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Obchody 96. rocznicy bitwy warszawskiej

czytaj na str. 8

Nowe przedszkole w listopadzie
czytaj na str. 3

– Czy 2 listopada to termin na sto 
procent pewny? – pytała jedna 
z mam, na co w odpowiedzi usłysza-
ła od burmistrza, że ten nie może dać 
stuprocentowego zapewnienia, ale 
dąży do tego, aby nie miało już miej-
sce żadne inne przesunięcie terminu. 
– Robimy, co w naszej mocy, żeby 2 
listopada otworzyć przedszkole oraz 
żłobek i żeby ten termin był osta-
teczny. Przepraszam za poślizg, ro-
zumiem, że jest to dla państwa duże 
utrudnienie. Ten obiekt będzie z gór-
nej półki, mam nadzieję, że będą 
państwo zadowoleni – mówił bur-
mistrz Ruszkowski. 
Zainteresowani rodzice 49 dzieci, 
które miałyby w tym roku chodzić 
do żłobka, okazali mimo wszystko 
zrozumienie, choć zauważyli, że 
koniecznie minimum miesiąc przed 
2 listopada chcieliby wiedzieć, na 
jakim etapie są prace i czy rzeczy-
wiście żłobek będzie otwarty.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach  

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

(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Dyżury aptek 
W dni  powszednie,  niedziele,  dni  świąteczne  oraz  inne  dni wolne  od  pracy  

dyżur rozpoczyna  się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800

dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045
15.08.-28.08.2016 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk;

29.08.-04.09.2016 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk;
5.09.-11.09.2016 r. - Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk.

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

(red.)

Z POWIATU

Rusza 
modernizacja dróg 
Cieksyn i Strzegocin
Rozpoczęły się już prace brukarskie wzdłuż drogi powiatowej nr 3045W w 
Cieksynie. – Jest to inwestycja w ramach dużego zadania – modernizacji 
północno-zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodwor-
skim wraz z przebudową mostu. Obecnie trwają już prace w Cieksynie 
na odcinku 1640 m od drogi wojewódzkiej w kierunku Andzina. Droga 
będzie miała szerokość 5,5 metra. Po jednej stronie wykonany zostanie 
również chodnik – mówi Radosław Kasiak, radny powiatu nowodworskie-
go i członek Zarządu Powiatu. – Lada dzień rozpoczną się prace również 
w Borkowie na drodze w kierunku Błędowa, na odcinku 1000 m. Ponad-
to w ramach tej inwestycji zostanie zmodernizowana również nawierzch-
nia asfaltowa na drodze do Strzegocina. W granicach administracyjnych 
miasta Nasielsk wykona ją także firma Prima, natomiast na pozostałym 
odcinku długości 2300 m do granicy powiatu – firma „Drogi i Mosty” Jan 
Kaczmarczyk z Pułtuska.
Inwestycja powiatowa obejmuje ponadto drogi w Kosewie, Cegielni-Ko-

sewie i Wymysłach (gmina Pomiechówek) oraz Janowie, Wojszczycach  
i Zarębach (gmina Zakroczym). Koszt całego przedsięwzięcia w powiecie 
wynosi ponad 5 mln zł, a prace potrwają do końca listopada.

Lubomin
Z początkiem września ruszą prace na drodze powiatowej nr 2421W 
Nasielsk–Gąsocin–Ciechanów, mające na celu poprawę jej stanu tech-
nicznego. – Przedmiotem inwestycji będzie odcinek długości 1290 m  
w miejscowości Lubomin od granicy powiatu nowodworskiego do skrzy-
żowania z drogą gminną w kierunku miejscowości Jackowo Dworskie. 
Na drodze, która jest obecnie gruntowa, zostanie położona nawierzch-
nia asfaltowa – mówi Radosław Kasiak. – Wykonawcą robót będzie firma 
Prima z Karwowa koło Sochaczewa. Na realizację tego zadania powiat 
otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50% 
wartości inwestycji. Prace potrwają do 17 października br. – dodaje radny. 
Koszt zadania wynosi ponad 340 tys. zł.

Michał B.

AKTUALNOŚCI

Nowa Prezes NBM
W środę, 24 sierpnia br., nowym prezesem zarządu należącej do gminy 
spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. została Marze-
na Gronowska, która zastąpiła na tym stanowisku Alberta Kołodziej-
skiego. 
– Dotychczasowy prezes NBM Sp. z o.o. podjął decyzję o odejściu 
ze stanowiska i zmianie pracy. Dlatego odbyło się spotkanie Rady 
Nadzorczej spółki NBM, na którym zdecydowaliśmy o powołaniu na 
to stanowisko pracującej w spółce pani Marzeny Gronowskiej. Przez 
6 miesięcy będzie zatrudniona na tzw. okresie próbnym – informu-
je Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska. – Zmiana nie będzie mia-
ła wpływu na pracę, ani inwestycje prowadzone przez ten podmiot. 
Wszystko przebiega zgodnie z planem – dodaje.
Pani Marzena jest od ponad 20 lat związana zawodowo i prywatnie 
z gminą Nasielsk. Jest absolwentką wydziału administracji Akademii 
Humanistycznej w Pułtusku o specjalności administracja publiczna. 
Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości oraz pro-
wadzenia spółek kapitałowych. W NBM zajmowała się księgowością, 
windykacją, przetargami oraz sprawami mieszkalnictwa. Prywatnie jest 
mężatką i ma dwoje dzieci. 
NBM Sp. z o.o. działa od 10 lat i w tym czasie na czele spółki stali kolej-
no prezesi: Wojciech Sierzputowski, Wojciech Piątkowski, Albert Ko-
łodziejski.

(red.)
Z UM

Uczniów będzie woził 
Sanimax
19 sierpnia br. w nasielskim magistracie rozstrzygnięty został przetarg na dowo-
żenie uczniów do szkół na terenie naszej gminy. 
Wśród przewoźników, którzy złożyli swoje oferty byli: „Sanimax- Transport s.c.” 
Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska, Warszawa – 296 860,80 zł brutto; Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych, Nasielsk – 337 053, 90 zł brutto oraz Przedsiębior-
stwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A. – 387 357, 20 zł brutto. 
Gmina na sfinansowanie tego zamówienia zamierzała przeznaczyć 340 tys. 
zł brutto.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem Hanny Pietrzak dyrektor ZO-
SiP wybrała ofertę firmy „Sanimax- Transport s.c.”. Oceniając przedstawione 
w przetargu oferty komisja brała pod uwagę następujące kryteria: cena (60%), 
średni wiek taboru (10%), doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji za-
mówienia (20%), wyposażenie dodatkowe zwiększające bezpieczeństwo (10%).
Przejazdy autobusów dowożących uczniów odbywać się będą w sumie na 23 
trasach. Liczba dzieci w poszczególnych zakresach: a) do 5 kilometrów – 469 
dzieci, b) do 10 kilometrów – 359 dzieci, c) do 15 kilometrów – 28 dzieci.
Do obowiązków przewoźnika należeć będzie zapewnienie opiekunów dla 
dzieci w trakcie przewozów. Zaś w razie awarii pojazdu wykonującego prze-
wóz uczniów, do podstawienia autobusu zastępczego na własny koszt. 

(red.)
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Z PKP

Monitoring działa, ekrany nie
– Podróżni od lat 
narzekali na brak in-
formacj i ,  z które-
go peronu odjeżdża 
dany pociąg. Kie-
dyś był y dwa pe-
rony, obecnie trzy 
i  d o  p o k o n a n i a 
przejście podziem-
ne. Dla wszystkich 
podróżnych jest to 
dodatkowy wysiłek 
– mówi pani Bożena. 
– Takie udogodnie-
nie jak wyświetlacze 
informacyjne jest 
potrzebne. Brakuje 
jeszcze tylko sprawnej windy i pod-
jazdów dla rowerów czy wózków 
dziecięcych. Przydałby się także 
automat do sprzedaży biletów od 
strony Siennicy – dodaje miesz-
kanka gminy.
Dworzec PKP w Nasielsku staje się 
coraz bardziej nowoczesny. Zain-
stalowano na nim 10 wyświetla-
czy peronowych dwustronnych 
krawędziowych. Niedawno zawie-
szono także 3 wyświetlacze pero-
nowe zbiorcze jednostronne (po 
jednym na każdym peronie), któ-
re będą informowały pasażerów 
o przyjazdach i odjazdach pocią-
gów z danych peronów, a także 
o ich opóźnieniach. Do tego zawie-
szono 5 wyświetlaczy tunelowych 
krawędziowych oraz 2 wyświe-
tlacze tunelowe zbiorcze. Koszt 
budowy Systemu Dynamicznej In-
formacji Pasażerskiej w Nasielsku to 
2 425 215 zł.
Zainstalowane nowoczesne ekra-
ny LED są włączone niemal od 
momentu ich zainstalowania, jed-
nak nadal nie pełnią swojej funkcji 
i nie wyświetlają potrzebnych in-
formacji. 
Na uruchomienie ekranów pasaże-
rowie będą musieli jeszcze trochę 

zaczekać. – Wyświetlacze Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażer-
skiej są sukcesywnie instalowane 
na stacjach linii E65 Warszawa–
Gdynia. Termin uruchomienia 
całego systemu to grudzień tego 
roku i wtedy też urządzenia zo-
staną uruchomione w Nasielsku 
– mówi Łukasz Kwasiborski z Wy-
działu Prasowego PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. 
Z au wa ż yć można j e dnak ,  że 
wyświetlacze nie pojawi ł y się 
w Jackowie Dworskim, Kątnych, 
Studzienkach Nowych ani Brodach 
Warszawskich. – Wyświetlacze sys-
temu SDiP są montowane na sta-
cjach, nie będzie ich jednak na 
przystankach osobowych. W naj-
bliższej okolicy wyświetlacze znaj-
dą się m.in. na stacjach w Nowym 
Dworze Mazowieckim i Modlinie – 
dodaje przedstawiciel PKP PLK.
Nie ulega wątpliwości, że w pełni 
działa już monitoring. – W ramach 
tego samego projektu na większo-
ści stacji i przystanków na linii E65 
instalowany jest również system 
monitoringu. Łącznie blisko 1500 
nowych kamer stałych i obroto-
wych będzie obserwować perony, 
dojścia do nich, przejścia pod i nad 
torami oraz windy. Na każdej sta-
cji jest to od kilku do kilkudziesięciu 

kamer; w Nasielsku – 30 urządzeń. 
Poza peronami i przejściem dla 
pieszych kamery znajdują się tak-
że na obiektach inżynieryjnych na 
terenie stacji. Kamery w Nasielsku 
są już w pełni funkcjonalne, po-
dobnie jak na pobliskich stacjach 
w Studziankach Nowych, Brodach 
Warszawskich, Kątnych i Jackowie 
Dworskim. Obraz z kamer moni-
toringu dociera, w zależności od 
lokalizacji stacji, do centrów mo-
nitoringu Straży Ochrony Kolei 
w Warszawie, Iławie i Gdańsku – 
informuje rozmowie Łukasz Kwa-
siborski.
Jak zapewnia przedstawiciel PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A., moni-
toring pomoże w powstrzymywaniu 
i wykrywaniu sprawców kradzieży 
i dewastacji oraz pozwoli na szyb-
kie reakcje ochrony w przypadku 
pozostawionych bagaży. Poza tym 
całodobowy monitoring umożliwi 
szybką pomoc medyczną lub dzia-
łanie służb ochrony. 
Koszt inwestycji to ponad 20 mln 
złotych. Realizacja zadania jest 
planowana do końca tego roku. 
Montaż kamer i tablic systemu dy-
namicznej informacji pasażerskiej to 
ostatni etap modernizacji trasy E65.

