DODATEK TV

Z PRAC KOMISJI

OBRADOWAŁA RADA

Od przedszkola do planu

str. 2
II Biesiada Sierpniowa

str. 9
Zaczęły się schody

str. 16

Zginął na miejscu
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W poniedziałek, 5 września br., ok. godz. 8.00
w Kosewie doszło do tragedii, w której zginął pracownik firmy Błysk – Bis Sp. z o. o. z Makowa Mazowieckiego. Zdarzenie miało miejsce podczas
odbioru odpadów z posesji. Mężczyzna obsługujący urządzenie, prawdopodobnie w trakcie umieszczania w nim kosza, został wciągnięty do środka
śmieciarki. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz,
stwierdził, że mężczyzna w wyniku odniesionych
obrażeń zginął na miejscu. Strażacy z JRG Nowy
Dwór Maz (2 zastępy) i OSP Nasielsk zabezpieczali
miejsce wypadku. Śledztwo w sprawie śmierci 40
letniego mieszkańca powiatu makowskiego prowadzi Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.

Wpadła
do studzienki
W środę, 31 sierpnia br.,
doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji z udziałem pieszego. Dziewczyna,
która wieczorem wracała do domu ulicą Piłsudskiego z centrum miasta
w kierunku ulicy Owocowej, niefortunnie stanęła
na pokrywę studzienki telekomunikacyjnej znajdującej się tuż przy torach po
wąskotorówce i wpadła do
środka. Studzienka należy
do firmy Orange, a młoda,
18 letnia osoba, solidnie
się poobijała, rozcięła sobie nogę i trafiła do szpitala.

czytaj na str. 3

We czwartek, 25 lipca br., odbyło
się posiedzenie komisji oświaty,
kultury i sportu pod przewodnictwem radnego Andrzeja Malona, w którym uczestniczyli
radni oraz Katarzyna Świderska
wiceburmistrz Nasielska, Hanna
Pietrzak dyrektor ZOSiP.
Dyrektor ZOSiP omówiła stan
przygotowania 9 gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. – Będzie
mniej dzieci w pierwszych klasach i będzie też mniej oddziałów.
A koszty będą większe z uwagi na
liczbę dzieci w oddziałach. Aż 98
% dzieci 6 letnich w naszej gminie nie poszło do I klas – mówiła
Hanna Pietrzak. W gminie Nasielsk
do pierwszych klas zapisanych jest
104 dzieci, w tym 37 to sześciolatki.
Bardzo liczną grupę w tym roku
szkolnym stanowią przedszkolaki. Do samorządowych przedszkoli przyjęto w sumie 394 (299 przedszkole w Nasielsku, 95 przedszkole w Starych Pieścirogach), oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszczać w sumie 262
dzieci. Natomiast do prywatnych przedszkoli zgłosiło się 138 dzieci. Kadra
pedagogiczna w szkołach, to przede wszystkim nauczyciele dyplomowani. Radny A. Malon zauważył, że na tyle gminnych placówek oświatowych, tylko w nasielskiej podstawówce jest zatrudniony jeden stażysta.
W tej szkole również jest ponad 150 godzin poczytaj na str. 6
nadwymiarowych.
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Z SAMORZĄDU
Z RADY
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

Z GMINY

Roszady w komisjach
Temat pracy radnych w komisjach był już podejmowany na czerwcowej
sesji Rady Miejskiej 23 czerwca br., kiedy to doszło do burzliwych dyskusji
dotyczących komisji budżetu i finansów. Odbyło się wówczas głosowanie
nad nowym składem komisji komunalnej i ochrony środowiska, ponieważ
radny Marek Ostaszewski zrezygnował z udziału w jej pracach. Obecnie
skład tej komisji przedstawia się następująco: D. Sawicki (przewodniczący),
S. Śmietański (zastępca), K. Fronczak, H. Antosik, R. Dłutowski, M. Jaroszewski i D. Kordowski. Przegłosowano również skład komisji rolnictwa:
R. Dłutowski (przewodniczący), R. Jaskulski (zastępca), S. Śmietański, A. Kalinowski, M. Świderski, D. Kordowski.
Powołano wtedy także doraźną komisję statutową, w której pracować
będą: M. Świderski (przewodniczący), D. Białorucka (zastępca), M. Jaroszewski, H. Antosik, R. Jaskulski, K. Fronczak.
Najwięcej emocji wzbudziło wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie powołania komisji budżetu i finansów, której uzasadnienie
brzmiało: „Z uwagi na brak kworum na dwóch posiedzeniach komisji budżetu i finansów, które były bardzo istotne w celu zaopiniowania budżetu
gminy Nasielsk na 2016 rok oraz na jednym posiedzeniu, które opiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nasielsk za 2015 rok oraz
liczne uwagi i zastrzeżenia do pracy komisji, zasadne jest podjęcie uchwały”. Dotychczasowy skład tej komisji tworzyli: K. Fronczak, A. Kalinowski,
M. Świderski, M. Jaroszewski, A. Malon, H. Antosik, R. Jaskulski.
W nowo powołanej komisji budżetu i finansów pracują obecnie: K. Fronczak (przewodniczący), D. Kordowski (zastępca), M. Świderski, A. Kalinowski, R. Dłutowski.

Komisję infrastruktury tworzą radni: S. Śmietański (przewodniczący),
R. Dłutowski (zastępca), D. Białorucka, R. Jaskulski, A. Malon, D. Sawicki.
Skład komisji oświaty, kultury i sportu wygląda teraz następująco: A. Malon (przewodniczący), D. Kordowski (zastępca), D. Białorucka, K. Fronczak,
M. Ostaszewski, J. Lubieniecki.

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43

Zgodnie z obowiązującym Statutem Gminy Nasielsk w skład komisji merytorycznych wchodzić może od 5 do 7 osób, zaś komisja rewizyjna liczy 5 osób.

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

Zmiany osobowe zaszły także w składzie Społecznej Rady SP ZOZ – za
radnego Marka Ostaszewskiego, który będzie w niej pracował jako przedstawiciel wojewody mazowieckiego, wszedł do niej radny Dariusz Sawicki.
Natomiast na miejsce radnego Grzegorza Arciszewskiego powołany został
radny Andrzej Malon.
(i.)

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

Nowy przepust na Wiejskiej
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku na prośbę
mieszkańców wykonał nowy przepust na ulicy Wiejskiej. – W ubiegłych
latach wielokrotnie zdarzało się, że woda płynęła w poprzek drogi, a nie
przepustem. Zdarzało się, że jego fragment się zapadał – mówi sołtys
Nowej Wsi Urszula Dąbrowska.

– Sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły wykonać nowy przepust na
ulicy Wiejskiej w ramach bieżących prac związanych z utrzymaniem dróg.
Na chwilę obecną nie ma jeszcze protokołu wykonawczego od ZGKiM,
aby móc powiedzieć o kosztach prac – mówi Radosław Kasiak, kierownik
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych.
Mieszkańcy liczą, że za jakiś czas powstanie także asfaltowa nawierzchnia,
która połączy Nową Wieś z Siennicą, a tym samym łatwiejszy będzie dojazd do dworca PKP.
Michał B.

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

Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25

W piątek, 19 sierpnia br.
Nasielskie Budownictwo
Mieszkaniowe Sp. z o.o.
przekazało wykonawcy
teren w Chrcynnie pod
budowę budynku wielorodzinnego z mieszkaniami
socjalnymi i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną. Generalnym wykonawcą jest
firma Deta Company Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. Inwestycja realizowana jest na zlecenie gminy Nasielsk.
Budynek będzie tworzyło pięć niezależnych czteromieszkaniowych segmentów. Ogólna liczba mieszkań – 20, ich wielkość będzie wynosiła od
20 m2 do 39 m2. Przykładowo mieszkanie 39-metrowe będzie składało się
z korytarza, łazienki, dwóch pokoi i pokoju z aneksem kuchennym. Parterowe mieszkania będą tworzyły jeden długi rząd.
Planowany termin realizacji inwestycji to 31 grudnia br. Nowo budowane
mieszkania będą przeznaczone na lokale socjalne.
(red.), za:www.nasielsk.pl

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (30 sierpnia br.) powróciła i była dyskutowana kwestia zmian składów osobowych komisji merytorycznych RM.
Po serii utarczek słownych większością głosów przyjęto nowe składy kolejnych komisji. W komisji rewizyjnej pracować będą: M. Świderski (został
też wybrany na jej przewodniczącego), D. Sawicki (zastępca), A. Kalinowski, R. Dłutowski.

Natomiast w komisji zdrowia i pomocy społecznej pracować będą: A. Kalinowski (przewodniczący), A. Malon (zastępca), H. Antosik, M. Ostaszewski,
M. Świderski, D. Sawicki, D. Kordowski.

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

Budują mieszkania socjalne

– Zgłaszam rezygnację z udziału we wszystkich komisjach, w których
pracuję, łącznie z radą SP ZOZ. To jest farsa. Teraz już macie pewność,
że będziecie sami i sami będziecie podejmować decyzje – skomentował
całą sytuację radny Grzegorz Arciszewski. Radny A. Malon złożył wtedy
rezygnację z pracy w komisji rewizyjnej.

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67

Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52

Życie Nasielska nr 19 (457); 9–22 września 2016

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

5.09.-11.09.2016 r. - Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk,
12.09.-18.09.2016 r. - Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
19.09.-25.09.2016 r. - Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,

		

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

(red.)

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

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
Agata Wojtko – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc – ogłoszenia.
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dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
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OBRADOWAŁA RADA
We wtorek, 30 sierpnia, miała miejsce XXV sesja Rady Miejskiej w
Nasielsku. Obecni na niej byli wszyscy radni, którzy pracowali nad 11
zaplanowanymi punktami sesji. Tę
otworzył przewodniczący RM Jerzy Lubieniecki. Po pozytywnym
przegłosowaniu porządku obrad
przyjęto protokoły z XXIII i XXIV
sesji Rady Miejskiej. Następnie została przedstawiona informacja
Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
między sesjami Rady, a także sprawozdanie z działalności burmistrza
Bogdana Ruszkowskiego.

Mieszkańcy przy głosie

Następnie głos zabrali mieszkańcy
naszej gminy. Po raz kolejny Jerzy
Więcławski, mieszkaniec ul. Klonowej, dopytywał się o jej naprawę .
Jak zauważył, pojawiają się środki na inne drogi, ale wciąż nie jest
podawany termin rozpoczęcia inwestycji na ul. Klonowej. Burmistrz
zapewnił, że pamięta o tej drodze,
ale w roku 2016 będzie realizował

zaplanowane już wcześniej inwestycje. Z prawa głosu skorzystała
także sołtys Andzina Bogusława
Jadczak, która apelowała o kupno
lustra drogowego. Jak tłumaczyła, Andzin ma zwartą zabudowę,
ale także niebezpieczne miejsca.
Droga, która znajduje się przy drodze powiatowej w Cieksynie, prowadząca do Andzina, na zakręcie
stwarza niebezpieczeństwo dla
uczestników ruchu drogowego.
Tuje, które rosną na posesji przylegającej do zakrętu, dodatkowo
ograniczają widoczność. Podczas
ostatniego zebrania w sprawie funduszu sołeckiego mieszkańcy Andzina przekazali środki na naprawę
stanu technicznego tej drogi, ale
zdaniem mieszkańców potrzebne
jest lustro drogowe. Jak poinformował burmistrz, sprawa będzie
uzależniona od wykonywanej tam
przez powiat inwestycji. Powstać
ma tam nalewka i chodnik, i jeśli to
poszerzenie nie pomoże, wtedy
powróci się do tematu lustra.

