana na cmentarzu parafialnym w dniu 18 maja, po nabożeństwie żałobnym odprawionym

sca pracy i miejsca zamieszkania.
Zmarła przed przejściem na emeryturę pracowała w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie i była osobą
bardzo lubianą i szanowaną. Mimo
że na emeryturę przeszła ponad
20 lat temu, utrzymała więzi z koleżankami i kolegami z pracy.
Dziewiątą osobą żegnająca był kuzyn zmarłej. Potwierdził przypuszczenia, że była ona krewną Józefa
Piłsudskiego, i to dość bliską, a pochodziła z linii wileńskiej.

w naszym kościele. Nekrolog był
podpisany przez MOPS.
Idąc tym śladem, dowiedzieliśmy
się, że zmarła była pensjonariuszką
Niepublicznego Domu Pomocy
Społecznej w Siennicy, pełniącego również funkcję Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W sytuacji,
gdy nie ma dyspozycji na wypadek śmierci, osoba zmarła chowana jest za pośrednictwem MOPS.
Miejska firma ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem pogrzebowym wyłonionym w konkursie,
które bezpośrednio zajmuje się pochówkiem. W wypadku Nasielska
jest to firma pogrzebowa z gminy
Pomiechówek. Mszę św. odprawił
i zmarłą odprowadził na cmentarz
ks. Piotr Durszlewicz.
W pogrzebie uczestniczyło, oprócz
kapłana i obsługi firmy pogrzebowej, dziewięć osób. Osiem z nich to
przyjaciele zmarłej z byłego miej-

Okazało się, że rodzina ma grobowiec na Powązkach, ale wszystko potoczyło się szybko i nie było
komu sprawy dopilnować. Dwie
siostry zmarłej mieszkają poza
Polską: jedna w Ameryce, druga w Australii. Zastanawiano się,
czy pozostawić doczesne szczątki
zmarłej w Nasielsku, czy też podjąć starania o przeniesienie ich do
grobu rodzinnego. Jednak prawdopodobnie tak się nie stanie; raczej
należałoby zadbać o grób i miejsce,
w którym się on znajduje, jako że
w dniu pogrzebu miejsce to wyglądało nie najlepiej.
N a ko n i e c k r ó t k a i n fo r m a cja o córkach Marszałka Józefa Piłsudskiego: Wanda Piłsudska
7.02.1918–16.01.2001; Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska 28.02.1920–
16.11.2014.
andrzej zawadzki
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CIEKSYN.

Niezwykłe spotkanie z papieżem
Jak wspomniano w poprzednim
numerze ŻN, duża grupa parafian
z Cieksyna wraz z ks. Tomaszem Kaszankiem przygotowywała się do
udziału w tegorocznych Światowych
Dniach Młodzieży, które odbywały się
w Krakowie. Jak wspominają oni spędzony tam czas i jak on wpłynął na ich
życie?
Światowe Dni Młodzieży były niezwykł ym wydarzeniem. Zgromadziły blisko 3 mln wiernych ze
187 krajów świata, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwało ponad
38 tys. funkcjonariuszy służb porządkowych. Grupa, która wyjechała do
Krakowa z Cieksyna, liczyła 33 osoby
w różnych wieku, od gimnazjalistów
po studentów i osoby nieco starsze.
Pomimo rozpiętości wieku wszyscy przyznają, że nie było problemu
z porozumieniem się i wszyscy dali
się ponieść niecodziennej atmosferze,
dającej okazję do zjednoczenia się we
wspólnym przeżywaniu wiary.
Tydzień przed wyruszeniem do Krakowa uczestnicy mieli okazję wybrać
się na cykl spotkań do Płocka, podczas których zasmakowali atmosfery, jaka później panowała podczas

słuchania radia. – Dzięki niemu w słuchawce osoby wszystkich narodowości mogły słuchać komunikatów
i innych wiadomości w swoich własnych językach – tłumaczy Aneta
Stanczewska (17 lat).
Grupa z Cieksyna wspomina wyjazd
do Krakowa jako dobrze zorganizowaną wyprawę. – Ksiądz wikariusz
zadbał o to, aby każda minuta naszego pobytu była jak najlepiej wykorzystana i łączyła zabawę z modlitwą.
Poznaliśmy też nie tylko sam Kraków,
ale i takie miejsca jak Wadowice,
gdzie urodził się św. Jan Paweł II i gdzie
mieści się jego muzeum – mówi Paulina. Ważnym momentem była dla
uczestników, przewidziana na piątek
29 lipca, Droga Krzyżowa. Zaskoczyło ich żywe usposobienie zagranicznych gości. Nie widać było po nich
zmęczenia, wszyscy byli uśmiechnięci i żywiołowi. – Podczas swojego marszu śpiewali i grali na bębnach.
Zachowywali ten nastrój nawet podczas powrotu, chociaż zerwała się burza i padał deszcz – wspomina Magda.
Punktem kulminacyjnym spotkania
młodych była msza święta z udziałem
papieża na Campus Misericordiae,

głównych wydarzeń. – Obejrzeliśmy
film o życiu obecnego papieża, bardzo wzruszający, mogliśmy wtedy po
raz pierwszy spotkać wiernych z Polski i innych krajów, zacząć się z nimi
integrować – mówi Magda Zielińska
(17 lat). Paulina Sobczyńska (21 lat) dodaje, że była to też okazja, żeby odebrać identyfikatory i ekwipunek na
ŚDM. Były to m.in. modlitewniki z załączonym harmonogramem mszy
i innych wydarzeń, bransoletka do
odmawiania koronki oraz zestaw do

terenie zajmującym ponad 200 ha,
miejscu centralnych spotkań w ramach ŚDM. Papież Franciszek wygłosił kazanie, którego przesłanie
bardzo mocno trafiło do uczestników. Jak sami mówią, mocno przyjęli do serca to, by nie stać w miejscu,
dążyć do celów, nie oddalać się od
innych i być na nich otwartym. –
Ujęła mnie skromność papieża i jego
słowa, byśmy z radością i zapałem
zmieniali świat i dawali mu nadzie-

ję. Żebyśmy nie ulegali zwątpieniu –
dodaje Magda.
Światowe Dni Młodzieży to sposobność do spotkania młodych z całego
świata, poznania ich temperamentów i podejścia do wiary, czasem
bardzo różnego od naszego. Młodzi
parafianie z Cieksyna nie mieli trudności z nawiązywaniem nowych
znajomości. – Na każdym kroku
można było z kimś
porozmawiać albo
chociaż wymienić pozdrowienia
– mówi Aneta. Inni
uczestnicy dodają,
że śpiewano i tańczono razem pieśni
z różnych krajów,
można więc było
co dzień obcować