Michał B., jg

OŚWIATA

Nowe przedszkole w listopadzie
Taką informacją Bogdan Ruszkow-
ski, burmistrz Nasielska, rozpoczy-
nał spotkania z rodzicami, których 
dzieci w tym roku będą chodzić do 
miejskiego żłobka oraz przedszko-
la. Zebrania miały miejsce 17 i 18 
sierpnia br. Rodzice nie ukrywali, że 
nie była to dla nich najlepsza wia-
domość. Przede wszystkim zmiana 
terminu otwarcia żłobka wydała się 
niepokojąca. 
– Czy 2 listopada to termin na 
sto procent pewny? – pytała jed-
na z mam, na co w odpowiedzi 
usłyszała od burmistrza, że ten nie 
może dać stuprocentowego za-
pewnienia, ale dąży do tego, aby 
nie miało już miejsce żadne inne 
przesunięcie terminu. 
– Robimy, co w naszej mocy, żeby 
2 listopada otworzyć przedszkole 
oraz żłobek i żeby ten termin był 
ostateczny. Przepraszam za po-
ślizg, rozumiem, że jest to dla pań-
stwa duże utrudnienie. Ten obiekt 
będzie z górnej półki, mam nadzie-
ję, że będą państwo zadowoleni – 
mówił burmistrz Ruszkowski. 
Zainteresowani rodzice 49 dzieci, 
które miałyby w tym roku chodzić 
do żłobka, okazali mimo wszyst-
ko zrozumienie, choć zauważyli, 
że koniecznie minimum miesiąc 
przed 2 listopada chcieliby wie-
dzieć, na jakim etapie są prace i czy 
rzeczywiście żłobek będzie otwar-
ty.
– Mam miesiąc wypowiedze-
nia w żłobku, do którego obecnie 
chodzi moje dziecko, także to jest 
dla nas ważne, żeby wcześniej wie-
dzieć – mówiła jedna z mam.
– Dobrze wiem, że terminy inwe-
stycji są zazwyczaj ruchome i jak 
mówi się, że tego a tego miesiąca 
będą zakończone, to wcale tak nie 

jest – mówił inny rodzic.
Pod dyskusję podano także kwe-
stię opłat, jakie będą obowiązy-
wały w nowej placówce. Opłata za 
posiłki będzie wynosiła 9,25 zł za 
dzień, zaś stała opłata za żłobek to 
277,50 zł.
– To jest Nasielsk, a nie Warszawa, 
żeby były takie ceny. Wystarczy 
porównać z pobliskimi żłobkami 
– gdzie indziej jest taniej, opłaty są 
niższe niż te, które państwo propo-
nują – słychać było głosy na sali.
Taką wysokość opłat Katarzyna 
Świderska, wiceburmistrz Nasielska, 
tłumaczyła m.in. faktem, że na żło-

bek gmina nie otrzymuje subwen-
cji oświatowej, tak jak chociażby na 
przedszkole, gdzie cena posiłków 
wynosi 5 zł. Dodatkowo zwracała 
uwagę na to, że w innych żłobkach 
kwota stała jest dużo wyższa w po-
równaniu z nasielskim żłobkiem.
Kolejne obawy rodziców dotyczy-
ły kadry pedagogicznej.
– Myślę, że pewne kompetent-
ne panie rozpoczną pracę już 
od 1 września, a kto będzie opie-
kował się naszymi dziećmi? Czy 
w dodatku pań nie będzie za mało? 
W okresie adaptacyjnym na pew-
no będą łzy – mówiła jedna z mam, 
która, jak poinformowała, sama 
pracuje w żłobku i zdaje sobie spra-
wę ze specyfiki pracy i trudu, jaki 
trzeba włożyć w opiekę nad ma-
luszkami.
Tu  j e d n a k  d y r e k t o r  ż ł o b k a 
Agnieszka Pałaszewska zapewni-
ła wraz z burmistrzem, że kadra 
pedagogiczna będzie sprawdzo-
na i profesjonalna. Jak wspomniał 
B. Ruszkowski, wiele specjalistek 
w tej dziedzinie pochodzących 
z Nasielska czy okolic woli pocze-
kać te dwa miesiące do listopada 
i podjąć pracę w Nasielsku, ponie-
waż dzięki temu nie muszą tracić 
czasu na dojazdy do pracy w War-
szawie. Kobiety będą miały więcej 
czasu dla swoich rodzin. Poza tym, 
jak wspomniała dyrektor, godziny 
pracy opiekunek będą tak rozłożo-
ne, aby w najbardziej strategicznych 
porach dnia było ich jak najwięcej.
Jak s ię okazuje,  pomimo k i l-
ku kwestii, które trapią rodziców, 
większość zgromadzonych po-
twierdzała dalej swoje zaintere-
sowanie nasielskim żłobkiem. Ten 
ma funkcjonować w godzinach 
7.30–12.30. Dziecko będzie moż-

na jednak pozostawiać od godz. 6 
do godz. 18. Każda dodatkowo go-
dzina będzie płatna 1 zł.
Rodzice przedszkolaków zadawali 
zdecydowanie mniej pytań, mimo 
że mowa jest o blisko 200 dzie-
ciach. Najbardziej nurtowało ich 
pytanie, dlaczego 2 listopada do 
nowego przedszkola przejdą tyl-
ko cztero- i pięciolatki, natomiast 
trzylatki pozostaną w obecnym bu-
dynku gimnazjum przy ul. Staszica, 
zaadaptowanym na przedszkole. 
– Dlaczego pozostałe dzieci nie 
przejdą do nowego przedszkola? 
To podział na gorsze i lepsze dzie-

ci! – pytał podczas spotkania 
jeden z ojców.
J a k  t ł u m a c z y ł a  H a n n a 
Szumska, dyrektor przed-
s z ko l a ,  n a  te n  m o m e n t 
cztero- i pięciolatki zmiesz-
czą się w budynku nowego 
przedszkola,  a na więcej 
dzieci nie ma miejsca. 
– Te dzieci starsze już nie 
będą miały szansy korzy-
stania z nowego przedszko-
la, a pana młodsze dziecko 
w kolejnych latach przej-
dzie do nowego budynku 
i też będzie z niego korzy-
stało – tłumaczyła H. Szumska.
W przedszkolu będą funkcjono-
wał y dwie grupy. P ierwsza od 
godz. 7.30 do 12.30, a druga od 
12.30 do 17.30. Dziecko jednak 
będzie można pozostawić od 
rana do zamknięcia przedszko-
la, za dodatkową opłatą 1 zł za 

każdą godzinę nadprogramową. 
Pani dyrektor zapewnia, że żadne 
dziecko nie pozostanie bez opie-
ki i na pewno uda się ustalić z ro-
dzicami odpowiadające im pory 
przyprowadzania i odbioru dzie-
ci. Jak mówi, doskonale rozumie, 
że nie wszyscy mają w Nasielsku 
rodzinę, która mogłaby dziecko 

odebrać wcześniej, a pracujący 
rodzice nie są w stanie po 5 go-
dzinach pojawić się po swoją po-
ciechę. Wszyscy rodzice, którzy 
chcą uzyskać informacje na te-
mat funkcjonowania przedszkola, 
mogą spotkać się z panią dyrektor 
osobiście.

(jg)
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KRONIKA  

POLICYJNA

KRONIKA OSP
11.08. OSP Nasielsk wyjechała do 
Paulinowa w celu usunięcia koko-
nu z owadami z poddasza budyn-
ku mieszkalnego.

12.08. JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki, WSP Pomiechówek i OSP 
Nasielsk zostały zadysponowane 
do kolizji drogowej na ulicy Ko-
lejowej. Działania strażaków po-
legały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia.

17.08. Zastęp strażaków z Nasielska 
wyjechał do Głodowa Wielkiego 
oraz na ulicę Młynarską, gdzie w 
budynkach mieszkalnych zagnieź-
dziły się owady. Działania straża-
ków polegały na zabezpieczeniu 
miejsca oraz usunięciu gniazd.

19.08. strażacy z JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki i OSP Nasielsk wyje-
chali do kolizji drogowej na ulicy 

Warszawskiej. Działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia.

21.08. strażacy z WSP Pomiechó-
wek, JRG Nowy Dwór Mazowiec-
ki, OSP Cieksyn, OSP Psucin i OSP 
Goławice gasili pożar na poddaszu 
w budynku mieszkalnym w Zabo-
rzu.

21.08 i 23.08. strażacy z Nasielska 
wyjeżdżali w celu usunięcia gniazd 
szerszeni z budynków mieszkal-
nych przy ulicy Słonecznej oraz 
do Pianowa-Daczek. 

R E K L A M A

R E K L A M A

fot. nowodworski.pl

Z POLICJI

Zderzyły się 4 pojazdy
W piątek 12 sierpnia na ul. Kolejowej (droga wojewódzka nr 632), na 
odcinku tuż przed wiaduktem od strony Nasielska, na wysokości firmy 
„Usługi transportowe, budowlane i drogowe” I. Ziemieckiego, przed go-
dziną 17.00 doszło do wypadku drogowego.

– Kierujący samochodem Iveco Piotr S., lat 19 (trzeźwy), jadąc ulicą, na-
jechał na tył stojącego Opla Astry, który z kolei uderzył w stojący przed 
nim samochód Nissan Interstar, a ten z kolei uderzył w stojącą przed nim 
przyczepę samochodu Nissan Pickup. Poszkodowana kierująca samo-
chodem Opel Astra, została przewieziona do szpitala z podejrzeniem 
złamania ręki, a wraz z nią jej nieletnia córka (1 rok) – informuje podinsp. 
Małgorzata Witkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. 

Wszyscy uczestnicy wypadku kierujący pojazdami byli trzeźwi. W wy-
niku wypadku na trasie łączącej Nasielsk z Pieścirogami miały miejsce 
utrudnienia w ruchu drogowym. 

jg

14.08. na ulicy POW kierujący sa-
mochodem Toyota Yaris potrącił 
nieletnią Wioletę G., która nagle 
wtargnęła na jezdnię.
13�17.08. na ulicy Chmielnej nie-
znani sprawcy włamali się do garażu 
Michała R. i skradli mienie o warto-
ści 12 000zł.
19.08. w Nunie Jarosław W., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował ro-
werem pomimo zakazu sądowego.
19.08. na ulicy Warszawskiej Rafał 
M., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował samochodem pomimo 
cofniętych uprawnień i spowodo-
wał kolizję drogową.
Pijani na drodze
10.08. w Mazewie D worsk im 
Andrzej S., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował motorowerem 
po spożyciu alkoholu (0,38 mg/l).
18.08. w Cegielni Psuckiej Krzysz-
tof D., mieszkaniec Pomiechówka, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (0,45 mg/l).
22.08. w Miękoszynie Janusz M., 
mieszkaniec Winnicy, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,94 mg/l).

Z POLICJI

Posiadanie narkotyków
We wtorek, 9.08.2016, nowodworscy kryminalni na terenie gminy 
Nasielsk zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie 
narkotyków. 
Funkcjonariusze podejrzewali, że na terenie posesji, na której miesz-
kają 19-letni Patryk Z. i 32-letni Leszek Z., mogą znajdować się nar-
kotyki. W wyniku przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez 
mężczyzn policjanci ujawnili ponad 113 gramów suszu roślinnego, 
ponad 1,5 grama innych substancji odurzających oraz sześć sztuk sa-

dzonek konopi indyjskich. Mało tego, na terenie posesji znajdowały 
się również dwa rowery m-ki Giant Trafic i Kross będące przedmio-
tem poszukiwań.
Na chwilę obecną trwa oddzielne postępowanie związane z zabez-
pieczonymi na terenie posesji rowerami, natomiast zebrany dotych-
czas materiał dowodowy pozwoli ł na postawienie mężczyznom 
zarzutów dokonania przestępstw narkotykowych, tj. 19-letni Patryk 
Z. odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, za 
co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności, zaś 32-latek usłyszał 
zarzut posiadania środków odurzających, co zagrożone jest karą do 
3 lat pozbawienia wolności.

(red.) http://kppnowydwor.policja.waw.pl/

fot. KPP Nowy Dwór Maz.

Z POWIATU

Ponad 5 mln dla NCM
Pacjenci Nowodworskiego Centrum Medycznego już w przyszłym roku 
będą korzystać z nowoczesnych e-usług medycznych. Decyzją Zarządu 
Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 5,8 mln zł unijnego 
wsparcia ze środków RPO WM 2014-2020. 
W środę, 24 sierpnia br., w siedzibie starostwa powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik mar-
szałek województwa mazowieckiego, Magdalena Biernacka, starostwa 

nowodworski, Paweł Calak wicestarosta oraz Jacek Kacperski dyrektor 
Nowodworskiego Centrum Medycznego.
W ramach projektu zaplanowano modernizację i rozbudowę systemu 
teleinformatycznego szpitala. Powstanie system informacji medycznej z 
elektroniczną platformą do gromadzenia, analizy i możliwością udostęp-
niania danych. Wdrożony zostanie system Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej, który umożliwi lekarzowi dostęp do pełnej dokumentacji  
o przebiegu leczenia, co pozwoli szybciej ocenić stan zdrowia pacjenta. 
Ten z kolei, w każdej chwili będzie mógł przez Internet przejrzeć historię 
swojej choroby, zalecenia, recepty i wyniki badań. Elektroniczne usługi 
umożliwią również szybszą komunikację pacjenta ze szpitalem. Chorzy 
będą mogli umówić się na wizytę u specjalisty przez Internet, a poprzez 
e-mail lub sms otrzymają potwierdzenie wybranego terminu albo powia-
domienie o odwołaniu lub przesunięciu terminu konsultacji.
System przyspieszy wymianę danych z innymi placówkami. Projekt bę-
dzie realizowany w partnerstwie z SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dzie-
kanowie Leśnym, SPZOZ w Nasielsku, SPZOZ w Pomiechówku i SZPZOZ 
w Wieliszewie.
Całkowita wartość projektu to 7 257 000 zł. Kwota dofinansowania wy-
nosi 5 805 600 zł.

(red.), za:www.nowodworski.pl

fot. OSP Nasielsk
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U NAS

Utrudnienia przy szkole
Dynamicznie przebiega-
ją prace związane z bu-
dową drogi przy Szkole 
Podstawowej w Nasielsku. 
– W pierwszych dniach 
września należy spodzie-
wać się utrudnień przy 
szkole. Nie będzie bowiem 
możliwości wjazdu na te-
ren szkoły od strony ulicy 
Kościuszki – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego magistra-
tu. – Taka sytuacja nie powinna potrwać dłużej niż do końca września, 
a biorąc pod uwagę tempo prac, można przyjąć, że na pewno zakończy 
się szybciej. Warto przypomnieć, że gdy budowa nowej drogi będzie za-
kończona, to odcinek z wjazdem od strony ulicy Kościuszki będzie jed-
nokierunkowy, natomiast odcinek od ulicy POW będzie miał charakter 
dwukierunkowy – dodaje R. Kasiak. 