Zapytania radnych

Pytania do burmistrza kierowali także kolejno nasielscy radni.
Radny Krzysztof Fronczak pytał
o wiadomości od PKP w sprawie
usunięcia barier architektonicznych
w przejściach podziemnych przy
dworcu PKP Nasielsk. Z informacji, jakie podał Bogdan Ruszkowski,

wynika, że inwestycja ta na pewno
nie zostanie podjęta w bieżącym
roku, ale zadeklarował, że gmina
dopilnuje, by w roku 2017 zostały
wykonane potrzebne najazdy. Następnie radny Grzegorz Arciszewski dopytywał się o powód zmiany
terminu otwarcia samorządowego
przedszkola oraz o nowego dyrektora żłobka. Radny chciał wiedzieć,
czy został on już powołany i czy
otrzymuje wynagrodzenie. Burmistrz poinformował, że otwarcie
przedszkola nastąpi 2 listopada br.,
a przesunięcie było spowodowane
dodatkowo zleconymi przez gminę
pracami związanymi z wentylacją
budynku. Kwestię powołania dyrektora żłobka wyjaśniła wiceburmistrz Katarzyna Świderska.
– Nie ma jeszcze urzędującego dyrektora nasielskiego żłobka. Planowaliśmy powołanie dyrektora od 1
września, okazuje się, że w związku
z tym, że nie mamy oddanego budynku, nie jest to możliwe formalnie, musimy mieć NIP i REGON
– mówiła wiceburmistrz i dodała: –

Znaleźliśmy następujące rozwiązanie: z dniem 1 września zatrudnimy
na etacie asystenta burmistrza ds.
żłobka. To jest stanowisko, które
funkcjonuje w regulaminie organizacyjnym urzędu. Ta osoba wraz
z oddaniem budynku i z możliwością dopełnienia formalności przejmie obowiązki dyrektora żłobka na
czas określony. Funkcję tę będzie
pełniła pani Agnieszka Pałaszewska – poinformowała zgromadzonych K. Świderska.
Następnie radny Henryk Antosik poinformował, że wraz z panią
sołtys Nowej Wsi zwrócił się do
zarządu melioracji z prośbą o uregulowanie rzeki Nasielnej, która na
wysokości drogi łączącej osiedle
Krupka z Nowa Wsią zalewa przyległe terenu. Poprosił burmistrza
o poparcie w tej sprawie, na co
otrzymał pozytywną odpowiedź.
Radny Mirosław Świderski dopytywał o wycinkę trawy i krzaków na
poboczach dróg w tym roku, gdyż,
jak zauważył, „znów nam się drogi zwężają”. Burmistrz zapewnił, że
taka wycinka poboczy będzie wykonana jeszcze w tym roku.
Kontrowersyjny temat podjął natomiast radny Roman Jaskulski, który
zapytał o powód nieodczytywania już po raz kolejny na sesji pism
kierowanych od mieszkańców do
Rady Miejskiej. Na to pytanie od-

powiedział przewodniczący Jerzy Lubieniecki,
informując, że wszystkie
pisma są przekazywane
na obrady komisji merytorycznych. – Skoro pisma są kierowane
do Rady, to czy Rada
jest komisją? Jeśli jest
do Rady, to jest do wybranych radnych czy
do wszystkich radnych?
– pytał radny G. Arciszewski.
Obecny podczas sesji
mecenas zauważył, że
nigdzie nie ma odpowiedniej wykładni prawnej, która nakazywałaby odczytywać na sesji wszystkie
pisma mieszkańców kierowane do
Rady. W jego ocenie takie odczytywanie wprowadza dodatkowe
zakłócenia podczas sesji i wydłuża
czas jej trwania. Ze zdaniem prawnika nie zgadzał się stanowczo G.
Arciszewski. Jednak mimo faktu, że
do tej pory pisma faktycznie były
odczytywane zazwyczaj przez wiceprzewodniczącą RM Danutę
Białorucką, wydaje się, że nasielscy radni odchodzą od tej tradycji.
Radny Grzegorz Arciszewski
dopytywał o wysokość dofinansowania, jakie gmina pozyska
z programu Lemur na budowę
nowego przedszkola. W dość
oględnej odp owied zi radny
usł yszał, że gmina nie złożyła wniosku w sprawie dofinansowania, tłumacząc się faktem,
iż możliwość złożenia wniosku
obowiązywała do końca grudnia 2015. Po zmianach personalnych w zarządzie Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
zablokowano środki przeznaczone na program Lemur. Burmistrz Ruszkowski zapewniał,

że jeśli tylko pojawi się program,
z którego gmina będzie mogła
pozyskać środki na dofinansowanie inwestycji, to na pewno to
zrobi. Obecnie inwestycja jest finansowana wyłącznie ze środków
gminnych.
Żywe zainteresowanie pośród radnymi wywołała również informacja
o nowym przewoźniku dzieci szkolnych. W ostatnich latach była nim
nasielska firma – SKR, w tym roku
natomiast przetarg
wygrała firma „Sanimax” zarejestrowana w Warszawie.
Radni ubolewali nad
faktem, że to nie
nasielska firma będzie świadczyć te
usługi. Pod znakiem
zapytania jest też zatrudnienie kilku kierowców, ponieważ
w ofercie przetargowej nie można było
zawrzeć klauzuli o konieczności podpisania umów
z nasielskimi kierowcami.

Procedowanie uchwał

Po tej części przystąpiono do
głosowania nad poszczególnymi

uchwałami, m.in. dotyczącymi
nabycia dwóch nieruchomości
położonych w mieście Nasielsku,
co jest obligatoryjnie wymagane
w związku z budową drogi prowadzącej do szkoły podstawowej.
Poza tym pozytywnie głosowano
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Nasielsk”. Przegłosowano
również zmiany składów stałych
komisji Rady Miejskiej.
jg

Z MIASTA

Wpadła do studzienki
W środę, 31 sierpnia br., doszło do
bardzo niebezpiecznej sytuacji
z udziałem pieszego. Dziewczyna, która wieczorem wracała do
domu ulicą Piłsudskiego z centrum
miasta w kierunku ulicy Owocowej, niefortunnie stanęła na pokrywę studzienki telekomunikacyjnej
znajdującej się tuż przy torach po
wąskotorówce i wpadła do środka.
Studzienka należy do firmy Orange,
a młoda, 18 letnia osoba, solidnie
się poobijała, rozcięła sobie nogę
i trafiła do szpitala.
– W końcowej części chodnik przy
ulicy Piłsudskiego jest okropnie
nierówny i cały zarośnięty przez
trawę i zielsko. Są miejsca, że nic
nie widać. Dlatego zazwyczaj nie
chodzimy chodnikiem, ale nadjeżdżał samochód i córka weszła na niego, by nie iść jezdnią
i stało się nieszczęście, bo wpadała do studzienki telekomunikacyjnej. Zawieźliśmy córkę do szpitala
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Założono jej szwy, miała liczne
otarcia i siniaki – mówi ojciec poszkodowanej Nasielszczanki.

Na miejsce zdarzenia wezwano także policję. Biuro Prasowe firmy Orange wyjaśnia:
– Przepraszamy poszkodowaną za niedogodności jakie ją spotkały. Studzienka
została naprawiona 1 września. Wniosek o ewentualne odszkodowanie z tytułu
wypadku można zgłosić pisemnie na adres: Orange
Polska S.A. Al. Jerozolimskie
160 02-326 Warszawa Natomiast informacje o awariach i uszkodzeniach należy
zgłaszać poprzez infolinię
801 505 505 ( telefonów
komórkowych Orange) lub
19393 (ze wszystkich pozostałych telefonów).
Na szczęście, poszkodowanej udało się o własnych siłach wydostać z betonowej
wnęki, ale gdyby do studzienki wpadło małe dziecko historia
mogłaby zakończyć się naprawdę
tragicznie. Dlatego wielokrotnie
na naszych łamach alarmowaliśmy już w sprawie uszkodzonych

studzienek. Nadal prosimy, by
uważnie patrzeć pod nogi i zgłaszać firmie telekomunikacyjnej
informacje o zniszczonych włazach studzienek.
jg., i.
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KRONIKA
POLICYJNA

Niebezpieczne skrzyżowanie Sygnalizatory zmieniają
Skrzyżowanie dwóch dróg wojewódzkich w Pniewie u wrót Nasielska
(koło stacji benzynowej) jest wyjątkowo niebezpieczne. Wpływa na to
nie tylko duży ruch pojazdów w tym miejscu, ale i ukształtowanie terenu.
Często dochodzi tu do wypadków i kolizji. Przebudowa tego skrzyżowania jest konieczna.
Często niebezpieczne sytuacje na tym skrzyżowaniu stwarzają nierozważni kierowcy. Można to było zauważyć w niedzielę, 4 września br., około
godziny 18. Jadący od Warszawy i zbliżający się do skrzyżowania kierowca
mercedesa jakby nie widział, że zbliża się do miejsca, gdzie musi zwolnić,
choć informowały go o tym znaki. W pewnym momencie zaczął chyba
jednak hamować i o mały włos nie wpadł na jadące z przeciwka dwa sa-

światła

W poniedziałek, 5 września br., o godzinie 8 rano zostały wreszcie, po
wielomiesięcznych zabiegach mieszkańców oraz nasielskich służb drogowych, uruchomione urządzenia zmieniające światła na przejściach dla
pieszych.
Chodzi o konieczne dla bezpiecznego przekroczenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach, gdzie ruch regulowany jest światłami, włączenie zielonego światła. Problem tkwił w tym, że dotknięcie przycisku nie
włączało sygnalizatora z napisem „czekaj”. Dotyczyło to większości takich
urządzeń. Rodziło też wiele komplikacji – wydłużało czas oczekiwania na
przejście lub powodowało przechodzenie przez całe grupy pieszych na
czerwonym świetle.
Ciesząc się z tego, co już zostało zrobione, warto zauważyć, że dobrze
działało (i działa nadal) wyłącznie urządzenie na przejściu przy kinie, jako

Pijani na drodze

mochody, które uciekały przed nim na pobocze. „Przeleciał” przez drogę
z pierwszeństwem przejazdu relacji Pułtusk–Nasielsk i znalazł się w rowie,
zderzając się przy tym z drzewem.
Miał w tym niewątpliwym nieszczęściu dużo szczęścia. Ochroniła go poduszka powietrzna, ale samochód trzeba będzie remontować. Szczęście
mieli też użytkownicy tej drogi, których zazwyczaj w niedzielne popołudnie jest dużo. Tu się zatrzymują, jadąc od strony Winnicy, aby skręcić
w drogę prowadzącą do Warszawy.
az

28.08. na ulicy Płońskiej Ilona J.,
mieszkanka gminy Świercze, kierowała samochodem po spożyciu
alkoholu (0,28mg/l).
28.08. na ulicy Słonecznej Daniel P.
kierował rowerem po spożyciu alkoholu (1,38 mg/l) i pomimo zakazu sądowego.

Z GMINY

KRONIKA OSP

Zaśmiecona zatoczka
Od wielu lat w Chrcynnie
(po prawej stronie, jadąc
od Warszawy) funkcjonuje naturalna zatoczka,
służąca jako chwilowe
miejsce postoju. Niestety, zatrzymujący się tam
kierowcy pozostawiają po sobie spore ilości
śmieci. Ale chyba trudno
oczekiwać od nich, że
będą je zabierać ze sobą.
Być może należałoby po prostu postawić tam kosz na śmieci.