z coraz to innymi
kulturami. Magda
natomiast wspomina, że na swojej koszulce z logo ŚDM
2016 zebrała na pamiątkę podpisy poznanych podczas
pobytu ludzi i zrobiła wiele wspólnych
zdjęć. – Podczas pożegnania zagraniczni

goście dziękowali nam za gościnę –
podsumowuje Aneta.
Organizacja Światowych Dni Młodzieży, jako wydarzenia na ogromną skalę, mogła budzić wątpliwości
co do poziomu, jednak uczestnicy
z naszej gminy wyrażali się pochlebnie o organizatorach. – Obecność
służb była odczuwalna na każdym
kroku, co sektor stało pogotowie, policja czy żandarmeria wojskowa. Jeśli
komuś zdarzyło się zemdleć, to zaraz
pojawiał się ktoś do pomocy – wspomina Kamila Gortat (14 lat). Dodaje,
że do każdego można było podejść
i zapytać np. o to, jak dojść do danego miejsca. Inne osoby zauważają, że
nie było problemu z zaopatrzeniem,
np. w wodę. Dzięki temu, pomimo
ogromnej liczby uczestników, nikt nie

miał poczucia chaosu czy zagubienia
w tłumie.
Podczas ostatniego dnia Światowych
Dni Młodzieży ogłoszono, że miejscem następnego spotkania w 2019
r. będzie Panama. Rozmawiający
z nami młodzi ludzie już zapowiadają, że z wielką chęcią będą w nim
uczestniczyć. – Pod warunkiem,
że pojedzie z nami ksiądz Tomek –
mówi z uśmiechem Paulina. – Ksiądz
robił wszystko, żeby zachęcić jak
najwięcej osób do wyjazdu. Miałam
na początku obiekcje, ale przekonał
w końcu nie tylko mnie, ale i moje
rodzeństwo – dodaje Magda i podsumowuje krótko swój udział w ŚDM:
– Była świetna atmosfera, śpiewy,
modlitwy. Niewiarygodne, co się
tam działo.
Paweł Kozłowski
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Z GMINY. Czas pielgrzymek

Pątnicy z diecezji ełckiej
w nasielskiej parafii
Od 24 lat 3 sierpnia Nasielsk gości
pielgrzymów z diecezji ełckiej podążających pieszo na Jasną Górę.
To szczególny dzień w życiu parafii.
Na ulice i drogi wychodzi mnóstwo
ludzi, aby przywitać utrudzonych
wędrowców i ich pozdrowić.
Wielu mieszkańców idzie z nimi
do kościoła, gdzie wspólnie z pątnikami uczestniczy we mszy św.,
a po niej częstuje ich posiłkiem.
Wszystkie te działania są podejmowane spontanicznie, choć
pewne sprawy są konsultowane, aby działania był y bardziej
efektywne. Opiekę medyczną
zapewniły panie pielęgniarki z Caritasu i SP ZOZ-u z ul. Sportowej.
Przy kościele była też duża grupa

członków nasielskiej parafii, którzy
wkrótce też udadzą się do Częstochowy z pieszą pielgrzymką diecezji płockiej.
W tym roku pielgrzymia kolum-

na była nieco mniej liczna. Związane jest to z odbywającymi się
niedawno w Krakowie Światowymi Dniami Młodzieży. W sumie w Nasielsku było w tym roku

około 350 osób. Do Częstochowy
wejdzie ich znacznie więcej, ponieważ z każdym dniem pielgrzymów przybywa.

Pielgrzymkową kolumną w tym
roku kierował ks. Łukasz Kordowski. On też w asyście ks. prefekta Grzegorza Ostrowskiego
wprowadził pielgrzymów do naszego kościoła. Tu serdecznie
powitał przybyłych
p rob oszc z na szej
parafii ks. Tadeusz
Pepłoński. Oprócz
księdza kierownika
w pielgrzymiej kolumnie było 10 kapłanów, duża grupa
kleryków i jedna siostra zakonna, Iwona
Małachowska.
Ko n c e l e b r o wa n e j m s z y ś w.
w nasielskim kościele przewodził
ks. Karol Czaplicki w asyście ks.
Łukasza Kordowskiego – kierownika pielgrzymki, i ks. Arkadiusza Gardzińskiego. Ks.
Arkadiusz wygłosił w czasie
tej mszy homilię. Oprawę
muzyczną liturgii zapewnił y schole z Augustowa
i Suwałk. Msza była sprawowana w intencji śp. ks. Leona Szadkowskiego, kapłana
diecezji ełckiej, który wielokrotnie uczestniczył w pielgrzymkach tej diecezji i był
związany z nasielską parafią, stąd bowiem pochodził
i w nasielskim kościele został
ochrzczony. Ks. Szadkowskiego ciepło, w prywatnej rozmowie, wspominał jeden
z młodych kapłanów uczestniczących w pielgrzymce. Kapłan
ten pochodzi z parafii Ciche, gdzie

ks. Leon Szadkowski przez 30 lat
był proboszczem.
Od lat osobą charakterystyczną
w pątniczej kolumnie jest Romuald Januszko z grupy piskiej. Ma już

78 lat. Przez wiele lat ze swym
przyjacielem śp. Antonim Cielosz-

czykiem nosili wykonany przez siebie krzyż. Teraz krzyż ten pomaga
bratu Romualdowi nieść młodzież
z jego grupy. Osobą wyróżniającą
się była sześcioletnia Marysia Dzida.
W pielgrzymce bierze udział wraz
ze swoją babcią i dziadkiem – Dorotą i Krzysztofem Baniami.