Michał B.

Modernizacja dróg gminnych
Trwają prace remon-
towe w ramach mo-
dernizacji wybranych 
dróg gminnych, co 
j e s t  j u ż  w i do c zn e 
w ciągu ulic Sikorskie-
go w Siennicy (środki 
w wysokości 50 tys. 
zł przekazało również 
nowodworskie sta-
rostwo powiatowe), 
Zamoyskiego i Chło-
pickiego w Starych Pieścirogach. Firma „Czystość” z Wołomina położyła 
już tam asfalt i wyrównała pobocza. W najbliższym czasie prace przenio-
są się na ulicę Parkową w Starych Pieścirogach i do Wągrodna. 

Michał B.

Z MIASTA

Szczury znowu są w centrum
Szczury bardzo upodobały sobie 
centrum naszego miasta i chętnie 
tu co roku powracają. Gryzonie te 
nie są jednak mile widziane przez 
nasielszczan, którzy napotykają je 
w swoich domach czy też w par-
kach miejskich. A tak właśnie było 
w ostatnich dniach. 
Jak się okazuje, szczury, które roz-
noszą liczne choroby oraz groź-
ne dla ludzi pasożyty, mają tu 
dobre warunki do życia. Sprzyja 
im m.in. duża liczba pustostanów 
w Nasielsku, które nie tylko szpe-
cą wizerunek miasta, ale stają się 
domem dla gryzoni. Przy oka-
zji zwierzęta odwiedzają pobliskie 
stare kamienice, gdzie poszukują 
pożywienia. Stojące obok otwar-
te śmietniki to dla nich prawdziwa 
gratka. 
Nasielszczanie mają dość szczu-
rzych sąsiadów i chcą ich się po-
zbyć. Gmina przekonuje, że aby 
osiągnąć ten cel, do akcji muszą się 
włączyć wszyscy mieszkańcy, a nie 
pojedyncze osoby. Z tego powodu 
wystosowano prośbę do mieszkań-
ców o włączenie się do akcji dera-
tyzacyjnej.
– Jak co roku gmina ogłasza ogól-
ną akcję deratyzacyjną w centrum 
miasta. Wyłożenie trutki ustalono 
do dnia 20 sierpnia br. Koszt za-
kupienia trutki jest po stronie za-
rządców budynków (spółdzielnia, 
NBM, wspólnoty) oraz prywat-

nych właścicieli kamienic czy lo-
kali. Spółdzielnia, NBM, wspólnoty 
zostały powiadomione pismami, 
natomiast indywidualni mieszkań-
cy poprzez wywieszenie ogłoszeń 
na klatkach i na tablicach ogło-
szeń oraz lokalną prasę – informu-
je Jadwiga Szymańska, kierownik 
Wydziału Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w nasielskim 
Urzędzie Miejskim.
Przypomnijmy, że w 2015 r. akcja 
deratyzacyjna była przeprowadza-
na trzykrotnie. Pierwszy raz w ter-
minie 9–25 lipca na ul. Kościuszki. 
Potem 14 października na terenie 
całego miasta oraz 20 listopada 
również w całym mieście. W bieżą-
cym roku była już przeprowadzana 
w terminie 25–30 maja. Obecna 
trwa od 8 sierpnia. 
Co o szczurzej kwestii mówią sami 
mieszkańcy Nasielska?

– Mieszkam w kamienicy obok 
„Berty”. Widziałam na klatce ogło-
szenia, ale to administratorzy mają 
wystawić trutki. Na szczęście jesz-
cze nie spotkałam żadnego szczura 
w tym roku, ale owszem, słysza-
łam od sąsiadów, że problem jest. 
Czy jednak to wystawianie trutek  
w czymś pomoże? Nie wiem, zo-
baczymy – mówi jedna z mieszka-
nek Nasielska.
– Szczury są tu co roku. Ile z nich 
mieszka chociażby w tej ruinie 
obok parku przy Kościuszki? Co z 
tego, że na budynku wisi tabliczka 
z zakazem wstępu – szczurów to 
nie obowiązuje i jest ich tam całe 
mnóstwo – mówi pan Jerzy, miesz-
kaniec Nasielska.
Akcja deratyzacji jest jedyną formą 
rozwiązania szczurzego problemu, 
który niestety powraca co roku.

jg
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Magiczne marzenia
Pałacyk za mostem Haliny Ko-
walczuk to piękna opowieść 
osnuta magią.  Uważam tak, 
mimo że na początku nie mo-
głam się do tej historii przeko-
nać. No bo jak to? Magia, duchy? 
Jednak po kilku stronach książka 
mnie tak urzekła, że nie mogłam 
się oderwać. Faktycznie, warta 
przeczytania.
Elżbieta Wysocka to kobie-
ta po czterdziestce i po przej-
ściach. Jest lekarzem w Łodzi 
i kilka miesięcy wcześniej stra-
ciła w wypadku samochodo-
wym ukochanego męża. Jest 
załamana. Cała chęć do życia 
odeszła wraz z jej mężem. Bo-
haterka postanawia coś zmienić, 
gdy z pewną propozycją przy-
chodzi do niej pan Kotek, oferując pracę lekarza rodzinnego w Ruczaju. 
Kobieta zapewnione będzie miała również mieszkanie, i to nie byle jakie 
– będzie mieszkała w przepięknym pałacyku za mostem.
I w tym momencie chciałam zrezygnować z dalszej lektury. Przecież 
w normalnym życiu takie rzeczy się nie zdarzają. Ludzie umierają, giną 
w wypadkach, ale ich bliskim z tej racji nie przychodzi nic za darmo. 
Pan Kotek pojawia się niewiadomo skąd i oferuje świetnie płatną pra-
cę z mieszkaniem, gdzie bohaterka będzie wiodła sielankowe życie, nie 
martwiąc się o nawet o gotowaniu (którą to czynnością w książce zajmo-
wała się pani Matylda). Żyć, nie umierać.
Jednakże przełamałam się i postanowiłam czytać dalej, czego nie żałuję. 
Ostatecznie powieść się obroniła i zyskała u mnie całkiem wysoką notę. 
Dlaczego? Jestem zakochana w dialogach w Pałacyku…. Piękne opisy 
przyrody i życia mieszkańców małej gminy były urzekające. Jednak naj-
bardziej podobały mi się relacje pani doktor z jej sąsiadem, weteryna-
rzem. Kłócili się jak pies z kotem, co chwilami było nadzwyczaj zabawne. 
Po czasie wyniknął z tego romans, oczywiście z magią w tle. Dobrze, 
że bohaterka nie musiała używać eliksiru miłości… Wtedy chyba bym 
z miejsca odłożyła tę powieść. 
I choć nie lubię natykać się w powieściach obyczajowych na magię, 
duchy itp., to jednak historia Elżbiety, Tomasza i całego Ruczaju bardzo 
mnie urzekła. Teraz jestem tego pewna – zakochałam się w tej opowie-
ści. To bardzo romantyczna historia, pięknie opisana. Taka czysta i świeża. 
Polecam zdecydowanie.

Marta Czeremurzyńska

KULTURA

WARTO PRZECZYTAĆ

KULTURA

Kino letnie w całej gminie
W tym roku po raz kolejny Nasielski 
Ośrodek Kultury zorganizował 
w lipcu i sierpniu plenerowe Kino 
Letnie. Grzechem było nie odwie-
dzić go chociaż raz.
Pierwsza edycja kina plenerowe-
go odbyła się w zeszłym roku. Na 
parkingu przed nasielskim kościo-
łem ustawiono ekran i krzesełka dla 
widzów. Chociaż było ich wiele, to 
i tak niektórzy przynosili własne, bo 
brakowało miejsc z powodu duże-

go zainteresowania. Grany wtedy 
był klasyczny film Charliego Chapli-
na Brzdąc, a muzykę na żywo grał 
zespół Czerwie. Było to na pewno 
ciekawe wydarzenie kulturalne.
W tym roku kino plenerowe po-
stanowiło wyjść poza Nasielsk 
i prezentować filmy na terenie ca-
łej gminy. Budy Siennickie, Ciek-
syn, Dębinki, Popowo Borowe 
i Stare Pieścirogi były miejscami 
prezentacji dzieł filmowych z róż-

nych kategorii . W sa-
mym Nasielsku również 
odbyło się kilka poka-
zów, w tym po raz kolej-
ny film Chaplina, w tym 
roku był to Charlie żoł-
nierzem z wciągającą 
i hipnotyzującą muzyką 
Czerwi.
Poza niemym f ilmem 
z Charl im Chapl inem 
p r e z e n t o wa n e  b y ł y 

p r z e d e  ws z ys t k i m 
nowe polskie f i lmy: 
dramat  Moj e córk i 
krowy, dwie kome-
die: 7 rzeczy, których 
nie wiecie o facetach i Wkręce-
ni 2, oraz trudny do zakwalifiko-
wania, gorzki i przewrotny film 
Woody’ego Allena Nieracjonal-
ny mężczyzna. Specjalny pokaz 
f ilmowy odbył się 20 sierpnia 

br., w sobotę. po uroczystościach 
związanych z 96. rocznicą Bitwy 
nad Wkrą. Pokazano wtedy polski 
niemy film fabularny pt. Cud nad 
Wisłą w reżyserii Ryszarda Bole-
sławskiego z 1921 r.

Choć nie wszyst-
kie seanse cieszyły 
się równie dużym 
powodzeniem, to 
warto zauważyć, 
że kino plenerowe 
potrafi zgromadzić 
w jednym miejscu 
młodzież i osoby 
dorosłe. Nierzad-
ko też w trakcie se-
ansu dochodziły 

osoby będące akurat w pobliżu i za-
chęcone dobiegającym z niedaleka 
światłem i dźwiękiem. Docenić na-
leży również kulturę widzów, którzy 
zwykle zachowywali ciszę i nie prze-
szkadzali sobie nawzajem podczas 
oglądania, co nie zawsze jest regułą 
w klasycznym kinie.
Nasielskie kino letnie odbywa się 
w tym roku w ramach projektu 
„Tworzenie warunków do uczestnic-
twa w kulturze filmowej” dofinanso-
wanego ze środków PISF w ramach 
Programu Operacyjnego Edukacja 
i Upowszechnianie Kultury Filmo-
wej Priorytet III Filmowe inicjatywy 
lokalne.

PK
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Ziemak ze Smogorzewa
Niezwykle znaczącym rodem 
zapisanym nie tylko w dziejach 
Mazowsza, ale także całej Rzeczy-
pospolitej, był ród pieczętujący się 
herbem Junosza, którego protopla-
stą był rycerz Ziemak z pobliskiego 
Smogorzewa.
Rycerz ten, z racji sprawowanych 
w pierwszej połowie XV w. docho-
dowych godności ziemskich, m.in. 
sędziego, cześnika ciechanowskie-
go oraz marszałka dworu, zgromadził 
znaczący majątek. W tymże okresie 
skupił w swoich rękach m.in. wsie 
Cieksyn, Lelewo, Borkowo (d. zwane 
Borukowem). Był też właścicielem 
kilku innych wsi wchodzących w ob-
szar ówczesnej ziemi ciechanowskiej, 
w tym podciechanowskiego Bieli-
na (obecnie część Ciechanowa). Na 
marginesie należy dodać, iż do dzisiaj 
zachował się zapis w Metryce Książę-
cej MK3 z 1418 r., dotyczący transak-
cji zakupu wsi Lelewo przez Ziemaka. 
Zbywcami byli bracia Dobrogost i Ja-
kusz z Lelewa, którzy sprzedali nie-
ruchomość za bardzo dużą, jak na 
ówczesne czasy, kwotę 300 kop 
groszy praskich. Jak twierdzi Adam 
Wolff w Szkicach z dziejów Nasielska 
i dawnej ziemi zakroczymskiej, Zie-
mak podzielił cały posiadany majątek 
między swoich trzech synów, którzy 
dali początek znakomitym rodom 
Lelewskich, Borukowskich i Bieliń-
skich, wszyscy herbu. Junosza. 
Odnośnie do rodu Bielińskich, 
jego przedstawiciele pełnili najwy-
żej funkcje w Królestwie Polskim 
pod koniec istnienia I Rzeczy-
pospolitej, np. Kazimierz Ludwik 
Bieliński – zm. w 1713, był marszał-
kiem wielkim koronnym, podob-
nie jak jego syn Franciszek, zm. w  
1766 r. Nieco później drugi Fran-
ciszek, zm. w 1804 r., był pisarzem 
wielkim koronnym). Warto wie-
dzieć, że ich przodek – cześnik 
(1513–1514), kasztelan ciechanowski 
(1515–1516), kasztelan wyszogrodz-
ki (1517), prawnuk wspomnianego 
Ziemaka, również o imieniu Zie-
mak, pisał się jednocześnie z Ciek-
syna i Bielina. Ten fakt wskazuje, że 
potomkowie Ziemaka, którzy po-
siadali zarówno Cieksyn, jak i pod-
ciechanowskie Bielino, ostatecznie 
przyjęli nazwisko od nazwy wsi 
Bielino, a nie od Cieksyna. 