że nawet teraz, po naprawie, żarówki ledowe zainstalowane w pozostałych
urządzeniach świecą zbyt słabo. Dobrze byłoby, aby właściciel drogi podjął
działania w celu wymiany tych sygnalizatorów.
Warto zwrócić uwagę, że gdy chcemy uruchomić zielone światła na przejściu, należy dotknąć we wskazanym miejscu sygnalizatora, zaś jego przyciskanie jest niepotrzebne.
andrzej zawadzki
R

Droga w Lubominie
Zgodnie z zapowiedziami, w Lubomin i e r u s z a j ą p ra c e
w związku z budową
nawierzchni asfaltowej na brakującym
odcinku od skrzyżowania przy dworku do
granicy z powiatem
pułtuskim, w miejscowości Gołębie. Tymczasem bieżąc ych
napraw wymagałaby jeszcze istniejąca już nawierzchnia asfaltowa drogi
między Mazewem Włościańskim a Lubominem.
Michał B.
R
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01.09. w Konarach Bogumił J.
znieważył słowami wulgarnymi
i naruszył nietykalność cielesną
interweniujących funkcjonariuszy
policji.
03.09. w Nowych Pieścirogach
Mateusz M., mieszkaniec Nasielska,
posiadał przy sobie narkotyki.
03.09. na ulicy Kolejowej Dariusz
Rz., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
04.09. na ulicy Kościuszki Patryk
B., mieszkaniec Nasielska, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
05.09. w Kosewie w godzinach
rannych pracownik firmy „Błysk”
podczas obsługi śmieciarki w nieustalonych okolicznościach został
wciągnięty do kontenera śmieciowego. W wyniku doznanych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi
Prokuratura Rejonowa w Pułtusku
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26.08. zastępy z WSP Pomiechówek, OSP Nasielsk i OSP Jackowo
wyjechały do pożaru samochodu
w Lubominie.
28.08. PSP Nowy Dwór Mazowiecki została wezwana do Starych Pieścirogów w celu usunięcia gniazda
szerszeni, które zagnieździły się na
poddaszu budynku mieszkalnego.
30.08.br. ok. godz. 21.00 na ul.
Traugutta w Nasielsku doszło do pożaru transformatora. Z tego powodu
mieszkańcy tej części miasta (os. Piłsudskiego) byli pozbawieni energii
elektrycznej. W akcji udział brały zastęp z JRG Nowy Dwór Mazowiecki,
OSP Psucin i OSP Nasielsk, oraz pogotowie energetyczne.
30.08. strażacy z OSP Nasielsk i OSP
Cieksyn wyjechali do pożaru gałęzi po wycince w lesie. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
i ugaszeniu pożaru.
fot. OSP Nasielsk

03.09. OSP Nasielsk, OSP Cieksyn,
PSP Nowy Dwór Mazowiecki i OSP
Świercze zostały zadysponowane
do pożaru siana podczas belowania.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca i ugaszeniu pożaru.
fot. OSP Nasielsk
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Nie wszędzie można usiąść

Powrót do szkoły

5

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2016/2017. W związku ze
zmianami wprowadzonymi przez rząd dla wielu rodziców to czas pełen
obaw i niepewności. Dużą zmianą jest m.in. zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W związku z tym spora część dzieci w tym wieku została w „zerówkach”. Pierwsze klasy w wielu publicznych szkołach
podstawowych w tym roku będą takie, jak w szkołach prywatnych – liczące zaledwie po kilku czy kilkunastu uczniów.
Do szkół na terenie gm. Nasielsk uczęszczać będzie 103 uczniów klas I,

Gdybyśmy chcieli określić, kim jest statystyczny użytkownik komunikacji autobusowej w naszej gminie, to
bez wahania można stwierdzić, że są to na ogół osoby w średnim wieku i starsze. Niestety, na wielu przystankach spotyka ich przykra sytuacja – brak wiat
przystankowych i ławek, na których można usiąść i poczekać na autobus.
Wiele przystanków autobusowych, nawet w Nasielsku,
to tylko słupek, ewentualnie z naklejonym rozkładem
jazdy. – Nie ma gdzie usiąść, nie ma gdzie się schować
przed deszczem – sygnalizują redakcji
czytelnicy. Zdarzają się pasażerowie,
którzy z braku innych możliwości siadają po prostu na krawężniku.
– Na tą chwilę nie ma żadnych decyzji odnośnie do budowy nowych
wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Nasielsk. Nie jest też praktykowane stawianie samych ławek.
Najlepiej jest postawić wiatę przystankową. Koszt budowy takiego
przystanku to 3,5 tys. zł – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych. – Bywa, że takie
inwestycje powstają z woli mieszkańców
jakiejś wsi, gdzie przeznacza się na ten
cel fundusz sołecki – dodaje kierownik
Kasiak.
Od połowy 2014 r. jest pobierana od
przewoźników tzw. opłata przystankowa – jednak zgromadzone środki wystarczają jedynie na bieżące utrzymanie
przystanków na terenie gminy.
Michał B.
R

E

z czego 37 to sześciolatki. W Szkole Podstawowej w Nasielsku utworzono
2 klasy pierwsze. W jednej uczy się 20, a w drugiej 22 dzieci. W szkole
podstawowej w Budach Siennickich w I klasie uczy się 15 dzieci, w Starych Pieścirogach – 14, w Popowie Borowym – 12, w Cieksynie – 10,
a w Dębinkach tylko 8.
Powrót do szkoły lub rozpoczęcie edukacji to duże wyzwanie i stresujący moment zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Na nowy rok szkolny
życzymy dzieciom fantastycznych chwil spędzonych z kolegami i koleżankami, a rodzicom radości z postępów edukacyjnych pociech.
K.T.
K
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WARTO PRZECZYTAĆ

Kto zabije smoka?
Jako że letnia pogoda powoli nas opuszcza, można bez przeszkód zanurzyć się w meandrach zbrodni i kary rodem ze skandynawskich kryminałów.
W tę podróż warto zabrać się z Leifem GW
Pe rs son e m, znanym
i cenionym szwedzkim
pisarzem, autorem wielu kryminałów, nagradzanym wielokrotnie za
swoje błyskotliwe opowieści. Jeśli wystarczy
nam ta rekomendacja,
sięgnijmy po dostępną
w naszej bibliotece książkę Ten, kto zabije smoka.
Jak to często bywa z autorami kryminałów, często g romad zą s woj e
powieści w serie, które łączy ten sam główny bohater, a nierzadko
i postacie drugoplanowe.
Persson ma swojego asa wydziału kryminalnego, Everta Backstroma. Jest
on stworzony wedle wszelkich prawideł gatunku. Genialny, ale… cóż,
problematyczny. Tak to bywa, że rzadko wybitni detektywi, przynajmniej
w książkach, są zwykłymi, sympatycznymi ludźmi. Backstrom standardowo gardzi abstynencją i dobrymi manierami. Ma problem z punktualnością i wieloma innymi rzeczami, i wydaje się, że tylko jego wybitny
umysł powstrzymuje jego współpracowników przed dokonaniem na
nim zbiorowego linczu. Ale przecież czytelnicy znają i kochają tego typu
bohaterów od czasów protoplasty gatunku, Sherlocka Holmesa.
A jak prezentuje się fabuła? Teoretycznie wszystko wydaje się proste:
podczas suto zakrapianej imprezy jeden biesiadnik zabija drugiego. Niby
zwykła sprawa, jakich wiele. Można skazać winnego, zadumać się nad
złą kondycją moralną społeczeństwa i na końcu rozejść, by poprawić
sobie humor czymś przyjemnym. Coś jednak w tej niby stereotypowej
sytuacji nie pasuje… Backstrom zaczyna drążyć i dochodzi do zaskakujących wniosków. Całość intrygi dopełniają ciekawe postacie poboczne
i pojawiający się miejscami nienachalny humor. Jak to u skandynawskich
autorów kryminałów, nie zabraknie też wątku społecznego.
Powieści kryminalnych jest ,na naszym rynku sporo, ale Ten, kto zabije
smoka udowadnia, że nie bez powodu Leif GW Persson wybija się spośród innych. Intryga wciąga, akcja jest dynamiczna, to kryminał pisany
wręcz wzorcowo, dający mnóstwo satysfakcji fanom gatunku. Gdy więc
wieczorem za oknem zamiast promieni zachodzącego słońca zastaniemy zimny jesienny deszcz, zanurzmy się w tej książce, razem z Bacstromem rozwiązujmy zagadki kryminalne i nie dajmy mordercy uciec
przed sprawiedliwą karą.
Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Zaproszenie DKK
Pierwsze, powakacyjne spotkan i e D ysku s yj ne go K lub u
Książki, działającego przy Miejsko- G minnej Bib liotece P ublicznej w Nasielsku, odbędzie
się w sobotę, 17 września br.
Rozpoczynamy o godz. 11.30.
Do przeczytania na to spotkanie mamy dwie lektury: Ludzie,
którzy jedzą ciemność Richarda Lloyda Parry’ego oraz Prawie
siostry Marii Ulatowskiej. Serdecznie zapraszamy na nasze
spotkania wszystkich miłośników
literatury.

(red.)

KULTURA
Z PRAC KOMISJI

Życie Nasielska nr 19 (457); 9–22 września 2016

Od przedszkola do planu
dokończenie ze str. 1
Dyrektor ZOSiP wyjaśniła, że właśnie
w tej szkole jest najwięcej godzin dla
specjalistów, ponieważ jest tam najwięcej dzieci z dysfunkcjami. – Są nauczyciele, dla których nie ma godzin,
są i tacy, którzy pracują na etatach. Do
nadgodzin dopłacamy ponad 1 mln
200 tys. zł, trzeba ograniczyć godziny ponadwymiarowe – apelował A.
Malon.
– Prosiliśmy dyrektorów o ograniczenie zastępstw płatnych – wyjaśniała
Katarzyna Świderska.
Radny K. Fronczak zwrócił uwagę
na dwie szkoły w Dębinkach i Popowie Borowym, o identycznej liczbie
uczniów, a z różną liczbą pracujących
w nich nauczycieli – po 78 uczniów
i 6 oddziałów. Ale szkole w Dębinkach
zatrudniono 20 nauczycieli, zaś w Popowie Borowym – 12. – Ta dysproporcja zależy od specyfiki kształcenia
specjalnego, w Dębinkach są 2 klasy integracyjne, tam są nauczyciele
wspomagający i dodatkowe godziny
– wyjaśniała H. Pietrzak.
Wiceburmistrz K. Świderska zrelacjonowała radnym spotkanie z rodzicami w sprawie przedszkola i żłobka,
na którym podano termin otwarcia
– 2 listopada. Zapewniła radnych, że
wszystkie zgłoszone dzieci znajdą
opiekę w przedszkolu. Dyskutowano także nad trwającą nadal budową samorządowego przedszkola. Po
czym radni udali się na plac budowy,
by sprawdzić poziom zaawansowania
prac wykończeniowych.
Komisja infrastruktury, spotkała się, 29
sierpnia br., by zapoznać się z projektami uchwał przygotowanymi na sesję.
Istotnym tematem rozmów był m.in.
temat skargi wojewody mazowieckiego do sądu w sprawie nieważności uchwały z 2010 r. w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego

Nasielska. Jak się okazało skarga zawiera opis wielu nieprawidłowości jakie wskazał wojewoda.
Ustalenia zawarte w tym planie zagospodarowania kwestionowali na
drodze sądowej, państwo Rakowscy,
mieszkańcy Nasielska, którym zmieniono przeznaczenie działek. Państwo
Rakowscy wraz z innymi mieszkańcami ulicy Kolejowej przybyli na posiedzenie komisji, aby wyrazić swoje
obawy dotyczące opracowania ekofizjograficznego. Opracowanie to
przygotowane zostało na potrzeby
wykonania projektu zmiany do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Nasielsk”.
Mieszkańcy udowadniali na podstawie map, zdjęć i filmu, że ich działki
znowu zostały źle ocenione. Chociażby działka w Pieścirogach niedaleko okolic kościoła w ich opinii,
że wcale nie należy do terenów zalewowych, a tak została zaklasyfikowana. – Jeśli przez 60 lat nie było
przypadków podmokłości, to teraz
według teoretycznych sformułowań próbujecie powiedzieć, że jest
możliwość zatopienia? – pytała pani
Rakowska.
Jednak żadne z przedstawionych
przez mieszkańców dowody nie
przekonały planistów obecnych na
spotkaniu.
– Nie przekonuje nas państwa przesłanie. Państwa filmy i z argumentacja wręcz utwierdzają nas w tym,
że plan został dobrze sporządzony
– mówił pan Zbigniew Kaiser.
Jak poinformowała na sam koniec
zgromadzonych Bożena Strzelecka,
kierownik wydziału zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości nawet najlepsze dowody
mieszkańców nie będą brane pod
uwagę. Muszą one być przedstawione przez osoby uprawnione w

danej dziedzinie, żeby można było
wprowadzić zmiany do opracowania ekofizjograficznego.
Podczas tej komisji pan Janusz Konenberger, założyciel Warsztatów
Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i prezes Stowarzyszenia „Jan Pol”, przedstawił radnym
koncepcję przebudowy szkoł y
w Nunie. Obiekt miałby służyć osobom niepełnosprawnym.
– Istnieje oczywiście możliwość dofinansowania tej inwestycji. Uważam, że Nuna się rozwija i warto
w nią zainwestować. Coraz więcej
osób tam się teraz buduje tam. Liczę
na to, że państwo radni zaakceptują i wspólnie pobudujemy ten obiekt
w przyszłym roku – mówił Janusz
Konenberger, który dodał – Osoby
niepełnosprawne wymagają szczególnej opieki. Chciałbym się zaangażować w ten projekt, jeśli będę
miał partnerów – przekonywał.
Odzew radnych był jednogłośny
– wszyscy poparli ten pomysł. Nie
mniej jednak mają oni duże obawy
czy rzeczywiście do tego przedsięwzięcia dołączy powiat nowodworski. Jeśli nie, inwestycja będzie
realizowana w mniejszym zakresie.
i., jg

Z BIBLIOTEKI

Rajd rowerowy z czytaniem
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zaprasza do wspólnego, Narodowego Czytania. Tym
razem w wyniku głosowania wybrano jako lekturę – w Roku Henryka
Sienkiewicza – jego głośną powieść
pt. Quo vadis. Mówi ona o zwycięstwie prawdy i miłości, o tryumfie
odwagi, o konsekwencji w działaniu,
o solidarności w imię fundamentalnych idei. Lektura ta ma dodatkowy
wymiar w świetle 1050-lecia Chrztu
Polski.
Wspólne czytanie tej powieści odbędzie się w niedzielę, 11 września
br., na zakończenie organizowanego przez nas Rajdu Rowerowego
podczas pikniku w Lelewie. Wtedy
też będzie możliwość opieczętowania prywatnych egzemplarzy książki
specjalną pieczęcią upamiętniającą
Narodowe Czytanie. Wszystkich,
którzy chcieliby mieć taką pamiątkę, prosimy o zabranie ze sobą własnego eg zemplarza książki Quo
vadis na rajd.
(bibl.)
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Z KART HISTORII.
Średniowieczne rody szlacheckie „ziemi nasielskiej” cz. IV

Jan ze Strzegocina
Kolejnym znaczącym rodem wywodzącym się z umownej ziemi nasielskiej był ród pieczętujący sie herbem
Pobóg (niektóre źródła mówią o herbie Pomian), którego założycielem był
Jan ze Strzegocina.
Rycerz ten, po zakupie wsi Grabowo
w ziemi wiskiej, z czasem zaczął pisać się „z Grabowa”. W metryce książęcej (MK3) jest
zachowany zapis
z 1417 r. z którego
to wynika, że tenże Jan zakupuje
od Mikołaja i jego
syna Jana z Bogatego z ziemi
c ze r s k i ej c zę ś ć
Strzegocina.
Z zachowanych
źróde ł pisanych
w y n i k a , ż e r ycerz ten w latach 1435 –1442
sprawował urząd
ziemski podkomorzego
wyszogrodzkiego, a wc ze ś n iej
(1433–1434) podkomorze go z akroczymskiego.
Wiadomo, że Jan
miał syna Pawła, który również sprawował znaczące urzędy i funkcje na
średniowiecznym Mazowszu. Z zachowanych dokumentów wynika, że
kolejno piastował godności starosty łomżyńskiego (1465), chorążego
łomżyńskiego (1469), chorążego ciechanowskiego (1471), starosty wiskiego (1475), a w końcu objął zaszczytną
funkcję kasztelana zakroczymskiego (1486). Najprawdopodobniej tenże Paweł nabył wieś Ławy w powiecie
ostrołęckim. Synem Pawła był Rafał
piszący się „z Ław”, m.in. chorąży ciechanowski (1500). Rafał natomiast był
ojcem Stanisława Ławskiego, herbu
Pobóg piszącego się „ze Strzegocina”,
co świadczyło o tym, że Strzegocin
cał y czas pozostawał w posiadaniu
potomków Jana.
Stanisław Ł awski, prawnuk Jana ze
Strzegocina, zrobił jak na ówczesne
czasy błyskotliwą karierę. Po inkorporacji Mazowsza do Korony (1526), ciesząc się zaufaniem króla, pełnił najpierw

funkcje chorążego warszawskiego,
następnie doszedł do godności starosty wiskiego. Ukoronowaniem jego
kariery była godność vicesgerenta
(specjalnego przedstawicielem władzy królewskiej na Mazowszu) i równolegle wojewody mazowieckiego.
Obie te funkcje pełnił przez blisko
20 lat. Nadmienić należy, że godność ta dawała
prawo do zasiadania w Senacie
I Rzeczypospolitej. Niestety, Stanisław nie
doczekał się
potomków w linii męskiej (miał
ponoć syna
Andrzeja, który jednak zmarł
w młodym wieku). Być może
dobra strzegoc i ń s k i e p r z ypadł y jednej
z trzech córek
Stanisława.
Jako ciekawo s t kę n a l e ży wspomnieć,
że drugim mężem (po Rafale z Ław) matki Stanisława – Zofii
Przebendowskiej, był Jan z Zamienia – również wojewoda mazowiecki, pełniący tę funkcję na początku
XVI w. Interesującą historię o procesie sądowym dotyczącym zabicia łabędzi należących do tejże Zofii,
zamieszkującej w pobliskim Sulkowie, zamieszcza A. Wolff w Szkicach
z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej.
Majątek w Strzegocinie utworzony
przez Jana ze Strzegocina i jego potomków najprawdopodobniej dotrwał
do czasów współczesnych. W 1945 r.
w wyniku tzw. reformy rolnej rozparcelowano w Strzegocinie obszar
gruntów liczący aż 562 ha. Warto
wiedzieć, że areał ten, obok majątku
w Ślubowie, był największą obszarowo parcelacją gruntów rolnych stanowiących poszlacheckie majątki
ziemskie w całym ówczesnym powiecie pułtuskim.
Andrzej W. Kordulewski

KSIĄŻKA

Moje miasto Nasielsk
Pierwsze wydanie książki autorstwa Anny Kotarbińskiej pt.
Moje miasto Nasielsk cieszyło się tak dużą popularnością,
że jej nakład szybko się wyczerpał. Dlatego zdecydowano
się na druk kolejnych egzemplarzy, które już są dostępne
dla wszystkich chętnych. Książkę można nabyć w naszej
redakcji i Bibliotece Publicznej.
Przypomnijmy, co pani Anna pisała na temat swojej publikacji:
Jestem rodowitą nasielszczanką. W 1984 roku zdałam maturę w nasielskim Liceum Ogólnokształcącym,
w którym spędziłam cudowne lata. Pięć lat później
otrzymałam tytuł magistra filologii romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zawodowo od wielu lat współpracuję
z Włochami. Często bywam
w N a s i e l s ku . O dwi e dz a m
dom rodzinny i przyjaciół,

j e s t e m „ n a b i e ż ą c o”.
W ks i ą ż c e M o j e m i a sto Nasielsk wspominam
czasy liceum nasielskiego, klasę i profesorów.
Dzielę się moją fascynacją dwukulturowością
miasteczka do czasów II
wojny światowej. Obserwuję współcześnie. Dedykuję tę książkę moim
przyjaciołom i wszystkim, którzy zapragną wyruszyć w sentymentalną
podróż po Nasielsku.
Z pozdrowieniami
Anna Kotarbińska
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NA SPORTOWO. Turniej piłki nożnej

Strażacy z Nuny najlepsi
W niedzielę, 28 sierpnia, w Popowie Borowym miał miejsce turniej
piłkarski, którego organizatorem
był proboszcz parafii Nuna ks.
Tadeusz Jab łoński. W turnieju
wystartowało 7 zespołów reprezentujących wsie tej parafii.
Dwie drużyny wystawiła Nuna
(OSP Nuna i Nuna), a po jednej Popowo Borowe, Jaskółkowo, Lorcin,
Żabiczyn i Chechnówka. W fazie
wstępnej podzielone na dwie grupy drużyny rozegrały pojedynki
systemem każdy z każdym. Dalsza część spotkań była rozgrywana
systemem pucharowym.
Pojedynki były bardzo zacięte,
zwłaszcza w części pucharowej,
gdzie większość spotkań kończyła się remisem i o zwycięstwie

decydowały rzuty karne. Takie rozstrzygnięcia padały też w obydwu
pojedynkach półfinałowych, a nawet w spotkaniu finałowym.
W finale spotkały się dwie drużyny
z Nuny. Jedną z nich była reprezentacją Ochotniczej Straży Pożarnej,
drugą utworzyli pozostali mieszkańcy wsi. W regulaminowym
czasie nie padła żadna bramka.
O zwycięstwie w całym turnieju decydowały rzuty karne. Lepiej
strzelali je druhowie z OSP (2:1) i oni
zostali zwycięzcami całego turnieju. W nagrodę czeka ich zaszczyt
zorganizowania w roku przyszłym
III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Proboszcza Parafii w Nunie. Piłkarze, którzy zajęli drugie miejsce
w turnieju, z pewnością pomogą

swym kolegom w organizacji przyszłorocznych
zawodów.
Trzecie miejsce zajęła
drużyna z Popowa Borowego. Ta drużyna w roku
ubiegłym zajęła pierwsze
miejsce i dlatego w roku
bieżącym organizowała
turniej. Walka o miejsce
„na pudle” była bardzo
zacięta i również, w regulaminowym czasie, zakończyła się remisem (0:0). W rzutach karnych
piłkarze z Popowa Borowego pokonali swych przeciwników – drużynę z Chechnówki w stosunku 2:1.
Ostateczna kolejność druż yn
przedstawia się następująco: 1. OSP
Nuna, 2. Nuna, 3. Popowo Borowe,

WAKACYJNIE

Orkiestra na plaży

4. Chechnówka, 5. Lorcin, 6. Jaskółowo, 7. Żabiczyn.
Atrakcją turnieju w Popowie Borow ym był m e c z , w któr ym
spotkały się drużyny ze szkół podstawowych w Popowie Borowym
i Budach Siennickich. Zwycięstwo
3:0 odnieśli piłkarze z Bud Siennickich.
W organizację imprezy piłkarskiej
w Popowie Borowym – II Turnieju
Piłkarskiego o Puchar Proboszcza
Parafii w Nunie zaangażowała się
liczna grupa mieszkańców Popowa
Borowego z sołtys tej miejscowo-

ści Marzeną Czernecką i jej rodziną
na czele. Imprezę wspomogła społeczność miejscowej szkoły i piłkarze. Sędzią głównym zawodów był
Mariusz Chrzanowski.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu
parafian turniej piłkarski przekształcił się w festyn rodzinny. Był grill,
stoiska z napojami i ciastkami, muzyka. Był i dochód, który w całości
(ponad 6000 zł) został przeznaczony na rehabilitację osoby niepełnosprawnej z tej miejscowości.
andrzej zawadzki

U NAS

Integracja strażaków

Grupa dzieci i młodzieży z nasielskiej orkiestry dętej w dniach od 1 do 9 sierpnia br. przebywała w Jastarni. Wakacyjny
wypoczynek na plaży dzieci połączyły z pracą, tj. nauką gry na instrumentach. Wśród atrakcji znalazły się także wycieczki
na Hel, do Gdańska i parku linowego w pobliskiej Juracie.