Pielgrzymi, idąc przez nasielską
gminę, pokonali około 15 kilometrów. Na całej trasie byli serdecznie
witani i pozdrawiani. Najdłużej zatrzymali się w Nasielsku, kilka minut
odpoczęli też przy figurce w Budach
Siennickich. Cegielnia Psucka przygotowała dla wędrowców napoje i słodycze, gdzie jednak nie było
oficjalnego postoju. Dłuższy odpoczynek przewidziany był w Psucinie
w remizie straży pożarnej i wokół
niej. Tu też przygotowano posiłek.
To wszystko sprawiało, że nasi goście czuli się tu mile widziani.
Pielgrzymi byli bardzo zadowoleni z przyjęcia, jakie im zgotowano
w Nasielsku i na terenie gminy. Dali
temu wyraz w licznych relacjach
z trasy i w bezpośrednich rozmowach.
andrzej zawadzki
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Skutki nadmiernego spożywania cukru
Cukier, który część z nas bardzo
lubi i nie wyobraża sobie bez niego
życia, jest produkowany z trzciny
cukrowej lub z buraków cukrowych. Cukier trzcinowy dostarcza
nam, oprócz dawki energii, również pierwiastki śladowe, minerały
i witaminy. Natomiast cukier najbardziej popularny w naszych domach, tzw. „biały”, to dwucukier
sacharoza, mocno oczyszczony,
rafinowany, pozbawiony substancji
odżywczych.
Po spożyciu cukru poziom glukozy
we krwi szybko wzrasta, a trzustka
jest pobudzona do pracy. Niestety, wkrótce potem glukoza równie
szybko spada, co może doprowadzać do hipoglikemii i uczucia głodu.
Co powoduje nadmierne spożycie
cukru?
– sprzyja zaburzeniom trawienia,
a w konsekwencji zaparciom,
– zakwasza organizm,
– przy trawieniu cukru organizm
zużywa minerały i witaminy, m.in.
witaminy z grupy B, magnez czy
wapń, czyli jego nadmierne spożycie może prowadzić do problemów z właściwą mineralizacją
kości,
– sprzyja osłabieniu układu odpornościowego przez niszczenie błony
śluzowej jelit i zwiększenie ryzyka
zagrzybienia organizmu,
– sprzyja produkcji kwasu żołądkowego, co może doprowadzić do
powstawania wrzodów,
– sprzyja rozwojowi próchnicy zębów i niszczy szkliwo,
– nadmierne spożycie może wywoływać chroniczne zmęczenie,

WETERYNARZ RADZI

Najpopularniejsze rasy kotów
Koty towarzyszą człowiekowi od wielu tysięcy lat. W ciągu tak długiego czasu
panowało wiele różnych mód, jeśli chodzi o rasy, wygląd, umaszczenie czy
wielkość kotów. Obecnie znanych jest kilkadziesiąt ras kotów, ja omówię te,
które w naszych domach goszczą najczęściej.

Brytyjski kot krótkowłosy

– przez szybkie wzrosty i spadki poziomu glukozy we krwi źle
wpływa na układ nerwowy, co powoduje rozdrażnienie, nadpobudliwość, brak koncentracji, senność,
spadki nastroju, a nawet depresję,
– może sprzyjać powstawaniu alergii, egzem, problemów z cerą,
– wysoka dawka energii, jaką dostarcza, sprzyja nadwadze, otyłości,
– n a d m i e r n e s p o ż yc i e c u kru sprzyja także powstaniu cukrz yc y, migrenom, chorob ie
Alzheimera, chorobom serca, niealkoholowemu stłuszczeniu wątroby, chorobom nowotworowym,
podwyższeniu poziomu cholesterolu i starzeniu się organizmu.
Pamiętajmy także, że cukier znajduje się nie tylko w cukiernicy czy
w słodyczach, ale w praktycznie
we wszystkich produktach, jakie
spożywamy. Znajdziemy go m.in.
w: pieczywie, jogurtach, serkach,
mleku, wędlinach, ketchupach,
musztardach, wszelkiego rodzaju
gotowych produktach, kaszkach
dla dzieci, herbatkach, sokach, na-

pojach, wodach smakowych, a także w świeżych owocach.
Dlatego zanim dokonamy zakupu,
czytajmy uważnie etykiety, ponieważ jeśli cukier znajduje się na początku listy składników, to oznacza,
że w danym produkcie jest go więcej. Pamiętajmy, że cukier nie kryje
się tylko pod tą nazwą, ale występuje także jako syrop glukozowy,
syrop glukozowo-fruktozowy, syrop fruktozowo-glukozowy, glukoza, fruktoza, sacharoza, sacharyna,
melasa, maltodekstryna, maltoza,
laktoza, miód, słód kukurydziany,
syrop z agawy, syrop klonowy, karmel, ekstrakt słodu jęczmiennego,
mannitol, ksylitol itp.
Zatem najlepiej nie przyzwyczajać
niemowląt do słodkiego smaku,
bo im będzie smakowała również
nieposłodzona kaszka czy zwykła
woda, a będzie to z pewnością dla
nich zdrowsze.
Iwona Łątka
Poradnia dietetyczna Medslim
506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl

Językowe potyczki

Nierówna walka z przecinkami
Stawiamy je w różnych miejscach.
Niektórzy wręcz gdzie popadnie.
Inni, a tych jest chyba najwięcej,
wtedy, gdy stwierdzą, że w zapisanym właśnie zdaniu jest dużo słów
i trzeba by je jakoś porozdzielać…
Stawiają więc przecinek.
Skąd się wzięła ta niewielka kreseczka, która przysparza tylu kłopotów?
Pierwsze znaki interpunkcyjne
w kształcie przecinka pojawiły się
ok. X wieku w tekstach przeznaczonych do cichej lektury. Znak ten towarzyszył niekiedy kropce na końcu
zdania. Natomiast przecinek w znanej dziś postaci funkcjonuje mniej
więcej od czasów renesansu.
Nie miejsce tu, by omawiać wszelkie zawiłości polskiej interpunkcji,
skoro istnieją na ten temat całe pokaźne książki poświęcone tematyce „gdzie postawić przecinek”.
Warto jednak zwrócić uwagę na
pewne niuanse.
Dobrze pamiętać, że zasadniczo
przecinek oddziela stojące obok
siebie w wypowiedzeniu części
zdania. Przypomnijmy, że są to
podmiot (piesek), orzeczenie (pije),
przydawka (ciepłe), dopełnienie
(mleko), okolicznik (z miski). Jeśli
któraś z tych części powtarza się
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w zdaniu i znajduje się jedna obok drugiej – stawiamy przecinek, np. Mama,
tata i ja idziemy do kina.
Oczywiście, są wyjątki, jak
np. sytuacja, gdy obok siebie znajdują się przydawki
nierównorzędne: W starym
dębowym lesie rosło wiele
borowików.
Przeważnie pamiętamy
z okresu edukacji szkolnej, że przecinka nie stawia się przed „i”, za to
powinno przed „że”. Ta raczej pobieżna wiedza jest przyczyną licznych, nieraz kuriozalnych błędów
interpunkcyjnych. Owszem, przed
„i” nie powinno się stawiać przecinka, jak też przed żadnym spójnikiem łączącym – chyba że jest to
kolejny taki spójnik w zdaniu: Kupię chleb i bułki, i mleko, i twaróg.
Natomiast co do „że”, bywa, że
pojawia się ono w spójnikach złożonych, jak chyba że, dlatego że,
tym bardziej że itd. Wtedy przecinek powinien się znaleźć przed
pierwszym wyrazem tworzącym
taki spójnik.
Nagminnie zapomina się o postawieniu przecinka przy zdaniach
p o dr zę dnyc h w trąc onyc h