Obok wspomnianego kasztelana 
w omawianej epoce historycznej 
do znacznych godności doszli Jan 
Bieliński (być może syn Ziemaka-
-kasztelana), sekretarz Zygmunta 
Starego, który w 1546 r. przez kilka 
miesięcy (aż do śmierci) piastował 
godność biskupa płockiego. Ko-
lejnym znaczącym przedstawicie-
lem tegoż rodu był Jakub Bieliński, 
absolwent Akademii Krakowskiej, 
zm. w 1584 r. brat Jana – kanonik 
płocki, archidiakon pułtuski, tytu-
larny biskup lacedemoński. Warto 
wspomnieć, iż związek z „ziemią 
nasielską” miał Franciszek Jan 
Bieliński, m.in. wojewoda mal-
borski, który w drugiej połowie  
XVII w. odkupił majątek w Kowale-
wicach od znaczącej rodziny Ko-

walewskich herbu Junosza. Ponoć 
jeden z Kowalewskich – towarzysz 
chorągwi pancernej w czasach 
potopu szwedzkiego – w jednej 
z wielu bitew był bliski zabicia kró-
la szwedzkiego Gustawa Adolfa. 
Wspomniany Bieliński był jednym 
z g łównych fundatorów pier-
wotnego drewnianego klasztoru 
w Strzegocinie. 
W drugiej połowie XVI w. na sce-
nę dziejów wkracza Jan Boru-
kowski z Borkowa, bratanek Jana 
i Jakuba Bielińskich. Jak twierdzi Ire-
na Geysztorowa w książce Cztery 
wieki Mazowsza 1526–1914 biskup 
Jan Bieliński pomagał w karierze 
swojemu bratankowi z Borkowa. 
Dzięki temu Jan Borukowski zro-
bił znaczącą karierę w ówczesnym 
królestwie. Kolejno pełnił funk-
cje sekretarza w kancelarii kró-

la Zygmunta Augusta, następnie 
podkanclerzego koronnego. W  
1569 r. Jan jest jednym z sygnatariu-
szy Unii Polsko-Litewskiej zawartej 
w Lublinie. Wreszcie u kresu życia 
(zm. w 1584 r.) za zasługi otrzymu-
je godność biskupa przemyskiego. 
Jak twierdzi wspomniana autorka, 
zarówno Jan Borukowski, jak i po-
zostali duchowni byli fundatorami 
nowego, murowanego, istniejące-
go do dzisiaj kościoła w Cieksynie. 
Z rodu Borukowskich należy wspo-
mnieć żyjącego w XV w. znaczą-
cego rycerza Ziemaka z Borkowa 
zwanego „Koboltem”. Rycerz ten 
pełnił kolejno funkcje chorążego 
(1461–1462), sędziego (1463–1473), 
wreszcie kasztelana wyszogrodz-
kiego (1473–1490). Jego synem 
najprawdopodobniej był biskup Jan. 
Nie można wykluczyć, że synem 
jego był również Piotr Borukow-
ski – przeor jednego z klasztorów 
w Płocku. 
Ród Borukowskich na pewno za-
mieszkiwał w Borkowie jeszcze 
w pierwszej połowie XVIII w. Za-
chowała się wzmianka w księgach 
z lustracji biskupiej parafii w Cieksy-
nie, gdzie wspomniano, że bodaj-
że w 1724 r. jeden z Borukowskich 
sponsorował renowację ołtarza 
w tutejszym kościele. 
Najmniej wiemy o dokonaniach 
w średniowieczu przedstawicie-
li rodu Lelewskich, którzy jeszcze 
w XVI w. posiadali również wieś 
Smogorzewo – rodową posiadłość 
protoplasty rodu Ziemaka. Musiało 
im się wieść całkiem dobrze, gdyż 
w XVI w. przedstawiciele tego rodu 
licznie występują jako posłowie zie-
mi zakroczymskiej na sejmy kra-
jowe, m.in. Piotr Lelewski – poseł 
z 1584 r., Tomasz Lelewski – poseł 
z 1590 r., Jakub Lelewski, podcza-
szy warszawski – poseł z 1598 r. 
Na koniec warto nadmienić, że rody 
pieczętujące się herbem Junosza 
mogły mieć swoje gniazdo właśnie 
w pobliskim Smogorzewie. Herb 
ten przypisany jest m.in. nazwiskom 
Smogorzewskich, Skoroszewskich 
(od Skorosz), Błędostowskich (od 
Błędostowa), Glinickich (od Glinic), 
Poniatowskich (od Poniat) i Pijanow-
skich (od Pijanowa).

Andrzej W. Kordulewski

Herb Junosza

NASIELSK BASZTA TEAM

Biegacze pamiętają  
o powstańcach 
Nasielscy biegacze nie próżnują w wakacje i ciężko trenują, nie tylko pod-
czas Środowych Biegów z Basztą. W większości każdy ćwiczy kondycję 
we własnym zakresie lub w wąskim gronie. 
A okazji do wypróbowania swoich sił i robienia „życiówek” jest co nie-
miara. Wakacje mijają głównie pod znakiem biegów upamiętniających 
powstanie warszawskie. Jednym z nich był 26. Bieg Powstania Warszaw-
skiego, stanowiący część Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o pa-
mięć”. Triada Biegowa to trzy biegi historyczne: Bieg Konstytucji 3 Maja, 
Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości. 
23 lipca o godzinie 21:00 spod warszawskiej Polonii, po odśpiewaniu Roty, 
kilkuosobowa grupa nasielskich biegaczy pobiegła 10-kilometrową tra-
są wiodącą przez ulice Krakowskie Przedmieście, Karową, Czerniakowską 
i Wybrzeże Gdańskie. Temu wydarzeniu towarzyszyła niezwykła oprawa 
– biegliśmy w biało-czerwonych opaskach, razem z nami biegli żołnierze, 
a z głośników słychać było odgłosy bombardowania. 
Bardzo ciekawą imprezą sportowo historyczną był Ultramaraton Powstań-
ca 1944–2016 w Wieliszewie. Do pokonania było 63 km, czyli tyle, ile dni 
trwało powstanie warszawskie. Oczywiście, nie mogło tam zabraknąć silnej 
grupy nasielskich biegaczy. Po odśpiewaniu hymnu około godziny 6 rano 
wystartowaliśmy w dwóch 7-osobowych grupach sztafetowych. Nasielsk 
Baszta Team w składzie: Jarosław Dylewski, Radek Jankowski, Robert Sierz-
putowski, Jarek Ruciński, Stanisław Łabęda, Bartek Suwiński, Iwona Waw-
rzyńska, i  Nasielsk Baszta Team 2: Marek Maluchnik, Ryszard Kalinowski, 
Łukasz Witkowski, Dominik Kwasiborski, Jola Rucińska, Krzysiek Skrzyp-
czyński, Marian Podgórski. 
Każdy z zawodników miał do pokonania trasę około 10 km, szlak „kurie-
ra powstańczego” oraz miał zaliczyć kolejne punkty kontrolne i punkty 
zmian, związane z historycznym szlakiem Polski Walczącej. Punkty kon-
trolne i zmian były obsługiwane przez żołnierzy z 32. Wieliszewskiego 
Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Kon-
stantego Orlicz-Dreszera z Olszewnicy Starej. 
Na 50 startujących sztafet zajęliśmy odpowiednio 9. i 7. miejsce, co 
jest bardzo dobrym wynikiem. Jednak największe gratulacje należą się  

Arkowi Żyle, który dystans 63 km pokonał indywidualnie z czasem 
9:19:39, zajmując 164. miejsce. Warunki pogodowe były w tym dniu bar-
dzo trudne, było duszno, słońce mocno prażyło. W większości trasa pro-
wadziła przez pola, łąki, lasy, a nawet trzeba było wbiec na wieżę kościoła. 
Jednakże każdemu udało się ukończyć bieg, a nawet osiągnąć „życiówkę”. 
Gmina Wieliszew ponownie nie zawiodła, była to impreza na naprawę wy-
sokim poziomie. Każdy, kto ukończył bieg, otrzymał pamiątkowy medal, 
mógł skosztować pożywnego posiłku oraz zregenerować obolałe mięśnie 
pod okiem fizjoterapeutów. 
W tym roku przed nami jeszcze kilka ważnych biegów, nie tylko o cha-
rakterze historycznym. Tym czasem zapraszamy wszystkich chętnych 
w środy pod Basztę, gdzie w doborowym towarzystwie można aktywnie 
spędzić wolny czas. 

(IW)
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fot. M. Stamirowski

Z GMINY

Drugi piknik w Pieścirogach
Zgodnie z zapowiedziami organiza-
torek, w niedzielę, 14 sierpnia, od-
był się drugi „Piknik Sąsiedzki pod 
Chmurką” przy ulicy Platynowej 
w Starych Pieścirogach. Było na 
nim wiele atrakcji dla całej rodziny.
Jak mówią orga-
nizatorki imprezy, 
Agnieszka Ignaczak 
i Elżbieta Latkow-
ska, bardzo zależało 
im na tym, by zgod-
nie z zapowiedziami 
zorganizować drugą 
taką imprezę. – Jak 
się powiedziało „a”, 
to trzeb a powie-
dzieć i „b”– mówią, 
dodając przy tym, 
że cieszą się z do-
brej pogody tego 
dnia. – Trochę byłyśmy zmęczone 
po organizacji poprzedniego pik-
niku, ale podładowałyśmy od tego 
czasu baterie i ruszyłyśmy do boju 
– opowiada z uśmiechem Elżbieta 
Latkowska.
Na scenie wystąpił zespół Starter, 
który aż do końca imprezy, do 
godziny  21.30, bawił publiczność 
swoją muzyką. Było malowanie 
twarzy najmłodszych, możliwość 

przejażdżki na koniu i dmuchany 
plac zabaw dla dzieci. Furorę ro-
biła grupa harleyowców, która od 
razu zwróciła uwagę młodszych 
gości, chcących koniecznie prze-
jechać się motocyklem. Sporym 
zainteresowaniem cieszyło się sto-

isko policji z Komendy Powiatowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Do Pieścirogów przyjechali także 
strażacy z OSP Jackowo.
Piknik odwiedził również burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski, któ-
rego czekała spora niespodzianka. 
Jeden z mieszkańców Pieścirogów, 
miłośnik i hodowca gołębi, przy-
wiózł wszystkie swoje ptaki i wypu-
ścił je naraz w powietrze. – To było 

coś innego i nowe-
go, wszystkim się 
p odob a ł o,  także 
panu burmistrzo-
wi – mówi Elżbieta 
Latkowska. 
Podczas imprezy 
można był o o d-
wiedzić wiele stoisk. 
Dużym powodze-
niem cieszył y się 

te z ciastami i bigosem przygoto-
wanym przez organizatorki, a tak-
że z grillem, którego doglądali ich 
mężowie.
Jak mówią organizatorki, impre-
za nie udałaby się, gdyby zabrakło 

wsparcia ze strony in-
nych osób i organizacji. 
Dziękują więc serdecz-
nie za wsparcie Bogda-
nowi Ruszkowskiemu, 
burmistrzowi Nasielska; 
Straży Pożarnej i Policji; 
sklepowi Hebe z Nowego 
Dworu Mazowieckiego, 
który zorganizował kon-
kurs z nagrodami; Rober-
towi Bachankowi, dzięki 
któremu piknik odwiedzili 
harleyowcy; dyrektoro-
wi ZPO w Winnicy, któ-

ry udostępnił scenę, i wszystkim, 
dzięki którym wydarzenie to mo-
gło dojść do skutku. 
Panie Agnieszka i Elżbieta mają 
jeszcze więcej propozycj i  dla 
mieszkańców nie tylko swojej miej-
scowości. Po pierwsze, jeśli w zimie 
będą odpowiednie warunki, czyli 
wystarczająca ilość śniegu, to zo-
stanie zorganizowany kulig połą-
czony z ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek. Oczywiście w planach 
jest kolejny letni piknik, z nowymi 
i jeszcze ciekawszymi atrakcjami. 
– Trzeba ludziom pokazać coś 
innego, żeby ich nie znudzić, 
a pozwolić spędzić miło dzień – 
podsumowuje Agnieszka Ignaczak. 
Do zobaczenia na kolejnych są-
siedzkich spotkaniach. 

Paweł Kozłowski

UROCZYSTOŚCI

Obchody 96. rocznicy bitwy warszawskiej
Zgodnie z tradycją ostatnich lat, 
w gminie Nasielsk kolejną rocz-
nicę bitwy warszawskiej 1920 r. 
świętowano dwukrotnie: w Borko-
wie i Nasielsku. Chodzi o upamięt-
nienie poszczególnych epizodów 
wojny polsko-bolszewickiej na tym 
terenie. Niektórzy historycy okre-
ślają całość zmagań jako bitwę nad 
Wkrą, a inni, a wśród nich sam ge-
nerał Władysław Sikorski, jako bitwę 
o Nasielsk.
W każdym razie, ważne jest to, że 
ten odcinek frontu w dniach 14–
16 sierpnia 1920 r. miał kapitalne 
znaczenie dla losów całej bitwy 
warszawskiej. Tu, między innymi, 
zaczął się przełom skutkujący wiel-
kim odwrotem armii bolszewic-
kich.