W niedzielę, 28 sierpnia br., odbył się spływ kajakowy strażaków ochotników. Organizatorem imprezy integrującej to środowisko i skierowanej
szczególnie do jej najmłodszych członków była jednostka OSP Psucin
z prezesem Marcinem Śmietańskim na czele.

Młodzi muzycy mieli okazję podziwiać
umiejętności swoich starszych kolegów,
grających na co dzień w miejscowej orkiestrze, i wziąć udział we wspólnych
warsztatach muzycznych. Ciekawym
doświadczeniem było także wysłuchanie
odbywających się w Jastarni koncertów
organowych oraz przygotowanie oprawy muzycznej niedzielnej mszy św., w
której uczestniczyło wielu mieszkańców
i gości.
W zorganizowanym przez Joannę Ostaszewską wyjeździe uczestniczyło 34 osoby. Był on współfinansowany ze środków
gminnych.
(red.)

W spływie wzięli udział także ochotnicy z OSP Jaskółowo, w sumie w imprezie uczestniczyło ok. 40 osób. Trasa spływu, który był centralnym
punktem tego spotkania, wiodła z Borkowa do Pomiechówka. Później
był czas na rozmowy o działalności jednostek OSP – na pytania druhów
odpowiadał i informacji udzielał Kazimierz Drabik, wiceprezes powiatowy OSP.
Podczas spotkania integracyjnego odbyło się także wspólne grillowanie,
za które odpowiadał Leszek Adamski. Po posiłku ochotnicy mieli jeszcze
okazję rozegrać mecze w siatkówkę plażową. Pod koniec dnia uczestnicy spływu zmęczeni, ale w świetnych humorach wrócili do swoich
domów. Wspólnie spędzony czas z pewnością będą mile wspominać,
czekając na kolejne takie spotkanie.
Monika Drabik
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Z GMINY. Budy Siennickie

II Biesiada Sierpniowa
Regionalne potrawy, wspaniała zabawa, szczypta humoru i wiele atrakcji czekało na
gości II Biesiady Sierpniowej,
która odbyła się w sobotę, 27
sierpnia przy Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich.
Impreza została zorganizowana z inicjatywy sołectw z Bud
Siennickich, Cegielni Psuckiej
i Studzianek oraz Rady Pedagogicznej szkoły. Była to jedna
z trzech inicjatyw, które zostały wybrane do realizacji w ramach ogłoszonego w lutym
przez Nasielski Ośrodek Kultury konkursu „Mam patent na
kulturę – inicjatywy mieszkańców
– edycja 2016”.
Na przybyłych gości czekało wiele
niespodzianek i smakołyków. Regionalne potrawy to już tradycja
tej imprezy. Można było zasmakować wędlin państwa Kwiatkowskich
z Wólki Kikolskiej, naturalnych olejów państwa Hanny i Krzysztofa
Kowalskich, miodu z pasieki pana
Jarosława Krywoniuka oraz smalcu
i ogórków państwa Pawłowskich
i pani Krystyny Sobczyńskiej. Na
dbających o urodę i zdrowie czekała pani dietetyk z Naturhouse
oraz kosmetyczki z salonu Dotty,
a także naturalne kosmetyki pani
Sylwii Kwiatkowskiej. Najmłodsi zajadali watę cukrową, korzystali z dmuchanego placu zabaw
oraz uczestniczyli w warsztatach plastycznych, tworząc własną biżuterię i wianki
z bibuły. Dużym zainteresowaniem cieszyła się fotobudka. Konne przejażdżki
oraz bryczkę zapewniła stajnia Zarembowo, a do tańca przygrywał zespół STAR
DANCE . Rada Rodziców
ze Szkoły Podstawowej im.
Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich zapraszała do kawiarenki na pyszne
domowe ciasta. Natomiast
sołtysi z okolicznych wsi
zorganizowali bufet z grillowanymi
potrawami oraz zimnymi napojami,
których można było skosztować na
placu obok szkoły u pana Andrzeja Siemli.
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Życzymy 200 lat

W sobotę, 3 września br., mieszkanka Studzianek, Pani Helena Latkowska,
obchodziła swoje 104. urodziny. Z tej szczególnej okazji w przeddzień
urodzin, 2 września 2016 r., z najlepszymi życzeniami, pięknym bukietem kwiatów oraz symbolicznym prezentem odwiedzili Szanowną Jubilatkę przedstawiciele nasielskiego Urzędu: Bogdan Ruszkowski, Burmistrz
Nasielska, i Ewa Mikulska, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Drugą Biesiadę Sierpniową swoją
obecnością uświetniły starosta powiatu nowodworskiego Magdalena
Biernacka oraz zastępca Burmistrza

imprezy składają podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji II Biesiady Sierpniowej.

Nasza Jubilatka jest otoczona miłością, a przede wszystkim codzienną
opieką i troskliwością najbliższych. Syn Kazimierz, a w szczególności jego
żona Danuta dają Pani Helenie bezgraniczne pokłady poczucia bezpieczeństwa i ogromnej serdeczności. To dzięki ich wsparciu oraz wspaniałej
postawie, a przede wszystkim dzięki własnej wewnętrznej sile podchodzi
do życia z ufnością i radością.
Z okazji wspaniałej rocznicy urodzin jeszcze raz Szanownej Jubilatce składamy:
Życzenia ciepła – dzięki ludzkiej życzliwości,
odrobiny światła w mroku – dzięki szczeremu uśmiechowi,
radości w smutku – dzięki ludzkiej miłości
i nadziei na lepsze jutro
w chwilach niepokoju.

Z MIASTA

Przewrócona barierka

Podwórko NIVEA to miejsce spędzania wolnego czasu przez najmłodszych – w tym, zwłaszcza ostatnio, również przez przedszkolaków. Od
pewnego czasu jednak użytkowników „wita” przewrócona barierka! Czy
zrobiły to dzieci, które roznosi energia, czy wandale, a może wiatr? W każdym wypadku warto naprawić ją jak najszybciej.

Nasielska Katarzyna Świderska, które ufundowały nagrody uczestnikom konkursów odbywających się
przy scenie. Po hucznej zabawie
tanecznej przyszedł czas na kino
plenerowe. Pod rozgwieżdżonym
niebem uczestnicy biesiady obejrzeli film pt. 7 rzeczy, których nie
wiecie o facetach. Nad bezpieczeństwem całej imprezy czuwała
Ochotnicza Straż Pożarna z Psucina.
Piękne, słoneczne sierpniowe popołudnie, wspaniali ludzie i świetna zabawa to doskonały sposób na
pożegnanie wakacji. Organizatorzy

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu II Biesiady
Sierpniowej przy Szkole Podstawowej
im. Pierre’a de Coubertina w Budach
Siennickich oraz ufundowanie nagród
– Burmistrzowi Nasielska Bogdanowi
Ruszkowskiemu,
– Staroście Nowodworskiemu Magdalenie
Biernackiej,
– Ochotniczej Straży Pożarnej z Psucina,
– Krystynie Sobczyńskiej,
– Gospodarstwu Państwa Pawłowskich,
– PP. Hannie i Krzysztofowi Kowalskim,
– Kosmetyczkom z Salonu Dotty,
– PP. Monice i Andrzejowi Siemli,
– PP. Małgorzacie i Czesławowi
Kwiatkowskim,
– Stajni Zarembowo,
– P. Sylwii Kwiatkowskiej,
– Bartnikowi Modlińskiemu P. Jarosławowi
Krywoniukowi,
– Dietetyczkom z Naturehause,
– Radzie Pedagogicznej,
– Radzie Rodziców,
– Mieszkańcom okolicznych wsi za okazane bezinteresowne wsparcie.

Organizatorzy
Dyrektor Szkoły i Grupa Sołecka

Chodniki samochodowe
Mimo prężnie działającego i cieszącego się dużą popularnością profilu na
FB „Mistrzowie parkowania w Nasielsku” nadal znajdują się odważni, którzy parkują swoje auta jak im się podoba. Oto przykład: ktoś zaparkował

samochód przy ulicy Warszawskiej, przy nowo wybudowanym budynku
przedszkola, nie dość, że na chodniku dla pieszych, to jeszcze przy hydrancie pożarowym.
Michał B.
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ŚRODOWISKO

Chcesz chronić środowisko
– zacznij od segregacji śmieci!
Od niepamiętnych czasów istniał
problem powstawania odpadów.
P ier wsze wzmiank i o unieszkodliwianiu zbędnych pozostałości po aktywności człowieka
znajdują się już w Biblii. Rosnąca
liczba ludności i zwiększająca się
produkcja dóbr konsumpcyjnych
przyczynia się do coraz krótszej
„długości życia” niektórych produktów, powodując coraz większ y prob lem z p owstając ymi
odpadami. Statystyczny Polak
wytwarza ok. 350 kg odpadów
rocznie.
Czy zastanawiali się Państwo, co
znajduje się w naszych pojemnikach na śmieci? Najprostszym
prz ykładem odpadu jest właśnie zawartość naszego śmietnika, który najczęściej znajduje
się w naszej kuchni. Zawiera on
przede wsz ystk im różnorodne opakowania, resztki po posiłkach, a tak że nieprz ydatne
przedmioty codziennego użytku. Natomiast kontenery na odpady ustawione przed Państwa
domem bądź blokiem zawierają przede wszystkim materiał y
pochodzenia organicznego nadające się do kompostowania.
Właśnie z tych materiałów mógłby p owstać komp ost b ędąc y
wartościowym nawozem organicznym wytwarzanym z odpadów roślinnych i zwierzęcych do
zastosowania w przydomowych
ogródkach. Ponadto znajdziemy
tam spore ilości papieru i tektury, metali, popiołu oraz
tworzyw sztucznych. Niewielki procent w strukturze
gromadzonych odpadów
w ko n te n e ra c h s t a n ow i ą
odpady toksyczne, takie jak
resztki farb, lakierów, czy też
przeterminowane leki.
Jedna z futurystycznych wizji końca cywilizacji przewiduje, że nasza planeta utonie
w ś m i e c i a c h . W z w i ą zku
z tym należy sobie uświadomić,
jak ogromny jest to problem dla
środowiska i ludzkości, oraz dążyć do tego, aby ulepszyć metody i sposoby zapob iegania
powstawania odpadów. Chcesz
chronić środowisko – zacznij segregować odpady we własnym
gospodarstwie domowym! Może
się wydawać, że to bardzo czasochłonne i trudne do realizacji,
ale jest wprost przeciwnie – każdy z nas może przyczynić się do
zmniejszenia ilości odpadów na
naszej planecie.
Chciałabym pokrótce przedstawić krótki poradnik, w jaki sposób zabrać się do segregowania
odpadów w swoim najbliższym
otoczeniu. Selektywna zbiórka
polega na gromadzeniu w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów
odpadów z podziałem na 4 grupy: I. makulatura – pojemnik/
worek niebieski, II. t worz y wa
sztuczne, opakowania wielo-

matariałowe i metale (wszystko
razem) – pojemnik/worek żółty, III. szkło – pojemnik/worek
zielony, I V. odpady zmieszane. Do pojemnika z odpadami
zmieszanymi należ y wrzucać
wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recykling u, z w yłączeniem odpadów
n i e b e z p i e c znyc h . Re c yk l i n g
p o l e g a n a o d z ysk i wa n i u surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie
produkcyjnym. Przy segregacji
bezwzględnie trzeba pamiętać
o odpadach niebezpiecznych,
do których zaliczają się zużyte
baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po chemikaliach
celowo wprowadzanych do środowiska (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt
RT V i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno
wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach
w sklepach i aptekach, a także
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli
tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych),
zorganizowanym przez gminę.
W naszej gminie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się przy ul. Płońskiej
43 w Nasielsku. Jest czynny od
wtorku do soboty w godzinach
7.00–15.00.