Kiedy przygotowywano filmową adaptację książki Alicja w Krainie Czarów
z Johnnym Deppem w jednej z głównych ról, kotu z Cheshire nadano właśnie
wygląd kota brytyjskiego krótkowłosego. Jest to kot inteligentny, uczuciowy,
przywiązujący się do właściciela, jednak ceni sobie również niezależność, trudno więc oczekiwać od niego, że będzie nie odstępował nas na krok. Jest kotem
cichym, tolerującym dzieci czy też inne zwierzęta w domu. Nie jest typem
akrobaty wędrującego po karniszach i firankach, co może ucieszyć wielu posiadaczy bardziej temperamentnych kotów. Podobno istnieje ponad 100 rodzajów umaszczenia kotów brytyjskich krótkowłosych. Najbardziej popularna
w naszych domach to niebieska i niebieskoszara. Futerko brytyjczyków nie
wymaga skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, dlatego koty te cieszą
się dużą popularnością.
Posiadacze kotów brytyjskich powinni pamiętać, iż koty te miewają problemy
kardiologiczne i cierpią na tzw. kardiomiopatię przerostową serca.

Maine coon

To najstarsza rasa wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych. Maine coony to
koty długowłose, o mocnej budowie, dużych rozmiarach i imponującym futrze. Futerko to wymaga w miarę systematycznej pielęgnacji. Koty te są znane
ze swojego zamiłowania do zabawy i łowów. Są energiczne i wesołe. Bardzo
przywiązują się do swojego właściciela, z którym potrafią bawić się np. w aportowanie. Są skoczne, a niektóre z nich bardzo lubią pływać.
Niestety, są to koty dosyć chorowite. Podobnie jak brytyjczyki, miewają problemy kardiologiczne. Zdarzają się również u nich przypadki dysplazji stawów
biodrowych, a także przypadki dziedzicznej głuchoty.

Kot norweski leśny

Jedna z moich ulubionych ras. Kot z charakterem. Jego futerko jest dwuwarstwowe, przystosowane do ciężkich warunków atmosferycznych, które
panują w jego ojczystych stronach. Takie futro szybko schnie, chroni przed
śnieżycami i wiatrem. Właśnie tak ekstremalne warunki pogodowe stanowią
raj dla kotów norweskich leśnych. Uwielbiają polować, wspinać się, myszkować w okolicy i z trudem znoszą niewolę w czterech ścianach. Lubią przygody, znakomicie radzą sobie np. z łowieniem ryb. Podobnie jak maine coony,
dojrzewają późno.
Koty norweskie leśne cenią sobie niezależność. Jeśli szukacie kota, który będzie godzinami siedzieć na waszych kolankach, to ta rasa nie jest na pewno
dobrym wyborem.
Koty te nie należą do chorowitych. Chorobą występującą tylko u tej rasy jest
glikogenoliza typu IV. To choroba polegająca na nieprawidłowym metabolizowaniu glukozy. Zdarza się jednak niezmiernie rzadko.

Koty perskie

Spokojne, zrównoważone, uwielbiające leniuchować persy najchętniej spędzają czas na drzemkach na kolanach właścicieli. Świetnie nadają się do bloków
jako koty niewychodzące na dwór, gdyż nie prowadzą zbyt aktywnego trybu
życia. Futerko persów wymaga systematycznej pielęgnacji, polegającej na codziennym szczotkowaniu. Regularnie należy też przecierać oczy i ich okolicę,
by zapobiec odbarwieniu sierści.
Koty perskie miewają problemy zdrowotne. Do gabinetów weterynaryjnych
trafiają z powodu problemów z nerkami – mogą cierpieć na tzw. wielotorbielowatość nerek, prowadzącą do ich niewydolności, z powodu problemów
kardiologicznych, okulistycznych (z racji budowy ich główki oczy są narażone
na urazy), a także z powodu zaburzeń behawioralnych.

Ocicat
w tok zdania podrzędnie złożonego. Przykład: Mój brat, który
w zeszłym roku zdał maturę międzynarodową, studiuje obecnie
w Anglii. Przecinek powinien pojawić się nie tylko przed słowem
„który”, o czym na ogół pamiętamy, ale i na zakończenie zdania
podrzędnego przydawkowego –
czyli tu po słowie „międzynarodową”. Zaś zdanie, które napisałam
powyżej, także zawiera wtrącone
zdanie podrzędne: o czym na ogół
pamiętamy – jak widać, wydzielone poprawnie przecinkami.
A skąd naz wa tego znaku interpunkcyjnego? Jest ona dość
oczywista – przecinek „przecina”
zdanie, czyli oddziela pewne jego
części.
Agata Wojtko

Coraz popularniejsza w Polsce rasa kotów, powstała tak naprawdę w wyniku
całkowitego przypadku, jako skutek kojarzenia kota syjamskiego seal point
z kotem abisyńskim. Charakterystyczne złote cętki sprawiają, że kot ten wyglądem przypomina dzikiego drapieżnika. Jego zachowanie jednak jest jak
najbardziej przyjacielskie – uwielbia towarzystwo człowieka i zabawę w gronie domowników. Łatwo nauczyć go chodzenia na smyczy i aportowania.
Jest dosyć głośnym, „gadatliwym” kotem. W zasadzie jego charakter bardziej
przypomina psa niż typowego kota. Będzie doskonałym towarzyszem rodziny z dziećmi. Nie jest też szczególnie chorowity, chociaż w niektórych liniach
obserwuje się problemy okulistyczne, polegające na postępującym zaniku
siatkówki prowadzącym do ślepoty.
Decydując się na rasowego kota, bez względu na wybór rasy, zawsze
z ogromną starannością należy przyglądać się miejscu pochodzenia kota,
hodowli, z której go kupujemy. Ważne, by koty były socjalizowane z człowiekiem, brane na ręce, uczone kontaktu z człowiekiem, ponieważ wtedy
nasze relacje z nimi będą znacznie mniej kłopotliwe. Zanim zdecydujemy
się na zakup, musimy sami odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki prowadzimy
tryb życia, czy jesteśmy w stanie spędzać z kotem dużo czasu czy mało, czy
chcemy mieć kota niezależnego, czy bardziej przytulaśnego, czy będzie to
kot domowy czy wychodzący.
A w następnym artykule słów kilka o najpopularniejszych rasach psów.
Małgorzata Rosłońska
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Piesi na zakręcie