15 sierpnia 2016r.  
cmentarz w Nasielsku

Pierwsza część obchodów 96. 
rocznicy bitwy warszawskiej na 
ziemi nasielskiej odbyła się na 
nasielskim cmentarzu parafialnym 
15 sierpnia 2016 r. przy bezimien-
nej mogile, w której zostało po-
chowanych około 70 poległych 
w Nasielsku i okolicach żołnierzy 
z operujących tu związków tak-
tycznych 5. Armii gen. Władysława 
Sikorskiego.
Wartę honorową przy mogile wy-
stawił 2. Mazowiecki Pułk Sape-
rów z Kazunia. Asystę honorową 
ze sztandarem kombatanckim za-
pewnili nasielscy harcerze. Harce-
rze asystowali też przy składaniu 

wieńców i wiązanek przez przybyłe 
delegacje. Wiele delegacji przybyło 
na uroczystość ze sztandarami. 
Po w ys ł uchaniu hymnu pań-
stwowego miało miejsce krótkie 
okolicznościowe wystąpienie bur-
mistrza Nasielska Bogdana Rusz-
kowskiego oraz modlitwa w intencji 
poległych w walkach o Nasielsk 
i zmarłych uczestników tamtych 
walk. Modlitwie przewodził ksiądz 
prefekt Grzegorz Ostrowski. Ostat-
nim punktem tej uroczystości było 
złożenie wieńców i wiązanek na 
bezimiennej mogile. Po zakończe-
niu tego uroczystego apelu zebrani 
przeszli do kościoła, gdzie w inten-
cji Ojczyzny oraz Bohaterów pole-
głych w 1920 r. została odprawiona 
uroczysta msza św.

20 sierpnia 2016r.  
Borkowo 

Kolejne rocznicowe uroczystości 
odbyły się w sobotę, 20 sierpnia 
br., w Borkowie przy pomniku wy-
budowanym w 2000 r. dla uczcze-
nia 80. rocznicy bitwy nad Wkrą. 

To miejsce symboliczne dla tego 
wydarzenia. Tu, w okolicy mostu, 
toczyły się w roku 1920 najcięższe 
boje znane jako bitwa nad Wkrą. 
Zwycięsko wyszli z nich żołnierze 
5. Armii generała Władysława Si-
korskiego.
Uroczystość w Borkowie miała opra-
wę wojskową. Najpierw zebrani pod 

pomnikiem uczestniczyli w konce-
lebrowanej mszy św. Celebrowali ją: 
proboszcz parafii wojskowej w Ze-
grzu ks. kapelan major Kryspin Rak 
i ks. proboszcz parafii w Cieksynie 
Ryszard Kolczyński. Homilię wygło-
sił ks. Rak. Po mszy św. odczytano 
nadesłane przesłania i miały miejsca 

okolicznościowe wystąpienia gości, 
a wśród nich wystąpienie Magdaleny 
Biernackiej, starosty powiatu nowo-
dworskiego, i Bogdana Ruszkowskie-
go, burmistrza Nasielska.
Następnie odbył się Apel Pamięci, 
a kompania honorowa oddała salwę 
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Z MIASTA

Zieleń skrywa śmieci
Mimo że od kilku lat za odbiór śmie-
ci z gospodarstw domowych obo-
wiązkowo płaci każdy z nas, nadal nie 
brakuje delikwentów wyrzucających 
odpady w lasach. Jaskrawe worki wy-
łaniają się z zieleni w pobliżu mostku 
w Nowej Wsi. Czyżby znudził się nam 
zielony krajobraz i trzeba go ubarwić na nowo – śmieciami?

Można szybciej w mieście?
Jaka jest dopuszczalna prędkość 
w terenie zabudowanym, gdy nie 
są prowadzone żadne prace drogo-
we i remonty? – zastanawiają się kie-
rowcy jeżdżący ulicą Piłsudskiego 
w Nasielsku.

Ogłoszenia  
na przystankach
Mimo obowiązującego zakazu naklejania ogłoszeń na wiatach 
przystankowych, nadal nie brakuje reklamodawców z tupetem. 
Czy naprawdę w ten sposób tworzy się pozytywny wizerunek 
firmy i oferowanych przez nią usług?

Michał B.

Z PARAFII

Zmiany wikariuszy
Jak co roku w sierpniu, Kuria Diecezjalna w Płocku ogłasza zmia-
ny personalne w parafiach. Od 24 sierpnia br. w naszych parafiach 
posługę pełnić będą nowi wikariusze.
Do paraf i i św. Wojciecha w Nasielsku skierowany został  
ks. mgr Piotr Wilkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw.  
św. Wojciecha w Raciążu.
Ks. mgr Piotr Orliński, będący do tej pory wikariuszem w parafii 
św. Katarzyny w Nasielsku (Starych Pieścirogach), został mianowa-
ny wikariuszem parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie. 
Zaś jego miejsce zajął ks. mgr Michał Gołębiewski, dotychczaso-
wy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie.
Z parafii pw. św. Rocha w Cieksynie do parafii pw. św. Mikołaja  
w Gąbinie przeszedł ks. mgr Tomasz Kaszanek. Nowym wikariu-
szem w tej parafii mianowany został neoprezbiter, ks. mgr Piotr 
Pieczewski. Nowym wikariuszem parafii pw. św. Anny w Pomie-
chowie został neoprezbiter, ks. mgr Paweł Dobies.

(red.) za: www.diecezjaplocka.pl

honorową. W tej części uroczystości 
nastąpiło również złożenie wieńców 
i wiązanek. Składali je przedstawiciele 
wojska, organizacji i stowarzyszeń, po 
czym odbył się krótki występ Orkie-
stry WP z Siedlec. Zaprezentowano 
zebranym wiele melodii związanych 
z tradycją polskiego wojska, a głów-
nie z okresem roku 1920. 
Tradycyjnie od kilku lat na zakoń-
czenie uroczystości odbywa się 
inscenizacja walk polsko-bolsze-

wickich nad Wkrą w 1920 r. w wy-
konaniu grup rekonstrukcyjnych. Ta 
część, jak dało się zauważyć, cieszy 
się największym zainteresowaniem 
mieszkańców i gości, którzy obser-
wują sceny batalistyczne.
Bitwa nad Wkrą rozegrała się na 
terenie obejmującym dziś k i l-
ka gmin. Głównym organizato-
rem uroczystości rocznicowych 
w Borkowie jest gmina Nasielsk, 
a współorganizatorami są gmi-
ny: Joniec, Pomiechówek, Nowe 

M i a s t o ,  S o c h o c i n 
i Świercze. 
Nowością tegorocz-
n e j  u r o c z y s t o ś c i 
w Borkowie nad Wkrą 
była projekcja f i lmu 
Cud nad Wisłą. 
Główna rola w organi-
zacji imprezy przypada 
Urzędowi Miejskiemu 
w Nasielsku i Nasiel-
skiemu Ośrodkowi Kul-
tury. Wsparcia udziela 
jednostka OSP w Ciek-
synie, która przygotowuje dużą 
ilość smakowitej grochówki go-
towanej w dwóch wojskowych 

kuchniach i Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, któ-
ry dba o przygotowanie terenu 
imprezy. Co roku w organizację 

obchodów włączają się również 
mieszkańcy Borkowa i okolicznych 
miejscowości.

andrzej zawadzki

Obchody 96. rocznicy bitwy warszawskiej
dokończenie ze str. 8

fot. M. Stamirowski
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WETERYNARZ RADZI

Najpopularniejsze rasy psów
Maltańczyk
Jedna z najstarszych ras psów, ktorej historia 
sięga aż starożytnej Grecji i Rzymu. W daw-
nych czasach posiadanie maltańczyka było 
oznaką wysokiego statusu społecznego. Mal-
tańczyki to wesołe, energiczne pieski, ktore 
doskonale odnajdują się jako rodzinni pupile. 
Jeśli jednak dzieci nie obchodzą się z nimi wy-
starczająco łagodnie, mogą stać się małymi 
agresorami. Niestety, są dosyć wymagające, 
jeśli chodzi o codzienną pielęgnację. Ich po-
zbawiony podszerstka włos trzeba codziennie 
wyczesywać, ponieważ nie jest on w stanie sam wypadać. Śnieżnobia-
ły kolor włosa to wypadkowa genów i codziennej pielęgnacji. Bardzo 
często w okolicy oczu, pyszczka powstają brązowe naloty, ktore trudno 
usunąć. To namnażający się w sierści grzyb powstały na skutek ciągłe-
go wycieku łez i śliny. Warto wiedzieć, że na rynku są dostępne specjal-
ne preparaty dla psów o białym zabarwieniu. Ich regularne stosowanie 
może zapobiec tworzeniu się brązowych plamek.
Maltańczyki rzadko są źródłem alergii wśród dzieci. Z powodu dużej 
popularności tej rasy i niekontrolowanego krzyżowania coraz częściej 
mamy do czynienia z chorobami przenoszonymi drogą dziedziczenia. 
I tak w gabinetach weterynaryjnych borykamy się ze zwichniętymi rzep-
kami, z dysplazją stawów biodrowych czy wnętrostwem. Generalnie jed-
nak ich chorowitość nie odbiega od chorowitości innych małych ras.

Shih tzu
Nazwa tej rasy w języku chińskim oznacza 
„lwa”, chociaż jego gabaryty są znacznie, 
znacznie mniejsze. Charakterem jednak ten 
mały piesek może śmiało konkurować z naj-
większymi bestiami. Jest bardzo czujny, inte-
ligentny i waleczny. Jest też dosyć hałaśliwy 
i zagrożenie sygnalizuje głośnym szczeka-
niem. Shih tsu są dość przyjazne wobec dzieci, 
ale ich okrywa włosowa wymaga regularnej 
pielęgnacji, stąd część właścicieli zamiast co-
dziennego czesania wybiera systematyczne 
strzyżenie. 
Shih tzu miewają problemy z nerkami – zdarza się u nich niewydolność 
nerek nawet w wieku kilku miesięcy. Jak wszystkie małe pieski o wyłupia-
stych oczkach, mają predyspozycje do wypadania gałki ocznej, dlatego 
należy delikatnie obchodzić się z nimi np. w czasie związywania włosków 
i unikać np. łapania za kark. Podobnie jak maltańczyki cierpią z powodu 
zwichnięcia rzepki. Jak wszystkie psy o krótkiej kufce, i one mogą mieć 
tzw. zespół oddechowy psów krótkoczaszkowych. Miewają zwężone 
nozdrza, co można korygować chirurgicznie.

Pekińczyk
Kolejna starożytna rasa, uwielbiana w Chinach przez cesarzy i wysokich 
rangą obywateli. Za kradzież pekińczyka karano niegdyś śmiercią, wie-
rzono bowiem, że pekińczyki powstały z połączenia małpy z lwem, lew 
natomiast czczony był w religii buddyjskiej.
Włos pekińczyka jest gęsty, o bogatym podszerstku, w związku z czym 
wymaga stałej pielęgnacji. Jest to rasa aktywna, dosyć hałaśliwa, odważna 
i uparta. Niechętnie spoufala się z obcymi. 
Bardzo często u pekińczyków rozwiązujemy ciążę poprzez cesarskie 
cięcie. Pekińczyki miewają problemy z rzepkami, które często ulegają 
zwichnięciu. Cierpią też częściej niż inne rasy na schorzenia układu od-
dechowego, ze względu na budowę kufki.

Yorkshire terrier
Jest to stosunkowo młoda rasa, która początkowo była używana do zwal-
czania szczurów i myszy. Yorki mają korzenie myśliwskie i jak wszystkie 
teriery bywają czasem nieco szalone. Zdarza się, że są agresywne w sto-
sunku do innych psów i niestety także do dzieci. Nadają się do mieszka-
nia do bloku i nie wymagają zbyt wiele ruchu.
Chorobą często dotykającą yorki jest zapadnięcie tchawicy, objawiają-
ce się uporczywym kaszlem. Często w gabinecie weterynaryjnym in-
terweniujemy, by usunąć przetrwałe zęby mleczne. Szczenięta yorków 
wymagają szczególnej uwagi w związku z tzw. hipoglikemią, czyli na-
głymi spadkami poziomu glukozy we krwi. Niebezpieczna tendencja do 
miniaturyzacji tej rasy prowadzi do wielu zaburzeń zdrowotnych, dla-
tego zachęcam, by nie kupować tych najmniejszych, najdrobniejszych 
osobników.