W praktyce nasuwają się pewne
zapytania co do właściwej segregacji odpadów, m.in. co należy zrobić z takimi odpadami
jak np. karton po soku pomarańczowym? Czy należy wyrzucić
go do pojemnika na papier, czy
na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka?

Czy tłusty słoik po gołąbkach
w sosie pomidorow ym wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? Jak powinno
się postąpić w przypadku obierek po ziemniakach, warzywach
i owocach? Karton po soku pomarańczowym to przykład opakowania wielomateriałowego,
a takie wyrzucamy do żółtego
pojemnika. Z kolei opróżniony
słoik po gołąbkach w sosie pomidorowym należy wyrzucić do
pojemnika na opakowania szklane. Nie ma to znaczenia, że jest
nieumyty. W późniejszym etapie zostanie umyty w sortowni.
Jeśli posiadają Państwo przydomowy kompostownik, obierki
po ziemniakach, warzywach czy
owocach najlepiej przeznaczyć
na kompost. W innym przypadku odpady te należy wyrzucić do
śmieci zmieszanych. Szkła, plastiku czy metalu nie trzeba myć
przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane.
Jedyne, co należy zrobić, to je
opróżnić. Wymienione surowce
zostaną umyte na późniejszym
etapie recyklingu.
Każdy może zmniejszyć ilość
odpadów. Należy robić przemyślane, odpowiedzialne zakupy.
Kupować rzeczy, których naprawdę się potrzebuje. Nie marnować
żywności. Wybierać żywność
w opakowaniach, które nadają się
do późniejszego przetworzenia
– są to opakowania szklane lub
papierowe. Stosować torby wielokrotnego użytku. Oddzielać bioodpady
– to przecież naturalny
nawóz. Segregacja odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym
pozwoli na odzysk surowców. Warto pamiętać, że
śmieci są cennymi surowcami. Z odzyskanych dzięki recyklingowi surowców
powstają nowe produkty.
Posegregowane odpady są zabierane przez różne śmieciarki albo
trafiają do odpowiednich przegród
w jednym, specjalnie do tego celu
zaprojektowanym pojeździe.
Segregując, śmiecisz mniej. Zrób
to dla siebie i środowiska.
Justyna Wrzosek-Jakubowska

Notka biograficzna
Dr Justyna Wrzosek-Jakubowska jest młodym naukowcem popularyzujący zagadnienia
związane z ochroną środowiska, mieszkanką gminy Nasielsk.W 2015 r. z wyróżnieniem
ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Rolnictwa i Biologii, Katedra
Nauk o Środowisku Glebowym, SGGW w Warszawie, uzyskując stopień doktora nauk
rolniczych. Jest asystentem w Zakładzie Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka Instytutu
Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Działalność
naukową oraz zawodową związała z ochroną środowiska. Rezultatem prowadzonych
przez dr Justynę Wrzosek-Jakubowską badań było współautorstwo patentu na wynalazek pt. „Sposób zapobiegania kumulacji pestycydów w środowisku”. Laureatka wielu
nagród naukowych. Najcenniejszym wyróżnieniem było uzyskanie dwóch złotych medali
i jednego srebrnego na Międzynarodowych Targach Wynalazczości w Norymberdze,
Moskwie i Chorwacji w 2014 i 2015 r. Dr Wrzosek-Jakubowska została również Laureatką
konkursu „Innowacja jest kobietą” organizowanego przez Fundację Kobiet Nauki.
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Słów kilka o większych
rasach psów
Owczarek niemiecki

Ze względu na popularność rasy i dużą ilość przypadkowych kojarzeń coraz
częściej zdarzają się osobniki z problemami natury zdrowotnej i behawioralnej.
Owczarki niemieckie są uważane za spokojne, zrównoważone psy, które łatwo
i chętnie się uczą i bez problemu poddają się tresurze. Właściwie zsocjalizowane owczarki są opiekuńcze i przyjazne dla dzieci, jednak wymaga to pewnego
wysiłku ze strony hodowcy, gdyż praca z psem zaczyna się już od pierwszych
dni jego życia. Dlatego przy wyborze szczeniąt tej rasy należy z ogromną starannością przyjrzeć się miejscu pochodzenia, a także rodzicom szczenięcia.
Psy te nadają się do trzymania zarówno na zewnątrz, jak i w mieszkaniu.
Wymagają poświęcenia czasu w zakresie spacerów i aktywności fizycznej.
Owczarki nie są zbyt wymagające, jeśli chodzi o codzienną pielęgnację. Linieją
dwa razy do roku i wtedy mogą wymagać intensywniejszego wyczesywania.
Duża grupa owczarków to alergicy. Miewają nawracające zapalenia skóry, uszu
i dlatego często wymagają przestrzegania ścisłej diety.
Szczeniętom należy wykonywać przeglądowe zdjęcia RTG stawów biodrowych z uwagi na występującą często dysplazję stawów biodrowych.Jak
wszystkie rasy psów o dużych gabarytach, owczarki są narażone na ostre rozszerzenie i skręt żołądka. Stanowi on przyczynę upadków około 15% psów tej
rasy. Stan ten zagraża życiu psa i wymaga natychmiastowej wizyty u lekarza
weterynarii. Skrętowi żołądka poświęcę oddzielny artykuł, w którym wspomnę o profilaktyce tego schorzenia.

Labrador retriever

Miłośnik wody, kąpieli i aportowania. Nie ominie żadnej kałuży i nie odpuści
żadnej okazji do popływania. Podobnie jak w przypadku owczarków niemieckich, duża ilość pseudohodowli i krzyżowania psów o przypadkowych charakterach sprawiły, że coraz częściej zamiast łagodnych, przyjaznych osobników
spotykamy psy o trudnych charakterach, ze skłonnością do agresji, chorowite
i źle zsocjalizowane. Dlatego i w tym przypadku niezwykle istotne jest źródło
pochodzenia psa, charakter rodziców, a także wkład hodowcy w socjalizację
szczeniąt.
Dobrze zsocjalizowany labrador będzie lojalnym i wiernym przyjacielem rodziny, spragnionym kontaktu z człowiekiem, wesołym i skłonnym do zabawy.
Jest to jednak pies wymagający uwagi i lubiący się uczyć. Znudzony może
mieć skłonność do łobuzowania i gryzienia różnych przedmiotów.
Labradory mają skłonność do tycia. Szczenięta powinno prześwietlać się
w pierwszych miesiącach życia celem wykluczenia dysplazji stawów biodrowych i łokciowych. Psy te miewają problemy z uszami oraz cierpią z powodu
tzw. miopatii objawiających się osłabieniem mięśni.

Golden retriever

Rasa powstała ze skrzyżowania labradora retrievera, setera irlandzkiego i nieistniejącego już spaniela tweed water. Są to łagodne, inteligentne, wierne psy, które uwielbiają uczyć się, pracować i spędzać czas ze swoją rodziną. W przeszłości
były używane do aportowania ptactwa wodnego, dzięki czemu są instynktownie wyuczone miękkiego chwytu, nieniszczącego upolowanej zwierzyny.
Sprawia to, że spośród psów dużych ras chętnie trzymanych w domu goldeny
bardzo rzadko są sprawcami pokąsań.
Zdecydowanie lepiej czują się domu przy swoim właścicielu niż w kojcu.
Podobnie jak labradory, mają predyspozycję do dysplazji stawów biodrowych
i łokciowych. Część osobników może cierpieć z powodu postępującego zaniku siatkówki, prowadzącego do ślepoty. Wśród goldenów zdarzają się alergicy. Rasa ta miewa również stosunkowo większą niż inne rasy skłonność do
nowotworów.

Berneński pies pasterski

Pochodzące ze Szwajcarii berneńczyki pracowały jako psy stróżujące, pilnujące gospodarstw, zaganiające bydło i ciągnące wózki z mlekiem. Są to silne psy
o ślicznym umaszczeniu, czujne, ale rzadko agresywne, doskonale sprawdzające się jako psy rodzinne. Szczenięta bywają nieco szalone, należy więc okazać im cierpliwość i konsekwencję w wychowywaniu.
Według statystyk, około 59% samic przeznaczonych do rozrodu miało przynajmniej raz w życiu cesarskie cięcie podczas porodu, dlatego też ciężarną
suczkę należy otoczyć szczególną troską i uwagą. Uważa się także, że psy tej
rasy żyją stosunkowo krótko, gdyż tylko 30% osobników dożywa 10. roku
życia.
Podobnie jak inne duże rasy psów, berneńczyki mają predyspozycję do dysplazji stawów biodrowych i łokciowych. Występują u nich ponadto: postępujący zanik siatkówki, alergiczne zapalenia skóry, rozszerzenie i skręt żołądka,
a także niebezpieczna uogólniona histiocytoza – według niektórych naukowców zapadalność tej rasy na ten właśnie nowotwór jest 15 razy większa niż
w przypadku innych ras.
A może istnieje jakaś rasa psów, o której chcielibyście Państwo przeczytać? Proszę zgłaszać informacje i pytania na adres e-mail: gazeta@noknasielsk.pl lub zycie@noknasielsk.pl.
Małgorzata Rosłońska
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„Dolina Wkry” aktywizuje Cieksyn
12 lutego 2010 r. piętnastu mieszkańców Cieksyna zawiązało Stowarzyszenie „Dolina Wkry” mające
na celu działalność kulturową, społeczną i ekologiczną. Od tego czasu
jego członkowie powzięli wiele ciekawych inicjatyw.
Stowarzyszenie „Dolina Wkry” powstało z inspiracji Marka Gerasika,
który został pierwszym prezesem.
W skład Zarządu weszli też wiceprezes Paulina Sztabnik, sekretarz
Alicja Kraśniewicz-Sarnecka, skarbnik Krzysztof Łuszczewski i członek
Zarządu Robert Olczak. Od samego
początku działalności koncentrowano się na problemach społeczności
lokalnej. Jednym z nich był brak planu miejscowości, który przydałby
się w wielu przypadkach. Pomysłodawcą był Marek Gerasik, a koordynatorem grupy zajmującej się
przygotowaniem tablicy z planem
Cieksyna była Paulina Sztabnik. – Do
dziś służy ona mieszkańcom i przyjezdnym. Tablica została wykonana