Nabór wniosków na OZE

Codziennie ulicą Płońską,
która jest drogą wojewódzką,
podróżuje wielu kierowców.
Jak się okazuje, często są oni
zmuszeni do ostrego hamowania, ponieważ na zakręcie,
gdzie znajduje się skrzyżowanie ul. Płońskiej z ul. Cmentarną, Słoneczną i Przemysłową,
napotykają przebiegających
przez jezdnię pieszych. Powód? Nie ma tu przejścia dla
pieszych.
Niejednokrotnie przechodzą
tamtędy także matki z dziećmi w wózkach czy też przejeżdżają osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich. Piesi często przechodzą
tędy, aby dojść na cmentarz czy do kościoła bądź gdy wybierają się do pobliskiej Stacji Opieki Caritas. Co mówią
przechodnie, którzy przebiegając przez jezdnię, stwarzają niebezpieczne sytuacje, zarówno dla siebie, jak i dla
kierowców?
– Rozglądamy się kilka razy, zanim przejdziemy przez drogę. To najbliższe dla nas przejście do kościoła. Bez
sensu, żebyśmy mieli chodzić dookoła, Płońską i Kościuszki. Cmentarną jest najbliżej. Myślę, że ludzie w miarę
jednak uważają – mówi pani Katarzyna, mieszkająca przy ul. Płońskiej.
O rozwiązanie tej patowej sytuacji poprosiliśmy zarządcę drogi, tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
– Droga wojewódzka – ul. Płońska – w miejscu postulowanej lokalizacji przejścia przebiega w łuku poziomym.
Zgodnie z generalną zasadą na łukach poziomych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie wyznacza się przejść dla
pieszych ze względu na możliwość ograniczonej wzajemnej widzialności pieszy–pojazd, jako że zlokalizowanie
przejścia w miejscu niezapewniającym dostatecznej widzialności pieszego wkraczającego na przejście może
powodować niebezpieczne sytuacje. Na wspomnianym odcinku ul. Płońskiej zlokalizowane są skrzyżowania,
na których zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym pieszy może przekraczać jezdnię, pomimo braku
oznakowanego przejścia – informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Rozwiązaniem tej patowej sytuacji mogłoby być rondo. We wspomnianym miejscu krzyżuje się kilka dróg, a
dodatkowo między ul. Przemysłową a Słoneczną znajduje się zaniedbany plac, który warto byłoby zagospodarować. Być może udałoby się także zlokalizować tu przejścia dla pieszych.
Warto też pamiętać, że skrzyżowania są co roku w dniu Wszystkich Świętych przyczyną wielu problemów kierowców. Rondo zapewniłoby płynność ruchu na wspomnianym odcinku.
Na razie jednak na Płońskiej piesi muszą więc uważać, ponieważ wyjeżdżający zza zakrętu kierowca nie zawsze
może wyhamować z powodu ograniczonej widoczności. A taki skrót drogi może doprowadzić do nieszczęścia.
E. Gizińska, (r)

Z MIASTA

Debata o rewitalizacji
dokońzenie ze str. 1

P a n i p r e l e g e n t z r e f e r o wa ł a
obecnym stan prac dotyczący
przygotowywania tego dokumentu, począwszy od zdefiniowania rewitalizacji w kontekście
możliwości uzyskania unijnego
wsparcia oraz wskazania obszaru
zdegradowanego znajdującego
się w granicach naszego miasta,
który będzie podlegał rewitalizacji. Za obszar zdegradowany,
na podstawie wielu czynników,
uznano teren stadionu miejskiego, ulic Sportowej, Lipowej, Płońskiej, obszar parku wokół kościoła
św. Wojciecha, a także skwer przy
ul. Kościuszki i park im. Jana Pawła
II w centrum miasta.
Doktor Pytlak przedstawiła również wnioski p ł ynące z ankiet
przeprowadzonych wśród młodzieży i przedsiębiorców, a także
innych działań konsultacyjnych
podjętych do tej pory, a dotyczących wprowadzenia niezbędnych
dla mieszkańców zmian w naszym otoczeniu. Podkreślała przy
tym wielokrotnie, że podstawową sprawą w procesie przygotowywania programu rewitalizacji,
jak i jego późniejszej realizacji,
jest aktywność społeczeństwa.
Na spotkaniu przedstawiono tak-
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Burmistrz Gminy Nasielsk informuje, że rozpoczęło się zbieranie
ankiet chętnych właścicieli domów jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nasielsk na założenie Odnawialnych
Źródeł Energii: kolektory słoneczne lub pompy ciepła (do produkcji ciepłej wody użytkowej), kocioł na biomasę. Dofinansowanie wynosi do 80%. Informacji udziela Wydział Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. (23) 6933101 lub 6933108.

Działanie 4.1 – Odnawialne Źródła Energii
Typ projektów – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Beneficjentem jest GMINA NASIELSK (Gmina dostaje
środki na OZE dla mieszkańców i na budynki użyteczności publicznej
znajdujące się na terenie Gminy), a partnerami Gminy: Leoncin, Pomiechówek i Winnica.
Amortyzacja 5 lat, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą.
1. Dofinansowanie Unijne do 80% kosztów kwalifikowanych, minimalny wkład własny po stronie mieszkańców wynosi 20% + VAT (8% od
całości danej inwestycji).
2. Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł (kolektory słoneczne lub pompy ciepła i/lub kocioł na biomasę).
3. Właściciel może złożyć tylko jedną deklarację na jeden zamieszkały
budynek, nawet gdyby był posiadaczem kilku gospodarstw domowych
(budynków).
4. Brak jest możliwości instalacji urządzeń na pokryciach dachowych
z eternitu.
5. Wartość wkładu własnego mieszkańców-uczestników projektu może
wzrosnąć lub zmaleć, ze względu na wyniki procedury przetargowej.
Konieczność dokonania niezbędnych indywidualnych przeróbek w instalacjach użytkowników, które nie będą kosztami kwalifikowanymi projektu, będą musiały być sfinansowane przez właściciela budynku.
6. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 gospodarstw domowych
z obszaru Gminy Nasielsk. Pozostałe gospodarstwa (wg kolejności zgłoszeń) będą wpisane na listę dodatkową (uzupełniającą).
8. Zainteresowany udziałem w projekcie składa wypełnione i podpisane:
deklarację zgłoszenia do udziału w projekcie wraz z załącznikiem nr 1,
umowę użyczenia oraz w terminie późniejszym potwierdzenie dokonania wpłaty za wizytę technika w kwocie 184,50 zł.
9. Opłatę będzie należało wnieść na podany w późniejszym terminie
rachunek bankowy.
10. Termin zgłoszenia uczestnictwa (składania kompletu dokumentów)
– od 03.08.2016 r. do 16.08.2016 r.
11. Krok po kroku:
– ostateczny termin złożenia wniosku przez Gminę – 26 wrzesień 2016 r.,
– decyzja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych –
luty 2017,
– wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu – III kw. 2017 r.,
– montaż – IV kw. 2017 – IV kw. 2018.
12. Możliwość zamontowania:
– kolektorów słonecznych przykładowe zestawy:
– dla rodziny 1–3-osobowej, zbiornik 300l/2 kolektory płaskie, koszt
netto 9000, mieszkaniec 1800 netto + VAT od całości zadania;
– dla rodziny 4–6-osobowej, zbiornik 300l/3 kolektory płaskie, koszt
netto 10 000, mieszkaniec 2000 netto + VAT od całości zadania;