Małgorzata Rosłońska

Językowe potyczki

Dopełniacz w opałach
Dopełniacz to drugi z przypadków 
gramatycznych (po łacinie geneti-
vus). Odpowiada na pytania: kogo? 
czego?
Ciekawostką jest, że w językach 
słowiańskich dopełniacz zlał się 
z innym przypadkiem i częściowo 
przejął jego funkcję. Chodzi miano-
wicie o znany tym, którzy uczyli się 
łaciny – ablativus. Ablatyw to w ła-
cinie pozostałość po języku prain-
doeuropejskim, w pewnym sensie 
zastępująca nieobecny w mowie 
starożytnych Rzymian narzędnik 
(oraz miejscownik). Jak wyglądał 
ablatyw, występujący w dawnej 
polszczyźnie, pokazuje nam przy-
słowie Gość nie w porę gorszy Ta-
tarzyna – w sensie: od Tatarzyna. 
Jest to właściwy dla gramatyki ła-
cińskiej ablativus comparationis 
(czyli ablatyw porównawczy). Dziś, 
jak widać, użylibyśmy słowa w do-
pełniaczu z przyimkiem „od”. 
Dopełniacz w polszczyźnie jest 
używany przy przeczeniach (To 
jest książka ALE Nie ma książ-
ki ). Znajduje również zastosowa-
nie w zdaniach z przydawkami 
rzeczownikowymi (przydawka to 
część zdania, która jest określeniem 
rzeczownika), gdy jest mowa o wła-
sności czy przynależności: Nasz kot 

zniszczył kwiaty w ogródku 
sąsiada. Brat ojca kupił od 
nas stary samochód.
Jakie problemy niesie ze 
sobą użycie dopełniacza? 
Główne to zastosowanie 
b łędnej końcówki przy 
odmianie rzeczowników 
rodzaju męskiego liczby 
pojedynczej (a także nie-
których w liczbie mnogiej) 
oraz błędny rząd czasowni-
ka, czyli użycie biernika tam, gdzie 
dany czasownik domaga się jako 
dopełnienia rzeczownika w dopeł-
niaczu. 
Co do rzeczowników rodzaju mę-
skiego, w dopełniaczu przyjmu-
ją one końcówkę albo „-a”, albo 
„-u”. W wypadku np. domu czy 
psa (bądź innych rzeczowników 
żywotnych) nie mamy wątpliwo-
ści, ale co z wyrazami obcego po-
chodzenia? Słownik podpowiada, 
że zwykle przyjmują one końców-
kę „-u”: makijażu, biznesu. Oraz te-
lefonu, ale – uwaga! – smartfona. 
Powiemy także swinga, choć po-
dobnie brzmiące słowo w dopeł-
niaczu poprawnie wypowiadamy 
– ringu. A z kolei gdy mówimy o li-
ście elektronicznym, dopuszczalne 
są obie końców: e-maila lub e-ma-

ilu (a także w wersji spolszczonej: 
mejla lub mejlu). W wypadku wia-
domości tekstowej wysyłanej te-
lefonicznie jest inaczej: poprawnie 
mówimy Nie dostałem SMS-a.
No chyba że mamy na myśli nie 
pojedynczą wiadomość, a nazwę 
usługi. Wówczas poprawna forma 
dopełniacza to SMS-u. Końcówkę 
„-a” lub „-u” w dopełniaczu w za-
leżności od znaczenia przyjmują 
też słowa bal (nie ma balu – w sen-
sie zabawy; bala – kłody drzewa) 
czy przypadek (przypadku – zbie-
gu okoliczności, ale przypadka gra-
matycznego).
Wiele czasowników jako do-
pełnienia wymaga rzeczownika 
w dopełniaczu (żądać, używać, po-
trzebować), mimo że nagminne jest 
stosowanie dopełnienia w bierniku 
– jest to jednak błąd. 

Agata Wojtko

Z MIASTA. Śladem naszych publikacji

Co z balkonami?
W  n u m e r z e  1 6  „ Ż y c i a 
Nasielska” ukazał się artykuł 
pt. Uwaga na niebezpieczne 
balkony! Tuż po jego publika-
cji do redakcji zgłosił się jeden 
z mieszkańców bloku przy ul. 
Starzyńskiego 7, który to bu-
dynek był przedmiotem arty-
kułu. W odpowiedzi na zawartą 
w nim uwagę prezesa Nasiel-
skiego Budownictwa Miesz-
kaniowego dotyczącą braku 
skarg ze strony mieszkańców 
na odpadającą elewację miesz-
kaniec informuje, że zwracał się 
ze skargą, ale spotkał się z ne-
gatywną odpowiedzią i brakiem 
reakcji.
– Nie może być tak, że temat 
zostanie zamieciony pod dy-
wan. Rada Miejska też powinna 
zająć się tą sprawą. Obok naszego 
bloku przechodzi mnóstwo osób, 
które udają się chociażby na ry-
nek. I co? Ma na nie spaść kawałek 
ściany czy balkonu? W tej sprawie 
należy też zwrócić się do Agencji 
Mienia Wojskowego, która też jest 
odpowiedzialna za nasz blok – po-
wiedział nam mieszkaniec budynku 
wielorodzinnego przy ul. Starzyń-
skiego 7.
Zapytaliśmy Agencję Mienia Woj-
skowego, co można zrobić w tej 
kwestii.
– Agencja Mienia Wojskowego 
Oddział Regionalny w Warszawie 
informuje, że nieruchomość po-
łożona w Nasielsku przy ul. Sta-
rzyńskiego 7 aktualnie objęta jest 
procedurą zmierzającą do uregu-

lowania jej stanu prawnego. Agen-
cja na podstawie sporządzonych 
przez administratora budynku pro-
tokołów konieczności wykonu-
je doraźne naprawy, utrzymując 
w stanie dobrym substancję bu-
dynku. W ubiegłym roku zostały 
pomalowane klatki schodowe, wy-
mieniona nawierzchnia chodnika, 
została zamontowana brama i furt-
ka wejściowa na teren posesji, wy-
konano szereg robot związanych 
z instalacją centralnego ogrzewa-
nia. Na bieżąco wykonywane są 
zalecenia wynikające z przeglądów 
technicznych – informuje Katarzy-
na Perz, zastępca dyrektora Od-
działu Regionalnego w Warszawie 
Agencji Mienia Wojskowego. – Od-
powiadając na pytanie dotyczące 
zabezpieczenia niebezpiecznych 
miejsc pod balkonam,i informuję, 
że jakiekolwiek zagrożenie bez-

pieczeństwa wynikające ze sta-
nu technicznego budynku jest po 
ujawnieniu natychmiast usuwane, 
a teren wokół wykonywanych ro-
bót jest wygrodzony i oznakowa-
ny. Oddział Regionalny Agencji 
Mienia Wojskowego w Warszawie 
po zakończeniu postępowania 
przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracyjnych zamierza 
przeprowadzić remont budynku ze 
szczególnym uwzględnieniem ter-
momodernizacji – dodaje.
Wszystko wskazuje na to, że zda-
niem AMW sytuacja jest  pod 
kontrolą, a bieżące remonty wy-
konywane są systematycznie. Zaś 
elewacja zapewne zostanie popra-
wiona przy okazji termomoderni-
zacji budynku. Nie wiadomo tylko, 
kiedy ona nastąpi… Pozostaje więc 
czekać. 

jg
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Rowerowa pielgrzymka 
Podhalan 
Sierpień to miesiąc pielgrzymek. Najbardziej znanym miejscem w Pol-
sce, do którego podążają pielgrzymki, jest Częstochowa. 
11 sierpnia br. około południa po Nasielsku rozeszła się wieść, że przez 
naszą gminę jadą kolarze i że właśnie zatrzymali się przy sklepie Tesco. 
Początkowo nikt nie kojarzył tej blisko stuosobowej grupy rowerzystów 
ubranych w barwne kolarskie koszulki z pielgrzymką. Jednak jak się oka-
zało, byli to pielgrzymi z Podhala, zdążający na rowerach do miejsc kultu 
Maryjnego. 
Ich pielgrzymia trasa zaczęła się w Zakopanem, a właściwie na Giewon-
cie (6.08), a skończy się na Helu (15.09). Jechali, od Królowej Gór, jak 
piszą w jednej z informacji o swojej pielgrzymce, do Królowej Morza 
na Hel. Z ważniejszych miejsc odwiedzanych przez pielgrzymów wy-
mieniono był Ludźmierz i Swarzewo. Stuosobowej grupie pielgrzymów 
towarzyszyło czterech kapłanów.

Etap, na którym pielgrzymka zahaczyła o Nasielsk, wiódł od Niepo-
kalanowa do Przasnysza. Zatrzymali się przy markecie na ul. POW tyl-
ko na krótki odpoczynek. Do niewielu z kolarzy dotarła wiadomość,  
że w nasielskim kościele znajduje się obraz cudami słynący Matki Bożej 
Trockiej, a w pobliżu leśne sanktuarium Matki Bożej Łopacińskiej. Tego 
dnia mieli do pokonania blisko 150 km, a w programie jest nie tylko jaz-
da, ale i modlitwa. Bo każda pielgrzymka to rekolekcje w drodze.
Pielgrzymka Podhalan po raz pierwszy przejechała przez Nasielsk, mimo 
że była to już jej ósma edycja. Trasa peregrynacji jest co roku zmieniana. 
Być może ktoś z naszej gminy zapragnie wziąć w niej udział; jest to moż-
liwe – jeden z rozmówców to mieszkaniec Elbląga.

andrzej zawadzki

Ad Astra Szkoła Języków Obcych, siedziba 
w Nasielsku, oferuje zajęcia dla dzieci (od 
4. roku życia), młodzieży i dorosłych na 
wszystkich poziomach zaawansowania. 
Ad Astra organizuje również kursy przygo-
towujące do egzaminów gimnazjalnych, 
maturalnych i państwowych (FCE, CAE). 
Nauka odbywa się w małych, maksymalnie 
8-osobowych grupach, w przestronnych, 
zaopatrzonych w sprzęt audiowizualny 
i pomoce naukowe salach. Aby zachęcić 
słuchaczy do bardziej aktywnego udziału 
w lekcji, Ad Astra wykorzystuje na zajęciach 
tablicę multimedialną. 
Specjalne oprogramowanie do nauki języ-
ków obcych pozwala na uatrakcyjnienie zajęć gramatycznych i leksykalnych, dzięki czemu każdy uczeń uczestniczy 
w interaktywnych zajęciach.
Na początku roku szkolnego Ad Astra Szkoła Języków Obcych zaprasza na dni otwarte, podczas których będzie można 
napisać bezpłatny test kwalifikacyjny, poznać lektorów oraz zapisać się na zajęcia.

Dni Otwarte:
1.09. (czwartek) w godzinach 16.00–19.00
3.09. (sobota) w godzinach 10.00–13.00
5.09. (poniedziałek) w godzinach 16.00–18.00
Informacje i zapisy – tel. 608 422 782; 509 390 802.

DNI OTWARTE w Ad Astra
T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

RELACJA Z PIELGRZYMKI 

Hej, hej, wyruszcie z nami zobaczyć Matkę, cieszyć się Nią…
Jeśli jest początek sierpnia, a ty my-
ślisz, co zrobić z wolnym czasem 
wakacji lub urlopu, nie zastanawiaj 
się długo: weź namiot, spakuj plecak, 
załóż wygodne buty i ruszaj z nami 
na pielgrzymkowy szlak.
Już po raz 35. z Tumskiego Wzgórza 
w Płocku wyruszyła w Święto Prze-
mienienia Pańskiego (6 sierpnia) Pie-
sza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na 
Jasną Górę. Hasło tegorocznej piel-
grzymki zostało wyrażone słowa-
mi „Miłosierni jak Ojciec”. Wśród 
11 grup i około 1200 pątników była 
oczywiście – jak co roku – grupa 
BŁĘKITNA. Grupę tę tworzą piel-
grzymi z dwóch dekanatów: na-
sielskiego i zakroczymskiego, ale 
z otwartymi rękoma witamy każde-
go, nawet jeśli nie pochodzi z tych 
dekanatów. W tym roku liczebność 
BŁĘKITNEJ zamknęła się okrągłą 
liczbą 150 pątników – byliśmy drugą 
co do wielkości grupą w pielgrzym-
ce, ale na pewno pierwszą pod 
względem rozmodlenia, śpiewu, 
zaangażowania i radości. Przewodni-
kiem BŁĘKITÓW po raz kolejny był 
ks. Krzysztof Drzazgowski – wika-
riusz parafii w Winnicy, zaś w prowa-
dzeniu grupy wspomagali go dwaj 
proboszczowie: ks. Sławomir Kar-
łowicz (Wrona) i ks. Janusz Nawrocki 
(Modlin-Twierdza), siostra zakonna 
Ewa oraz dwóch kleryków: Piotr (ro-
dzony brat ks. Krzysztofa) i Tomek.
150 pielgrz ymów. Tyle samo 
osobowości, charakterów, tem-
peramentów. Każdy inny, niepo-

wtarzalny, ale – jak to w rodzinie 
– potrafimy i chcemy być ze sobą. 
Właśnie: jak w rodzinie. Bo z każdym 
dniem na pielgrzymce związujemy 
się coraz ściślej ze sobą. Jest to bar-
dzo dobrze widoczne w BŁĘKIT-
NEJ. Nie tworzymy przypadkowej 
zbieraniny przypadkowych ludzi. 
Tworzymy wspólnotę, rodzinę. I tak 
jak w rodzinie może-
my w każdej chwili li-
czyć na pomoc nawet 
w drobnych sprawach 
(choćby w poniesie-
niu plecaka czy po-
daniu wody – to takie 
piękne zrealizowanie 
jednego z uczynków 
miłosierdzia), na ser-
deczność. Stajemy się 
sobie bliżsi również 
przez to, iż zwracamy 
się do siebie „bracie” 
i „siostro”. Dzielimy 
się z bratem i siostrą 
idącym obok oraz z całą grupą tym, 
co sami mamy: łykiem wody, ka-
napką, a także dobrym słowem bądź 
swoim zaangażowaniem. Bo z cza-
sem każdy dochodzi do wniosku, 
że nie można takiej rodzinie nie dać 
nic od siebie. Stąd właśnie wielu piel-
grzymów mocno „wchodzi” w ży-
cie grupy dając swoje umiejętności 
i dobre chęci. Animatorzy muzycz-
ni – oni przez grę na instrumentach 
i śpiew zarażają swoim entuzjazmem 
i robią wszystko, aby pielgrzymom 
szło się lżej, co przydaje się głównie 