w czynie społecznym przez członków naszej organizacji i osoby zaprzyjaźnione. Bardzo się przydaje,
sama widziałam ludzi z niej korzystających – mówi Alicja Kraśniewicz.
W ramach działalności kulturalnej
jeszcze w 2010 r. zorganizowano
wieczór literacki z cieksyńskimi poetami: Marianem Wiąckiem i Janiną
Ślubowską. Młodzież i dorośli mogli się wtedy przekonać, że również
w swojej miejscowości mogą spotkać talenty literackie. W następnych
latach organizowano spektakle rozrywkowe dla mieszkańców.
Od czasu powstania Stowarzyszenie „Dolina Wkry” było inicjatorem wielu przedsięwzięć. Od czasu
swojego powstania Stowarzyszenie „Dolina Wkry” było inicjatorem
wielu przedsięwzięć. Wśród nich
budowa chodnika w Cieksynie. –
Gdy w 2014 r. zostałem prezesem,
wspólnie z nowym Zarządem, w
skład którego wchodzi Marek Ge-

rasik jako wiceprezes, Alicja
Kraśniewicz, Krzysztof Gawęda – skarbnik, i Adam Żegocki
– członek Zarządu, postanowiliśmy zająć się najpilniejszymi sprawami wsi. Moją uwagę
w pierwszej kolejności zwróciła kwestia chodnika na ulicy
Piłsudskiego – mówi Andrzej
Sztabnik.
Dodaje, że jest to problem od
wielu lat podnoszony przez
mieszkańców. Droga jest wąska i z tego powodu niebezpieczna dla pieszych. W roku
2014 doszło do spotkania
z władzami gminy oraz starostwa, któremu Zarząd Stowarzyszenia przekazał pisemną
prośbę mieszkańców o budowę chodnika wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Cieksynie. Pismo do
Starosty zostało podpisane przez
wszystkie działające w Cieksynie organizacje, takie jak Ochotnicza Straż
Pożarna, Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander”, Koło
Wędkarskie, a także radnych, sołtysa, dyrektora szkoły i proboszcza
oraz mieszkańców w liczbie 708.
Kiedy starostą nowodworskim została Magdalena Biernacka i obecni radni powiatowi zaangażowali
się w rozwiązanie problemu, sprawa nabrała realnych kształtów. Latem 2015 r. geodeci wyznaczyli
pas drogowy a w roku 2016 został
ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy dróg w Cieksynie
i Borkowie. W sierpniu br. rozpoczęła się budowa chodnika. – Ta inwestycja na pewno poprawi nasze

Językowe potyczki

Pożegnanie z celownikiem
To prawdopodobnie najbardziej
poszkodowany z przypadków polskiej deklinacji. I chyba najrzadziej
używany (choć tu palma pierwszeństwa należy być może do wołacza).
Celownik wskazuje odbiorcę czynności, o której mowa w zdaniu. Pojawia się w polskich zdaniach jako
dopełnienie dalsze.
Przypomnijmy przy okazji, że dopełnienie to jedna z części mowy,
poza podmiotem, orzeczeniem,
przydawką i okolicznikiem. Odpowiada na pytania przypadków
oprócz mianownika (bo część
mowy odpowiadająca na pytania
mianownika to w zdaniu podmiot).
Zasadniczo dopełnienie bliższe
towarzyszy czasownikom przechodnim (możemy z nimi utworzyć „odwrotne” zdanie w stronie
biernej: Kot pije mleko – Mleko
jest pite przez kota), a dopełnienie
dalsze – nieprzechodnim (Mama
podziękowała córeczce za wymycie naczyń). Możemy też utworzyć
zdania, w których będą występowały oba typy dopełnienia, a dalsze
będzie wyrażane rzeczownikiem
w celowniku: Nasz kot zaniósł upolowaną mysz kotu sąsiadów.
Jak więc widać, niektóre czasowniki wymagają dopełnienia w ce-

lowniku. Są to np. uwierzyć
( ko m u? c ze m u? ), d a ć ,
sprzedać, dziękować, pomagać, obiecać itd. To
samo dotyczy rzeczowników odczasownikowych:
pomaganie chorym, obiecywanie wyborcom. Mimo
to w polszczyźnie ostatnich
lat unika się używania rzeczowników w tym przypadku. Powstają wówczas
dziwaczne konstrukcje przyimkowe, jak na przykład: Daliśmy to dla
niego.
Czy przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że kilka dość często używanych w naszym języku
rzeczowników rodzaju męskiego (zakończonych na spółgłoskę)
przybiera w tym przypadku końcówkę całkowicie odmienną od typowego dla celownika „-owi”? Są
to takie rzeczowniki jak (w celowniku): Bogu, bratu, chłopcu, kotu,
ojcu, panu, psu, światu i inne. Osoby bywające na kościelnych nabożeństwach znają zapewne fragment
modlitwy, w którym obok siebie
występują obie końcówki celownika rzeczowników rodzaju męskiego: Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu…

Podsumowując, prawdopodobnie
nieumiejętność dobrania właściwej
końcówki celownika do konkretnych
rzeczowników jest przyczyną zanikania tego przypadka w polszczyźnie. Użytkownicy języka polskiego
próbują w ten sposób uniknąć błędów odmiany. Ale czy tylko to? Bo
czyż niepoprawne używanie języka
polskiego i popełnianie błędów jest
obecnie powodem do wstydu? Raczej nie. Przeciwnie, nie brakuje osób,
które używając błędnych form językowych, czynią z tego cnotę.
Zapewne więc już niebawem będziemy mogli słyszeć takie dialogi jak ten,
który uwiecznił w swoim nieśmiertelnym filmie Miś Stanisław Bareja:
– Co jest?
– Nic, panie kierowniku, oczko mu
się odlepiło, temu misiu!
Agata Wojtko

bezpieczeństwo – mówi z przekonaniem Andrzej Sztabnik. Dodaje
też, że dziękuje wszystkim zaangażowanym w sprawę, a w szczególności władzom starost wa, za
pozytywną reakcję na inicjatywę
jego stowarzyszenia.
Drugim ważnym zadaniem „Doliny Wkry” jest ochrona najstarszego
lasu w Cieksynie. – Mamy u siebie
zabytkowy las, który liczy prawdopodobnie 103 lata. To serce naszej
miejscowości i nasze dziedzictwo
– mówi Alicja Kraśniewicz i dodaje
– Naszym celem jest kontynuacja
inicjatywy mieszkańców Cieksyna
z roku 2006, którzy obronili planowany na rok 2007 wyrąb tego lasu.
Wyrąb odroczono na 10 lat.
W 2015 r. Stowarzyszenie podjęło działania, by zaniechano wyrębu
lasu, a 16 kwietnia 2016 r. na spotkaniu mieszkańców Cieksyna z nadleśniczym Tomaszem Jóźwiakiem
uzyskano informację, że las został
przekwalifikowany na las specjalny i w związku z tym nie podlega
on wyrębowi. – Staramy się także
o włączenie naszego lasu do Szlaku Bitwy Warszawskiej 1920 Roku –
dodaje Alicja Kraśniewicz.
Co roku Stowarzyszenie organizuje
wycieczki mające na celu wzbogacenie wiedzy historycznej o Polsce.
Dotąd odbyło się ich pięć: do Muzeum Powstania Warszawskiego,
do Twierdzy Modlin, do Muzeum
Ziemi Mazowieckiej w Sierpcu,
do Płocka, do Warszawy Szlakiem

ganizacjami uczestniczymy w akcji
„Sprzątanie Świata”, ze szczególnym uwzględnieniem brzegów rzeki Wkry.
Najnowszym pomysłem Stowarzyszenia jest ustanowienie nagrody „Srebrnego Dzwonka” dla osób
i organizacji działających społecznie
na rzecz środowiska i okolic Cieksyna. – Będziemy raz do roku bądź
co dwa lata nagradzać tych, którzy
bezinteresownie robią dużo dobrego dla naszego terenu – mówi
Alicja Kraśniewicz. Na razie jest
przygotowywany projekt statuetki.
W tym roku nagrody mają być wręczone po raz pierwszy.
– Nasze stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych zewnętrznych dotacji i działa całkowicie społecznie.
Wydatki pokrywane są wyłącznie
ze składek członkowskich – informuje Alicja Kraśniewicz. Jak mówi
Andrzej Sztabnik, czasem ciężko
połączyć działalność społeczną z
życiem prywatnym: – To wszystko
jest absorbujące i trzeba poświęcić
sporo czasu przeznaczonego dla
bliskich, żeby pomóc społeczności.
Obecnie Stowarzyszenie „Dolina
Wkry” liczy 18 członków i co jakiś
czas pojawiają się chętni do wstąpienia w jego szeregi. Społeczność
Cieksyna jest aktywna i chętnie
uczestniczy w różnych inicjatywach. – To jest najważniejsze, chcę,
by ludzie wyszli z domów i wspólnie robili coś dobrego dla swojego
środowiska. Pragnę również gorąco

Traktu Królewskiego. W 2014 r. Parafia Rzymskokatolicka w Cieksynie
użyczyła pomieszczenia na siedzibę
organizacji, które wyremontowano
własnymi siłami. Wraz z innymi or-

podziękować wszystkim członkom
Stowarzyszenia „Dolina Wkry” za
zaangażowanie i twórczą pracę –
podsumowuje Andrzej Sztabnik.
Paweł Kozłowski
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
14–16 września godz. 15.00
18 września godz. 13.00, 15.00

Mój przyjaciel smok 3D
(dubbing)

Familijny, przygodowy; USA; 1 godz. 42 min

Tajemniczy dziesięciolatek Pete twierdzi,
że mieszka w lesie sam, bez rodziny, jedynie z wielkim zielonym smokiem o imieniu
Elliott
14–18 wrzesnia
godz. 17.00

Sausage Party

Animacja, komedia; USA; 1 godz. 23 min

To jedna z najbardziej wywrotowych i jednocześnie inteligentnych kinowych produkcji
ostatnich lat. Kiełbasa wyrusza w podróż, aby
dowiedzieć się prawdy o swoim pochodzeniu.
14–18 wrzesnia
godz. 19.00

Legion samobójców 3D

Akcja; Kanada, USA; 2 godz. 3 min

Grupa złoczyńców otrzymuje od rządu
szansę na odkupienie, wypełniając misję zagrażającą ich życiu.
21–25 września
godz. 15.00

Barbie. Gwiezdna przygoda
(dubbing)

Animacja; USA; 1 godz. 15 min

Piękna Barbie tym razem w roli kosmicznej
księżniczki latającej w kosmosie na magicznej deskorolce. W podróży przez przestworza
towarzyszy jej ukochane zwierzątko, oddany,
wierny przyjaciel Pupcorn. Pewnego dnia
zmienia się wszystko. Migoczące na niebie
gwiazdy przygasają i spowalniają swój podniebny taniec. Ale uratowanie kosmosu to
zadanie idealne dla pięknej księżniczki Barbie.
21–25 września
godz. 17.00

Zadanie realizowane w ramach
„Mam patent na kulturę – inicjatywy mieszkańców”
– edycja 2016

Złe mamuśki (z napisami)

Komedia; USA; 1 godz. 41 min

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Najgorsze masz już za sobą. Nie szarp
się, nie rozdrapuj starych ran. Nie reaguj
nerwowo na to, co Cię spotyka, zasięgaj
porady ludzi, którzy są dla Ciebie autorytetem. Pamiętaj o odpoczynku.
Byk 21.04–20.05
Ważne dla Ciebie sprawy mogą się nagle
zmienić. Ktoś zachowa się lub zdecyduje zupełnie inaczej, niż przypuszczasz.
Wyjdzie Ci to na dobre. Bądź więc czujny
i przygotowany na zmiany.
Bliźnięta 21.05–21.06
Uda Ci się pokonać trudności. Dasz radę
spłacić stary dług, ale nie popadaj od razu
w nowe zobowiązania. Nie zostawiaj bez
pomocy ludzi, którzy Ci zaufali i pomogli.
Przestrzegaj terminów w pracy.
Rak 22.06–22.07
Twoje kłopoty okażą się mniejsze, niż początkowo sądziłeś, i szybko uda Ci się je
opanować. Jesteś zmęczony nadmiarem
obowiązków, dlatego nie podejmuj się teraz zbyt wielu odpowiedzialnych zadań.
Lew 23.07–23.08
Oddziel pracę od życia prywatnego. Nie angażuj się teraz w ryzykowne, choć kuszące
znajomości. Patrz śmiało w przyszłość i myśl
o korzyściach, jakie możesz odnieść. Musisz
nieco odpuścić i odpocząć.
Panna 24.08–22.09
Bądź wytrwały i cierpliwy, a uda Ci się zrealizować zadania, które będą wymagać koncentracji. Pewne sprawy mogą się nawet
opóźniać lub pozornie zakończyć. Pod żadnym pozorem nie bierz nadgodzin.