że różne koncepcje rewitalizacji
wskazanych wcześniej terenów
wraz z wizualizacjami.
M ie szkańc y doś ć k r yt yc znie
zareagowali na przedstawio ne pomysły zagospodarowania
newralgicznych terenów naszego miasta, zgłaszając swoje uwagi
dotyczące np. elewacji budynków, ich kolorystyki, a także funkcj onalnoś c i p rezentowanych
rozwiązań. Pojawiły się też opinie,
by na razie zacząć od podstaw,
czyli wodociągów i kanalizacji,
a dopiero potem snuć wizje na
przyszłość.

Dyskusja z kwestii rewitalizacji
szybko przeniosła się na bieżące
problemy mieszkańców. P ytali
oni burmistrza m.in. o remonty
dróg gminnych, budowę chodników na osiedlach i odszczurzanie
miasta.
Spotkanie, choć nie zgromadziło
wielu osób, dowiodło, że mieszkańcy mają potrzebę bezpośredniego kontaktu z władzami miasta
i rozmowy na temat przyszłości
naszej gminy.
Więcej informacji na temat rewitalizacji można znaleźć na stronie:
www.nasielsk.pl.
(i.)

– dla rodziny powyżej 7 osób, zbiornik 400L/4 kolektory płaskie, koszt
netto 12 000, mieszkaniec 2400 netto + VAT od całości zadania
– pieca na biomasę – o mocy 25 kW, koszt netto 13 000, mieszkaniec
2600 netto + VAT od całości zadania;
– pomp ciepła, do produkcji ciepłej wody użytkowej, przykładowe zestawy: moc 2,5 kW, koszt netto 8 000, mieszkaniec 1600 netto + VAT
od całości zadania.
Powyższe ceny są przykładowe i mogą ulec zmianie ze względu na
długi termin od momentu podjęcia decyzji przez Gminę do momentu
ewentualnego montażu, ze względu na niekwalifikowalność niektórych
kosztów w danym domostwie.
Cena wizyty technika w celu weryfikacji możliwości montażu konkretnego rozwiązania w danym gospodarstwie domowym wynosi 184,50
zł (brutto).
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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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
Nadchodzi okres, w którym Twoje sprawy będą przebiegać pomyślnie. Działaj
szybko i nie odkładaj ważnych kwestii na
później, bo właśnie teraz masz siłę i odwagę.
Byk 21.04–20.05
Szykuje się spore zamieszanie, które doprowadzi do zmiany Twoich planów. Domowe
obowiązki staną się teraz wyjątkowo męczące. Pilnuj swoich zysków i nie pozwól, aby
ktoś się Tobą wyręczał.
Bliźnięta 21.05–21.06
Czeka Cię teraz więcej pracy, bo sezon urlopowy w pełni, a plany trzeba zrealizować. Pamiętaj, że ludzie mają prawo myśleć inaczej
niż Ty. Znajdź w końcu czas dla siebie i odpocznij.
Rak 22.06–22.07
Nie martw się na zapas i mimo wakacji realizuj ambitne plany. Zachowaj zimną krew
w każdej trudnej sytuacji. Sprawnie pokonasz
wszystkie przeszkody. To, co teraz zaczniesz,
przyniesie Ci radość i pieniądze.
Lew 23.07–23.08
Koniec nudy i stagnacji. Będziesz bardzo niezależny w swoich decyzjach i poglądach. To
dobry czas na poważne dyskusje z rodziną. Nie
obrażaj się za słowa krytyki. Możesz być bardziej nerwowy niż zwykle.
Panna 24.08–22.09
Dużo więcej uwagi poświęcisz teraz domowym
sprawom. Wreszcie znajdziesz też czas na swoje
zainteresowania. Nie będziesz mieć ochoty na
nowe znajomości. Czekają Cię ciekawe podróże.

Waga 23.09–23.10
Nie oglądaj się na innych, rób swoje. W pracy tam, gdzie inni zwątpią, Ty doskonale dasz
sobie radę. Zapisz się na ciekawe kursy lub
szkolenia. Nie słuchaj rozmów o chorobach,
wycisz się.
Skorpion 24.10–22.11
Bliscy będą oczekiwać, że sam podejmiesz różne ważne decyzje. Nie uciekaj przed odpowiedzialnością. Nie obawiaj się też otwarcie mówić
o tym, co można byłoby w firmie poprawić. Nie
szarżuj za kierownicą.
Strzelec 23.11–21.12
Przygotuj się na ważne spotkania lub narady
z wpływowymi osobami. Staraj się współpracować z innymi, ale nie pomagaj leniom.
Dobra passa w kwestii finansów, czeka Cię
podwyżka lub wygrana w totka.
Koziorożec 22.12–20.01
Wiele osób będzie potrzebowało teraz Twojej
pomocy. Okaże się, że masz doświadczenie,
wiedzę i znajomości, które mogą się przydać
innym. Słuchaj swojej intuicji i nie daj się podejść emocjonalnym szantażystom.
Wodnik 21.01–19.02
W finansach zdecydowana poprawa. Możesz zdobyć tańszy kredyt lub rozłożyć płatności na raty. Postaraj się mniej wszystkim
przejmować. Uda Ci się wreszcie odpocząć,
a wakacyjne podróże będą bardzo udane.
Ryby 20.02–20.03
Zakładaj firmę, rozpoczynaj nowe projekty,
a na pewno szybko zobaczysz efekt swojej
pracy. Przekonasz rodzinę do słusznych decyzji, a znajomym pomożesz wyplątać się
z kłopotów. Będziesz w dobrej kondycji.