pod koniec dnia. Porządkowi – skru-
pulatnie dbający o bezpieczeństwo 
grupy. Chorąży – niosąc znak gru-
py, to on nadaje jej tempo marszu. 
Tubowy brat Łukasz, który zgłosił 
się na ochotnika do tej służby, aby 
dbać o sprzęt nagłaśniający. Wszy-
scy bracia (i siostry!) niosący na ple-
cach tuby do nagłośnienia. Wszyscy 

zgłaszający się do odmawiania Ró-
żańca i Koronki do Bożego Miło-
sierdzia oraz odczytywania intencji 
różańcowych. I nawet ten najmłod-
szy pielgrzym, 10-miesięczny Adaś, 
który swoim nieustającym uśmie-
chem wzbudzał radość w każdym 
z nas. 
Tegorocznemu pielgrzymowaniu 
zdecydowanie pomagała korzyst-
na pogoda; nie było upału takiego, 
jak rok temu, deszcz zmoczył nas 
mocno dwa razy. Warunki sprzyjały 
skupieniu się na tym, co najistotniej-
sze w tych rekolekcjach w drodze: 
modlitwie, zamyśleniu, wejściu 
w głąb własnej duszy, poszukiwaniu 
celu życia. Codzienna Eucharystia, 
konferencje, Godzinki, Różaniec, 
Koronka i ta niezwykła spowiedź 
w drodze. Każdy z nas niósł na swo-
ich ramionach do Maryi nie tylko 
plecak, ale też intencje, te odczyty-
wane podczas modlitwy różańco-
wej i te ukryte w sercu. A wszystkie 
te intencje złożyliśmy w najpiękniej-
szym momencie całej pielgrzymki 
– kiedy to 14 sierpnia na Jasnej Gó-

rze, po przejściu prawie 260 km, 
stanęliśmy przed Cudownym Wi-
zerunkiem. Ta krótka chwila, kiedy 
patrzysz w oczy Czarnej Madonny, 
jest niepowtarzalna – kiedy wokół 
ciebie tłum ludzi, a ty masz wra-
żenie, jakbyś był sam na sam z Pa-
nią Jasnogórską; kiedy chcesz coś 
powiedzieć, ale czujesz, że Maryja 

tak naprawdę wszyst-
ko wie, zna twoje my-
śli, wstawia się za nimi 
i otacza cię swoją Mat-
czyną opieką. I jesteś 
taki szczęśliwy, że na-
wet nie czujesz, kiedy 
po policzku zaczynają 
płynąć ci łzy radości.
Czy to koniec piel-
grzymki? Formalnie 
tak. Ale nie dla BŁĘKIT-
NEJ. Już dzień później, 
15 sierpnia, spotkaliśmy 
się na Apelu Jasnogór-

skim w kościele w Nasielsku, żeby 
podsumować tę pielgrzymkę i na-
cieszyć się swoim towarzystwem 
oraz zarazić innych „wirusem” piel-
grzymkowym. Już w niedzielę, 28 
sierpnia spotykamy się w parafii 
w Starej Wronie na pierwszym spo-
tkaniu popielgrzymkowym. A póź-
niej będą kolejne, w tym opłatkowe. 
I ta radość i uśmiech, kiedy nagle, 

na ulicy spotykamy znanych z piel-
grzymki siostrę czy brata. Bo my – 
jak rodzina – chcemy być razem!
Nie doświadczysz tego wszystkiego, 
siedząc w domu. To może zagwa-
rantować ci tylko pielgrzymka. I to – 
oczywiście – w grupie BŁĘKITNEJ. 
Chwała Panu!

Brat Marek
A tytuł? To słowa piosenki o grupie 
BŁĘKITNEJ, które napisała siostra 
Kasia – można rzec: nasz etatowy 
autor tekstów piosenek o grupie. Bo 
warto powiedzieć, że co roku mamy 
nową piosenkę o BŁĘKITNEJ, na me-
lodię znanych utworów. I to też jest 
znak i wielkie świadectwo: choć Ka-
sia od dwóch lat nie idzie podczas 
całej pielgrzymki, to stara się choć 
na jeden dzień wraz z mężem Paw-
łem i córeczką Basią przyjechać na 
trasę, aby „pooddychać pielgrzym-
kowym powietrzem”. A ponadto 
przygotowuje co roku nową piosen-
kę o grupie. Choć nieobecna fizycz-
nie, duchem, poprzez piosenkę, idzie 
z nami i daje też swój wkład w BŁĘ-
KITNĄ. Dziękujemy! 
Pozwólcie na jedno zdanie prywaty 
na koniec: dziękuję moim wspania-
łym współbraciom i współsiostrom 
animatorom muzycznym. JESTE-
ŚCIE WIELCY!!!
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Kino NIWA ZAPRASZA
24–28 sierpnia

godz. 15.00 2D, godz. 17.00 3D
31 sierpnia–4 września

godz. 15.00 3D

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 opusz-
czają dotychczasowy dom, aby uratować się 
przed kosmicznym kataklizmem, który za-
graża całemu światu.

24–28 sierpnia
godz. 19.00

Kobiety bez wstydu
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 gabi-
net „tylko dla pań” co dzień pęka w szwach, 
a jego sypialnia przeżywa prawdziwe oblę-
żenie. 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. 

31 sierpnia–4 września
godz. 19.00

Kamper
Komedia; Polska; 1 godz. 29 min
Trzydziestoparoletni mąż i żona, kiedyś sza-
leńczo w sobie zakochani, dziś muszą sta-
wić czoła rutynie i odpowiedzieć na jedno 
z najważniejszych pytań w życiu: czy chcą 
dalej iść razem, czy osobno? Mania to am-
bitna maniaczka kulinariów. Kamper wiedzie 
życie wiecznego chłopca. Gdy ona pozna 
charyzmatycznego i dojrzałego szefa kuch-
ni, zacznie wątpić w sens swojego związku... 

7–11 września
godz. 17.00

Boska Florence
Biograficzny, komedia; USA, Wielka Brytania; 1 godz. 
50 min
Mimo fatalnego głosu Florence Foster Jen-
kins marzy o zostaniu śpiewaczką operową. 

7–11 września
godz. 19.00

Zatrzymać
Dramat; Belgia, Francja, Szwajcaria; 1 godz. 31 min
Dwoje nastolatków spodziewających się 
dziecka postanawia je zatrzymać. Ta decy-

zja zmieni w ich życiu wszystko. 

Baran 21.03–20.04
Przed Tobą więcej codziennych obo-
wiązków, przed którymi będziesz próbo-
wał uciec. Dwuznaczna sytuacja wyjaśni 
się, a nawet obróci się na Twoją korzyść. 
Możesz liczyć na pomoc innych.

Byk 21.04–20.05
Będziesz teraz w dobrym nastroju. Od-
kryjesz, że masz jeszcze oszczędności, 
o których zapomniałeś, i rzucisz się w wir 
zakupów. W pracy sprawy będą się ukła-
dać po Twojej myśli. Bądź szczery.

Bliźnięta 21.05–21.06
To dobry czas, aby bezinteresownie zrobić 
coś dobrego dla innych. Staniesz się życzliwy 
i wyrozumiały, pogodzisz wrogów i zapo-
biegniesz kłopotom. Uśmiechem i dowci-
pem zdziałasz więcej niż marsową miną.

Rak 22.06–22.07
Dojdziesz do wniosku, że musisz jeszcze 
raz przemyśleć zakończone już sprawy. 
Pogódź się z porażką, a nawet rozstaniem, 
wtedy otworzą się przed Tobą nowe 
możliwości. Kontroluj swoje wydatki. 

Lew 23.07–23.08
Możesz poczuć się zmęczony sprawami, 
z jakimi przyszło Ci się zmagać w ostatnim 
czasie. Nie wymagaj od siebie nadludzkie-
go wysiłku, bo staniesz się zestresowany. 
W dyskusjach z ludźmi będziesz krytyczny. 

Panna 24.08–22.09
Jesteś gotowy, aby wykonać trudne zadanie. 
Uwierz we własne siły, a ze wszystkim sobie 
poradzisz. Działaj szybko i nie wstydź się oka-
zywać uczuć! Zastanów się, czy nie ulegasz 
wpływom innych.

Waga 23.09–23.10
W pracy bądź uparty, a uzyskasz to, o czym 
marzysz od dawna. Twoje sukcesy wzbudzą 
obawy u ludzi, którzy Ci zazdroszczą. Nie 
pozwól im działać i odważnie broń swoich 
spraw. Zadbaj o zdrowie.

Skorpion 24.10–22.11
Poszukaj sposobu, by rozwiązać trapiący 
Cię problem. Nie zwlekaj, bo teraz wszystko 
zależy od Ciebie! Nie szastaj pieniędzmi, bo 
wpędzisz się w finansowe kłopoty. Znajdź 
czas na aktywny wypoczynek.

Strzelec 23.11–21.12
Będziesz wojowniczo nastawiony do 
wszystkich. Opinie innych nie będą się dla 
Ciebie specjalnie liczyć. Traktuj ludzi z więk-
szą wyrozumiałością i życzliwością. Ktoś bli-
ski może potrzebować Twojej pomocy.

Koziorożec 22.12–20.01
Uważaj, aby duma i chęć zaimponowania in-
nym ludziom nie stały się przyczyną Twoich 
strat. Wokół Ciebie dzieje się dużo, dlatego 
będziesz się czuł zdezorientowany. Nie wpa-
daj w panikę, tylko zrób dobry plan pracy. 

Wodnik 21.01–19.02
Możesz coś wygrać lub nieoczekiwanie 
zwyciężysz w trudnej dyskusji. Wpadniesz 
na dobre pomysły, które pomogą Ci w pra-
cy. Uważaj na znajomość z kimś, kto oszu-
kuje i wykorzystuje Cię dla swoich celów.

Ryby 20.02–20.03
Poczujesz niezwykły przypływ energii. Zro-
bisz listę ważnych spraw, które musisz zała-
twić, i bez wahania rzucisz się w wir ważnych 
wydarzeń. Rozwiążesz dylemat zawodowy, 
jaki od jakiegoś czasu spędza Ci sen z powiek.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Zadanie realizowane w ramach  
„Mam patent na kulturę  – inicjatywy mieszkańców”  

 – edycja 2016
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

Sprzedam tanio działki budowlane. 
Tel. 518 445 613.

Pilnie zatrudnię fryzjerkę, dobre 
warunki pracy. Tel. 691 553 551.

Podnajmę gabinet kosmetyczny 
ndm. Tel. 691 553 551.

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.

Sprzedam ziemię orną 2,24 ha 
w Kosewie. Tel. 518 044 907.

Zatrudnię do zmechanizowanego 
zbioru warzyw. Tel. 600 097 326.

Sprzedam mieszkanie 36 m2  
ul. Piłsudskiego. Tel. 684 600 918.

PSYCHOTECHNIKA. Badania psy-
chologiczne kierowców i opera-
torów. Nasielsk. Tel. 665 762 111.

Zamienię na mniejsze lub sprze-
dam mieszkanie 61 m2 w Nasielsku,  
ul. Warszawska. Tel. 601 581 743.

Sprzedam regały i lady sklepowe 
(olcha). Tel. 601 581 743.

Sprzedam działkę budowlaną bli-
sko PKP Studzianki. Tel. 784 528 
758.

10 worów super odzieży używanej 
– całość 150 zł. Tel. 516 726 385.

Wynajmę lokal 150 m2. Tel. 733 
461 500.

Matka samotnie wychowu-
jąca dwie córki szuka niedro-
giego mieszkania do wynajęcia 
w Pieścirogach lub w Nasielsku. 
Tel. 572 423 403.
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ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się w czwartki o godz. 19.00 i w niedziele o godz. 18.00.

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

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

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

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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:

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.

Przyjmę szczeniaka na zawsze.  
Tel. 790 686 659.

Podejmę współpracę z panią do 
poprawek krawieckich. Tel. 507 
322 690.

Budowa instalacji gazowych – pe-
łen zakres (mapy, projekty, inwen-
taryzacja, kominiarz, wykonanie, 
odbiory). Tel. 603 874 431.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy przyjmie do pracy na 
stanowisko opiekunki. Prosimy 
o kontakt pod nr tel. 603 555 624, 
23 69 12 284.

Korepetycje z angielskiego. Tel. 509 
708 992.

Matematyka korepetycje. Tylko  
do 7 września duża zniżka. Tel. 530 
980 442.

Korepetycje z jęz. angielskiego – 
przygotowanie do egzaminów po-
prawkowych/matury. Tel. 784 648 
518.

S p r z e d a m  d r e w n o .  
Tel. 500 142 809, 23 691 26 63.

Korepetycje z matematyki. Tanio. 
Tel. 798 714 084.

Podziękowanie 
Księdzu Tomaszowi Kaszankowi składamy serdeczne podziękowa-
nia za rok posługi duszpasterskiej w naszej parafii w Cieksynie, za to, 
że dane nam było Ciebie poznać – solidnego, skromnego i pełnego 
pokory. Widzieliśmy, jak wielkie było Twoje zaangażowanie w budo-
waniu naszej duchowej wspólnoty. W każdym Twoim geście, słowie 
i zachowaniu mogliśmy dostrzec Twoją żywą wiarę w Boga. Dzięku-
jemy za każdą spra-
wowaną Eucharystię, 
za mądre i pouczające 
słowa, kierowane do 
nas w czasie homili i, 
zwłaszcza za szczegól-
ny sposób przybliżania 
Słowa Bożego naszym 
najmłodszym parafia-
nom. Składamy ser-
deczne „Bóg zapłać” za 
czas poświęcony po-
jednywaniu nas z Bo-
giem w sakramencie pokuty, za modlitwę, błogosławieństwo, udzielone 
sakramenty oraz za wszystkie łaski, które dzięki Twojej posłudze otrzy-
maliśmy od Pana. 
Życzymy, aby Chrystusowe kapłaństwo Księdza upływało według słów 
św. Jana Pawła II: „Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się 
tylko kapłan świadom pełnego sensu swego kapłaństwa: kapłan, któ-
ry głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, 
który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe 
życie program ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie mi-
łować, który jest bliski wszystkim – a w szczególności najbardziej po-
trzebującym”. 
Niech Jezus Chrystus obdarza Cię swoim Błogosławieństwem oraz wy-
trwałością w dalszej posłudze kapłańskiej, Maryja Matka Kapłanów 
niech obdarza Cię swoją miłością, a św. Ojciec Pio i św. Jan Paweł II 
niech orędują za Tobą w niebie. Życzymy Tobie zdrowia, radości, życz-
liwych ludzi na Twojej dalszej kapłańskiej drodze, a także realizacji oso-
bistych pragnień. 

Wdzięczni parafianie z Cieksyna

PORADY

Migrenowy ból głowy
Migrena kojarzy nam się najczęściej z bardzo intensywnym bólem 
w okolicach skroni. Jednak według naukowców nie jest to incydentalny 
epizod, a zaburzenie nerwowo-naczyniowe o charakterze przewlekłym. 

Możemy wyróżnić migrenę bez tzw. aury, w której ból pojawia się nagle, 
bez wcześniejszych objawów. Ataki, oprócz tego, że są nagłe, to bywa-
ją też częste i utrudniają normalne funkcjonowanie. Pierwsze epizody 
migreny bez aury – z powodu braku wcześniejszych objawów – mogą 
być mylone z innymi chorobami, takimi jak udar, zapalenie opon mó-
zgowych czy inne schorzenia dotykając naczyń tętniczych i żylnych. 
Migrenę bez aury diagnozuje się po przynajmniej pięciu atakach trwają-
cych od 4 do 72 godzin. Oprócz intensywnego jednostronnego, pulsu-
jącego bólu mogą wystąpić nudności, światłowstręt lub nadwrażliwość 
dźwiękowa.

Natomiast migrena z aurą charakteryzuje się występowaniem pewnych 
objawów zapowiadających atak na kilka minut nawet do godziny przez 
samym napadem bólu głowy. Tymi objawami mogą być zaburzenia wi-
dzenia, koncentracji, snu, nastroju, drażliwość.

Pomimo licznych badań nadal nie można jednoznacznie określić przy-
czyn pojawiania się migreny. Uważa się natomiast, że istnieje wiele 
czynników, które mogą wywoływać migrenowe bóle głowy. Są to za-
burzenia genetyczne, hormonalne, odwodnienie, niewłaściwy tryb ży-
cia, nieodpowiednia dieta, przewlekły stres, menstruacja, nadużywanie 
leków przeciwbólowych, urazy głowy lub szyj. Podejmowane leczenie 
migrenowych bólów głowy ma na celu zmniejszenie ich nasilenia i czę-
stotliwości, ale także zapobieganie ich występowaniu.

Niestety, rzadko migrenowe bóle pacjenci kojarzą ze swoją dietą, choć 
naukowcy doszukują się coraz częściej takich powiązań. Coraz częściej 
wiąże się przyczyny pojawiania się epizodów migrenowych z alergiami 
IgG-zależnymi, czyli tzw. opóźnionymi. Zastosowanie odpowiedniej die-
ty eliminacyjnej u części pacjentów zmniejsza częstotliwość występowa-
nia epizodów bólowych. W badaniach naukowcy doszukują się również 
związku migreny z niedoborami niektórych składników mineralnych. 
Szczególną uwagę zwracają na niedobory magnezu oraz witaminy B2 
(ryboflawiny).

Jeśli chodzi też o produkty żywnościowe, które mogą sprzyjać migre-
nom, są to te, które zawierają m.in. histaminę, tyraminę i fenyloetylo-
aminę. Histaminę znajdziemy w serach i mięsie długo dojrzewającym, 
w fermentowanych produktach mlecznych, owocach morza, rybach, 
drożdżach, kiszonkach, produktach alkoholowych. Z kolei fenyloetylo-
amina występuje np. w wędlinach, czekoladzie. Tyraminę spożywamy 
wraz z marynowanym mięsem, rybami, wędlinami, owocami morza, su-
szonymi owocami, alkoholem, napojami mlecznymi fermentowanymi, 
drożdżami, kiszonkami, cytrynami, cebulą, awokado, oliwkami. 

Zatem w diagnozowaniu i leczeniu migrenowych bólów głowy, a także 
ich zapobieganiu, bardzo ważny jest dokładnie przeprowadzony wywiad 
oraz w razie potrzeby wykonanie dokładniejszych badań. Każdy pacjent 
powinien się jednak także sam zastanowić, jaki tryb życia prowadzi oraz 
co w ciągu dnia paja i pija – i czy to wszystko nie nasila ataków migreny.

Iwona Łątka
Poradnia dietetyczna Medslim

506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „czternastego”, 29.07.2016 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    73 pkt (57,94%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  67 pkt (53,17%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra     65 pkt (51,59%)
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   64 pkt (50,79%)
5. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski   61 pkt (48,41%)
6. Zbigniew Michalski – Piotr Turek    60 pkt (47,62%)
7. Jacek Jeżółkowski – Paweł Wróblewski   60 pkt (47,62%)
8. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   54 pkt (42,86%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Janusz Muzal     76 pkt
 Janusz Wydra     76 pkt
3-4. Waldemar Gnatkowski    69 pkt
 Krzysztof Michnowski    69 pkt
5. Kazimierz Kowalski    63 pkt
6. Krzysztof Morawiecki    61 pkt
7-8.  Mariusz Figurski     60 pkt
 Robert Truszkowski    60 pkt
9-10.Grzegorz Nowiński     55 pkt
 Piotr Kowalski     55 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 
PK
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PIŁKA NOŻNA jesień 2016

Udany początek sezonu 
Ta wiadomość z pewno-
ścią ucieszy sympatyków 
Żbika. W pierwszym me-
czu sezonu rozgrywkowe-
go 2016/2017 nasz zespół 
wygrał w Wieczfni Kościel-
nej z miejscową Wieczf-
nianką 3:0. 
Takiego wyniku w Nasielsku 
nikt się nie spodziewał, cho-
ciaż dwa miesiące wcze-
śniej, również na boisku 
przeciwnika, osłabiony Żbik 
pokonał tę drużynę aż 4:0. 
Końcówka poprzedniego se-
zonu była jednak dla nasielskiej 
drużyny bardzo trudna. Nastro-
je w klubie były minorowe. Nie 
poprawiała ich nawet radość ze 
zwycięstw w dwóch ostatnich me-
czach. Pierwsze zwycięstwo zosta-
ło odniesione na trudnym terenie 
w Wieczfni, a drugie, wprawdzie na 
własnym boisku, ale z kroczącą do 

awansu Soną z Nowego Miasta. 
Wszystko, co niepokoiło sympaty-
ków drużyny, wynikało z faktu, że 
w ostatnich miesiącach Żbik prze-
żywał spore kłopoty, m.in. drugie, 
w zakończonym sezonie, odejście 
trenera i kłopoty ze znalezieniem 
nowego. Ostatecznie go znalezio-
no, ale nowy trener, Marek Brako-
wiecki, na przygotowanie drużyny 
miał zaledwie dwa tygodnie. Do-
bre jednak w tym całym ambara-
sie było to, że znał nasielską piłkę, 
ponieważ występował niedawno 
w drużynie Żbika. 
Ważne dla zespołu było też to, że 
powrócił do niej po długiej prze-
rwie, spowodowanej kontuzją, 
bramkostrzelny Marek Osiński. 
Drużyna pozyskała też nowego 
bramkarza, doświadczonego Bła-
żeja Kokosińskiego. 
Jeszcze jeden powrót wart jest od-
notowania. Do drużyny powró-
cił, również po dłuższym czasie, 
piłkarz, który grał już w ekstrakla-
sie, a nawet był brany pod uwagę 
przez selekcjonera kadry naro-
dowej jako potencjalny kandydat 
do reprezentacji Polski. Niestety, 
ciężka kontuzja zakłóciła rozwój 
jego piłkarskiej kariery. Teraz pró-
buje wrócić na boiska. To znany 
w Nasielsku Przemysław Wysocki. 
W meczu w Wieczfni wystąpił tylko 
przez 15 minut, ale w tak krótkim 
czasie pokazał kilka próbek swoich 
wysokich umiejętności.

Mecz w Wieczfni miał bardzo 
wyrównany przebieg. Obydwa 
zespoł y pokazał y ładną pi łkę. 
W pierwszych 25 minutach zary-
sowała się lekka przewaga Żbika. 
Zawodnicy naszej drużyny czę-
ściej posiadali piłkę, częściej też go-
ścili na połowie przeciwnika i łatwiej 
przerywali jego akcje, jednakże ak-
cje Żbika kończyły się w okolicach 
pola karnego gospodarzy. Brako-
wało precyzyjnych strzałów.
W ostatnich 15 minutach pierwszej 

połowy do głosu doszli gospoda-
rze. Oni bardziej zdecydowanie 
atakowali. Stworzyli w tym czasie 
dwie doskonałe okazje na strzele-
nie bramki. Strzelali jednak, szczę-
śliwie dla naszej drużyny, niecelnie. 
Sytuacja podobnie wyglądała przez 
pierwsze pół godziny po przerwie. 
Gra była wyrównana, z tym że bar-
dziej ofensywnie grali gospodarze. 
Ich bramkarz często wychodził do 
linii kończącej pole karne. Dostrze-
gli to nasi piłkarze i kilka razy skie-
rowali piłkę z większej odległości 
w stronę bramki gospodarzy. Dało 
się też zauważyć, że mniej skupia-
ją oni uwagę na ochronie własnej 
bramki, co doskonale wykorzystali 
to piłkarze Żbika. Przeprowadzili kil-
ka bardzo szybkich, efektownych 
i efektywnych akcji i zaaplikowali 
gospodarzom aż trzy bramki.
Strzelcem wszystk ich gol i  był 
Marek Osiński. Pierwszą okazję, 
w 75’, stworzył sobie sam, przy 
strzeleniu dwóch następnych 
duży udział w stworzeniu sytuacji 
mieli jego koledzy. Druga bramka 

padła w 85’, a trzecia w ostatniej 
minucie doliczonego już czasu. 
Po tej bramce sędzia nie wznowił 
już pojedynku. 
Zwycięstwo w tym meczu to do-
bry prognostyk na przyszłość. 
Nasi piłkarze zaczęli bardzo do-
brze, od pierwszej lokaty w ta-
beli. Czy rozgrywki skończą na 
pierwszym miejscu, trudno prze-
widzieć. A jest to ważne, ponie-
waż w tym sezonie awans do IV 
ligi uzyska tylko drużyna z pierw-

szego miejsca. 
Nie będzie już 
b a r a ż y  d r u -
żyn, które zaj-
m ą  w  s w y c h 
grupach drugie 
miejsca.
N a j b l i ż s z y 
mecz nasi p i ł-
karze rozegra-
ją 24 s ierpnia . 
O d b ę d z i e  s i ę 
on w Nasielsku. 
P r z e c i w n i -
k i e m  b ę d z i e 
Tęcza Oj rzeń. 

To nie tyle trudny, co nieobli-
czalny przeciwnik.  W rundzie 
wiosennej ubiegłego sezonu wy-
grał w Nasielsku ze Żbikiem aż 
4:1. Teraz warto byłoby ten wy-
nik odwrócić .  P ierwszy mecz 
w Wieczfni pokazał, że w naszej 
drużynie tkwią duże możliwości.
W trzy dni później (27.08) Żbik 
rozegra kolejny mecz l igowy. 
Tym razem pojedzie do Kucz-
b orka .  P rzec iwnik iem b ędzie 
drużyna prowadzona przez zna-
nego w gminie Nasielsk trenera 
Rafała Markiewicza. W meczu z tą 
drużyną Żbik zawsze miał duże 
kłopoty. Czy tym razem będzie 
inaczej? Należy wierzyć, że tak.
W niedzielę, 28 sierpnia do boju 
rusza druga drużyna Żbika. Będzie 
walczyć w klasie B. Tego dnia poje-
dzie do Baboszewa, gdzie o godz. 
17 spotka się z miejscowymi Or-
lętami. Z drużyną tą jeszcze nie-
dawno w ramach ligi okręgowej 
walczyła nasza pierwsza drużyna. 

andrzej zawadzki

FOTOOBSERWATOR

Trwają prace przy budowie ogrodzenia Stadionu Miejskiego od strony 
ulicy Dębowej. Są prowadzone na zlecenie NBM Sp. z o.o. , który jest 
zarządcą tego terenu. 