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 Konga, 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.
Bramy, balustrady, przęsła, budowa ogrodzeń z metalu i sztachet.
Tel. 607 687 306.
Nasielsk – działki budowlane o pow.
ok. 1000 m2, media w granicy działki
(prąd, woda, kanalizacja). Tel. 502
182 991.
Dom w Starych Pieścirogach wynajmę. Tel. 668 540 245.
Sprzedam działki budowlane –
Nowe Pieścirogi. Tel. 664 414 891.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę, dobre
warunki pracy. Tel. 691 553 551.
Podnajmę gabinet kosmetyczny ndm.
Tel. 691 553 551.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku, ul. Wielokwiatowa.
Tel. 796 796 075.
Sprzedam dom, ul. Cicha. Tel. 506
602 169.
Remonty, docieplenia, elewacje.
Tel. 667 569 562.
Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.
Pielęgnacje ogrodów, koszenie,
wycinka Tel. 667 569 562.
Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 667 569 562.
Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 513 556 774.
Sprzedam ziemię orną 2,24 ha
w Kosewie. Tel. 518 044 907.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E.
Poniaty Wielkie 12. Jazda po kraju.
Tel. 660 730 150.
PPHU ZADRA. Zatrudni pracownika
do naprawy palet. Tel. 660 730 150.
Zatrudnię do zmechanizowanego
zbioru warzyw. Tel. 600 097 326.
Sprzedam mieszkanie 36 m 2
ul. Piłsudskiego. Tel. 684 600 918.
Zatrudnimy osobę na, stanowisko związane z nadzorem nad realizacją zamówień od momentu
przyjęcia zamówienia do wysyłki.
Wymagania: minimum wykształcenie średnie, prawo jazdy kategorii
B, solidność, dokładność, odpowiedzialność. Wynagrodzenie netto
1800-2200 zł, email: nordmet@
nordmet.pl. Tel. 504 101 080.
Wynajmę lokal w centrum miasta,
ul. Młynarska 11. Tel. 509 313 218.
Do pomocy przy pracach
ziemnych/ ciesielskich przy
wodzie koło Gościmina,
90 zł dniówka, około 10 dni, możliwe
zakwaterowanie. Tel. 603 768 911.
PSYCHOTECHNIKA. Badania psychologiczne kierowców i operatorów.
Nasielsk. Tel. 665 762 111.
Zatrudnię do schroniska w Chrcynnie
osobę lubiącą zwierzęta. Tel. 602 630
451.
Korepetycje z jęz. angielskiego – przygotowanie do egzaminów poprawkowych/matury. Tel. 784 648 518.
Przyjmę stażystę i pracownika do
sklepu meblowego. Tel. 500 142
809, (23) 6912663.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam drewno. Tel. 500 142 809,
(23) 6912663.
Firma Błysk-Bis z Makowa
Mazowieckiego zatrudni pracownika na stanowisko: kierowca śmieciarki. Wymagana jest dobra znajomość terenu Gminy Nasielsk. CV
można wysyłać drogą elektroniczną
na adres: rwisniewski@blysk-bis.
pl lub osobiście w biurze firmy: ul.
Moniuszki 108, Maków Mazowiecki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 500
123 087. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Firma Błysk-Bis z Makowa
Mazowieckiego zatrudni pracownika na stanowisko: pracownik fizyczny (pomocnik kierowcy śmieciarki). Znajomość Gminy Nasielsk
będzie dodatkowym atutem. CV
można wysyłać drogą elektroniczną
na adres: rwisniewski@blysk-bis.
pl lub osobiście w biurze firmy:
ul. Moniuszki 108, Maków
Mazowiecki. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu 500 123 087. Informujemy,
że skontaktujemy się z wybranymi
osobami.
Zamienię na mniejsze lub sprzedam mieszkanie 61 m2 w Nasielsku,
ul. Warszawska. Tel. 601 581 743.
Sprzedam regały i lady sklepowe
(olcha). Tel. 601 581 743.
Kupię grzyby kurki, 12 zł/kg.
Tel. 534 592 075.
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REKLAMA
KONKURS

Caritas Diecezji Płockiej poszukuje Pani
do pracy w recepcji
Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego
im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego
w Popowie-Letnisku (k. Serocka).
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr tel. (22) 782-75-90 lub 665-655-696
(Kierownik Ośrodka – ks. Łukasz Nowak).

XVII edycja
ogólnopolskiego konkursu
Sposób na Sukces
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie wraz ze współorganizatorami zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego
konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.
Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane

INFORMACJA
O UTRUDNIENIACH W RUCHU

przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2015 r. i

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.

W tegorocznej XVII edycji Rada Programowa przyzna nagrody w ka-

Preferowany objazd miejsca uroczystości
w kierunku do Pomiechówka i z Pomiechówka:
przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

w pierwszym półroczu 2016 r., na obszarach wiejskich i w miastach do
20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

tegoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez
rozwoju społeczności lokalnych.
Konkurs ma charakter niekomercyjny, a jego organizacja opiera się na
współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Rada Programowa konkursu pracuje społecznie, a uczestnicy konkursu nie ponoszą opłat.
Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2016 r. na adres:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05840 Brwinów, z dopiskiem „Sposób na Sukces”.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.cdr.gov.pl.

POWIATOWY URZĄD PRACY
INFORMUJE
W związku z okresem urlopowym,
tj. od 16.08.2016 do 02.09.2016,
Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Dworze Mazowieckim informuje,
że rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w Filii Nasielsk będzie odbywać się w dniach:
17.08.16, 19.08.16, 22.08.16,
26.08.16, 31.08.16, 02.09.16.
W przypadkach nagłych będzie można zarejestrować się
w pozostałe dni w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Dworze Maz., ul. Juliusza Słowackiego 6,
w godz. 8.00–14.30, pok. 8.

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

NA SPORTOWO

PIŁKA NOŻNA

Czy będzie trzecie złoto
Tomasza Majewskiego?

To może być trudny sezon
Rozgrywki piłkarskie w grupie ciechanowsko-ostrołęckiej ligi okręgowej rozpoczynają się już w najbliższy
weekend.
Pierwszym przeciwnikiem naszej
drużyny będzie w piątek, 12.08 zespół z Wieczfni Kościelnej – Wieczfnianka. On też będzie gospodarzem
tego spotkania, które rozpocznie się
o godz. 17.30. Ostatni mecz z tym
zespołem Żbik rozegrał niedawno,

ledzy trenerzy zajmujący się innymi
drużynami. Poszukiwania nowego
szkoleniowca trwały dość długo. Nie
było to łatwe, ponieważ nasz klub nie
dysponuje środkami wystarczająco
atrakcyjnymi dla potencjalnych szkoleniowców.
Ostatecznie pracy z nasielskimi zawodnikami podjął się Marek Brakowiecki. Nie pochodzi z Nasielska, ale
sytuację klubu zna z autopsji. Był za-

niu kontuzji i rehabilitacji do drużyny
powrócił Marek Osiński. Do Żbika
przybył z Ciechanowa bramkarz Błażej Kokosiński. Jest wychowankiem
Błękitnych Raciąż, był też zawodnikiem MKS-u Ciechanów. Prawdopodobnie z Ciechanowa przybędzie
jeszcze jeden zawodnik.
Pewną nowością jest powołanie
w Żbiku drugiej drużyny seniorów.
Jej piłkarze będą brali udział w regu-

bo w czerwcu. Było to przedostatnie
spotkanie w sezonie rozgrywkowym
2015/2016. Nasza mocno osłabiona
drużyna odniosła w tym pojedynku
zdecydowane zwycięstwo. Wygrała
aż 4:0, co było dużą niespodzianką,
ponieważ Żbik na nowo przeżywał
duże trudności, a klub z Wieczfni stawiał sobie wysokie cele.
Z naszego klubu w dodatku odszedł
trener Marcin Danielewicz. Mimo że
nie do końca sezonu prowadził drużynę, to ostateczny rezultat wskazuje,
że z przyjętych na siebie obowiązków
wywiązał się należycie. Miał bowiem
wyprowadzić drużynę z dolnych rejonów tabeli na minimum siódme
miejsce. Ostatecznie Żbik zajął miejsce szóste, a nadchodzący sezon miał
być sezonem awansu.
Przed rozpoczęciem tego nowego
sezonu rodzą się jednak obawy, że
Żbik nie jest w pełni przygotowany do
zbliżających się rozgrywek. Dotyczy
to zarówno zespołu, jak i obiektu, na
którym w Nasielsku mają się toczyć ligowe pojedynki.
Jeżeli chodzi o obiekt, to jego stan nie
wskazuje, że już za dwa tygodnie ma
się tutaj odbyć inauguracja rozgrywek
piłkarskich na terenie Nasielska. Pogoda była sprzyjająca – było ciepło
i padały deszcze, a płyta bardziej przypomina pastwisko niż plac, gdzie rozgrywane mają być mecze. Widać, że
wycięto krzewy i drzewa, co nie znaczy, że poprawiła się estetyka obiektu.
Przynajmniej część zadrzewienia powinno się pozostawić.
Wiele uwag wywołuje zmodernizowany budynek. Nie wszystkim
podoba się jego wygląd zewnętrzny. Niektórym przypomina obiekty
wznoszone na terenach wyścigów
jeździeckich. Wątpliwości budzi też
jego funkcjonalność.
Problemem może być przygotowanie zespołu do rywalizacji o wysoką
lokatę w ligowej tabeli. Po odejściu
trenera sytuację ratował sam prezes
klubu Marek Prusinowski, z klubem
związany od najmłodszych lat, i ko-

wodnikiem Żbika. Ma też duże doświadczenie w prowadzeniu drużyn
piłkarskich. Ostatnio prowadził z powodzeniem drużynę z Raciąża. Dzięki jego pracy awansowała ona do III
ligi.
Wydaje się, że trener Brakowiecki jest właściwym człowiekiem.
Powiedział nam, że jego zadaniem jest ustawienie drużyny „pod
awans”, co nie znaczy, że na pewno do tego awansu w nadchodzącym sezonie na pewno dojdzie.
Jest bowiem jeszcze jeden problem: zespół. Jak jest w Żbiku? Wydaje się, że materiał na IV, a nawet na
III ligę jest. Potrzeba jednak wiele pracy, aby usunąć liczne mankamenty
i niewłaściwe nawyki z lat wcześniejszych. Owszem, kiedy drużynę objął
trener Danielewicz, w ciągu krótkiego czasu obraz gry diametralnie się
zmienił. Drużyna zaczęła walczyć.
Obecnie pracy jest jednak więcej,
tym bardziej że od czasu odejścia
trenera Danielewicza minęły już trzy
miesiące i okres bezpośredniego
przygotowania do sezonu nie został
właściwie wykorzystany. Dotyczy to
także spotkań kontrolnych. W każdym razie potrzebna jest ciężka praca zarówno ze strony trenera, jak
i zawodników, a także praca Zarządu klubu, jak i pewne zrozumienie ze
strony władz miasta. Reprezentacyjna
drużyna piłkarska może być najlepszą
formą promocji miasta i gminy.
Jeżeli chodzi o samą drużynę, jej
skład niewiele się zmienił. Przeważają
piłkarze młodszego pokolenia. Ważne jest jednak to, że po długim lecze-

larnych rozgrywkach, grając w klasie
B. Pierwszy mecz jest przewidziany
na ostatni weekend sierpnia. Pierwszym przeciwnikiem będzie drużyna z Baboszewa – Orlęta. Ich udział
w rozgrywkach ma nie obciążać finansów klubu. W drużynie zagrają
w większości starsi, doświadczeni
zawodnicy. Będzie też jednak młodzież zdobywająca u boku bardziej
doświadczonych kolegów boiskowe doświadczenie, z perspektywą
gry w pierwszym zespole.
W klubie nadal będą działały drużyny młodzieżowe i drużyna kobiet.
To dobry prognostyk na przyszłość.
andrzej zawadzki

Na Igrzyskach Olimpijskich w Rio dzieją się rzeczy radosne i bardzo smutne. Tak możemy powiedzieć po wspaniałej jeździe kolarza Rafała Majki
i dopingowej wpadce ciężarowca Tomasza Zielińskiego. Ale igrzyska dopiero się zaczęły. Z każdym dniem będą ciekawsze i myślimy, że nasi reprezentanci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.

fot. T. Zawadzki/Archiwum
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Wiele osób zapewne pamięta, jak wspaniale dla Polski, a szczególnie dla
Nasielska, rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Atlancie. Urodzona w naszym mieście Renata Mauer zdobyła swój pierwszy złoty medal olimpijski.
Na olimpiadzie w Rio szansę na złoty medal ma urodzony w Nasielsku
kulomiot Tomasz Majewski. Byłby to jego trzeci złoty medal olimpijski.
Tuż przed wyjazdem naszego olimpijczyka do Brazylii przeprowadziliśmy
z nim krótką rozmowę. Jak powiedział, Nasielsk ma w swej pamięci. Zdobycie złota jest jego celem i marzeniem. Zapewniliśmy, że Nasielsk będzie
trzymał za niego kciuki.
Szykuje się nam nieprzespana noc, ponieważ finał pchnięcia kulą odbędzie
się w piątek, 19 sierpnia, o godzinie 1.30. Najpierw więc będzie długie oczekiwanie, ponieważ eliminacje zaczną się w czwartek, 18 sierpnia, o godz. 14.55,
później oglądanie finałowej walki i na koniec świętowanie do białego rana.
andrzej zawadzki
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