Waga 23.09–23.10
Na wszystko będziesz teraz reagować
bardzo emocjonalnie. Staraj się nad sobą
panować. Zamiast martwić się na zapas,
uporządkuj swoje sprawy. Przez nieuwagę
możesz zgubić ważne dokumenty.
Skorpion 24.10–22.11
Ktoś zaproponuje Ci udział w ważnym
przedsięwzięciu lub projekcie. Ta propozycja wymagać będzie od Ciebie dodatkowej
nauki. W sprawach rodzinnych zapowiada
się ważne spotkanie.
Strzelec 23.11–21.12
Postaraj się wywiązać z obietnic, jakie złożyłeś w pracy lub domu. Uważaj, bo możesz
być zbyt uległy wobec nacisków i próśb innych. Nie spóźniaj się na spotkania. Samotni
mają szansę na ciekawą znajomość.
Koziorożec 22.12–20.01
Pomyślny czas dla tych, którzy muszą załatwić sprawy w sądzie lub urzędzie. Krótka
podróż zapewni Ci wiele atrakcji i pomoże
w podjęciu trudnej decyzji. Pojawi się przyjaciel, na którym będziesz mógł polegać.
Wodnik 21.01–19.02
Będziesz teraz w doskonałym nastroju.
Wpadniesz na doskonały pomysł, który zapewni Ci uznanie. Ukrywanie przed bliskimi osobami złości, żalu czy pretensji może
doprowadzić do rodzinnych konfliktów.
Ryby 20.02–20.03
Otrzymasz ciekawą propozycję zawodową,
która może Ci przynieść gotówkę, ale wymagać to będzie ciężkiej pracy i akceptacji
twardych warunków. Omijaj nieżyczliwe osoby i nie przejmuj się tym, co o Tobie mówią.

Trzy przepracowane i niedoceniane matki
porzucają swoje obowiązki, by doświadczyć
od dawna upragnionej wolności.
21–25 września
godz. 19.00

Czerwony Kapitan

Kryminał, polityczny; Czechy, Polska, Słowacja; 1 godz.
41 min

Rok 1992. Po upadku komunizmu pozostało wiele nierozwiązanych spraw kryminalnych,
których sprawcy nigdy nie ponieśli kary. W ręce
Krauza (Maciej Stuhr) - ambitnego, młodego
detektywa z Wydziału Zabójstw, wpada jedna
z nich. Na miejskim cmentarzu odnalezione
zostają zwłoki z licznymi śladami tortur. Świadomi niebezpieczeństwa, Krauz wraz ze swoim partnerem, postanawiają rozwiązać zagadkę.
Wszystkie tropy prowadzą do „Czerwonego
Kapitana” - owianego złą sławą specjalisty od
„ostatecznych” przesłuchań z czasów minionej
władzy.

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
Dom w Starych Pieścirogach wynajmę. Tel. 668 540 245.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę, dobre
warunki pracy. Tel. 691 553 551.
Podnajmę gabinet kosmetyczny
ndm. Tel. 691 553 551.
Sprzedam dom, ul. Cicha. Tel. 506
602 169.
Sprzedam ziemię orną 2,24 ha
w Kosewie. Tel. 518 044 907.
PSYCHOTECHNIKA. Badania psychologiczne kierowców i operatorów. Nasielsk. Tel. 665 762 111.
Sprzedam działkę budowlaną blisko
PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.
Sprzedam tanio wózek dzieciny
Bebecar 3 w 1 – gondola, spacerówka i fotel samochodowy.
Tel. 698 203 077.
Wynajmę lokal 150 m2. Tel. 733 461
500.
Matka samotnie wychowująca dwie
córki szuka niedrogiego mieszkania
do wynajęcia w Pieścirogach lub
w Nasielsku. Tel. 572 423 403.
Budowa instalacji gazowych – pełen zakres (mapy, projekty, inwentaryzacja, 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
Kulturalna emerytka, wykształcenie
średnie, dysponująca referencjami,
zaopiekuje się osobą starszą lub
dzieckiem. Tel. 530 520 023.
Korepetycje z języka angielskiego.
Tel. 518 866 599.
Dom 80 m2 – Cieksyn – sprzedam.
Tel. 516 726 385.
Sprzedam mieszkanie 86 m2 lub wynajmę – Cieksyn. Tel. 506 413 569.

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną – Nowe Pieścirogi.
Tel. 502 081 799.
Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 667
569 603.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku przy ul. Kolejowej.
Tel. 693 782 447.

Z UM. ZAPROSZENIE

Spotkanie
informacyjno-szkoleniowe
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi serdecznie zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli
administracji samorządowej i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem
środków unijnych na spotkanie informacyjno- szkoleniowe pt. „Zasady
ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach poddziałania Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność objętego PROW na lata 2014–2020”.

Firma Kan-Pol w Nasielsku zatrudni
operatorów wózków widłowych.
Oferujemy umowę o pracę.Tel. 784
Spotkanie organizowane jest w związku z planowanym naborem wnio902 549.
Zatrudnię panią do sprzątania.
Tel. 693 224 924.
Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 513 556 774.
Sprzedam działkę budowlaną 5600
m2 w Miękoszynie. Tel. 505 175 121.

sków. Odbędzie się ono w nasielskim Urzędzie Miejskim, w poniedziałek,
12 września br. o godz. 13.00.

Z UM

Szkolenie dla rolników

M i e s z k a n i e d o w y n a j ę c i a Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne, terenow Nasielsku, ul. Rynek, 40 m2, wy zespół doradczy w Pomiechówku zapraszają na szkolenie z zakresu
II piętro. Tel. 516 127 903.
„Działania inwestycyjne z PROW 2014–20120 i Afrykański pomór świń
Wynajmę Ciągnik rolniczy New
Holland T4 75 oraz prasę McHale
F5500 do prac w rolnictwie.
Tel. 514 309 812.
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– aktualne informacje”. Szkolenie odbędzie się w dniu 14 września 2016 r.
o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w sali konferencyjnej
(nr 112). Wykładowcy: pracownicy MODR Warszawa, Oddział Poświętne.

PORADY

Jeżyny

i ich cenne właściwości
Jeżyna, choć jest jednym z najstarszych owoców, jakie znamy, obecnie
w Polsce nie jest zbyt popularna. A szkoda, ponieważ ma wiele cennych
właściwości zdrowotnych.
Jeżyna bywa też nazywana ożyną i ostrężyną. Z wyglądu przypomina
malinę, jednak jej pędy są dłuższe i bardziej kolczaste. Owoce mają kolor
ciemnofioletowy lub czarny, a ich smak, w zależności od gatunku oraz
dojrzałości, jest kwaśny lub słodki.
Jeżyny są doskonałym owocem dla osób odchudzających się, ponieważ
zawierają zaledwie około
45 kcal/100g. Dość duża
zawartość b łonnika –
ok. 4,7 w 100 g – jest dodatkową zaletą dla osób
dbających o sylwetkę,
ale także dla diabetyków
oraz osób cierpiących na
zaparcia. Dodatkowo perystaltykę jelit pobudzają
zawarte w jeżynach ma-

Z UM

Sprzątanie świata
Gmina Nasielsk w trosce o środowisko naturalne po raz kolejny przyłącza się do ogólnoświatowej akcji Sprzątania Świata. 23. edycja
akcji Sprzątania Świata, największej ekologicznej akcji w Polsce, przebiega pod hasłem
„Podaj dalej… Drugie życie”. Od 16 do 18
września 2016 r. wszyscy chętni mieszkańcy,
sołectwa, stowarzyszenia, instytucje (np. corocznie zachęcamy do akcji PKP oraz wszystkich zarządców dróg) i placówki oświatowe
mogą włączyć się do akcji sprzątania najbliższego otoczenia.
Zgłoszenia przyjmuje Wydział Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 23/69-33101 lub e-mail środowisko@nasielsk.pl (należy podać teren sprzątania, liczbę uczestników
oraz uzgodnić liczbę worków i miejsce gromadzenia zebranych odpadów). Wszystkim,
którzy zadeklarują chęć udziału w akcji, zapewniamy rękawice i worki foliowe oraz odbiór zebranych odpadów z wyznaczonych
miejsc.
Wydział Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

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.

lutkie pestki.
Owoce te, dzięki zawartości substancji silnie przeciwutleniających (antocyjany, kwas elagowy, kwasy fenolowe), niszczą wolne rodniki przyczyniające się do powstawania komórek rakowych.
Jeżyny zawierają także witaminę C, która wzmacnia odporność, sprężystość naczyń krwionośnych i pomaga w przyswajaniu żelaza. Mają także
witaminy E, A i K, witaminy z grupy B, kwas foliowy, potas, wapń, żelazo,
magnez, fosfor.
Kolejnym atutem jeżyn jest zawartość fitoestrogenów – naturalnie występujących estrogenów roślinnych, które działają w organizmie ludzkim
podobnie jak żeńskie hormony. Działanie to może łagodzić objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego oraz menopauzy.
Zastosowanie owoców jest dość szerokie, można ich używać do wyrobu
dżemów, kompotów, kisieli, galaretek, kremów, ciast, nalewek, win. Ze
względu na dużą zawartość witamin, w tym szczególnie C, często z jeżyn
są przyrządzane soki, syropy, herbaty, które później znajdują zastosowanie podczas leczenia grypy czy przeziębień.
Iwona Łątka
Poradnia dietetyczna Medslim
506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl

Składam serdeczne podziękowania
Panu Pawłowi Sekutowiczowi, sołtysowi Żabiczyna
i Pani Katarzynie Grzymkowskiej
za okazaną pomoc w rozwożeniu
dzieci szkolnych.
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PIŁKA NOŻNA

Zaczęły się schody
Po trzech pierwszych meczach Żbika
w rozgrywkach ligowych większości
z nas wydawało się, że nasz zespół
kryzys ma za sobą, że teraz może być
już tylko lepiej. Trzy pierwsze mecze,
w tym dwa grane na wyjeździe, zakończyły się zwycięstwem naszej
drużyny. O pierwszym zwycięstwie
w Wieczfni Kościelnej (3:0) informowaliśmy już naszych czytelników.
Kolejnym przeciwnikiem Żbika
była Tęcza z Ojrzenia. W meczu
tym wystąpiliśmy w roli gospodarza (24.08). Jednak w końcu
poprzedniego sezonu rozgrywkowego nasza drużyna przegrała
z tym przeciwnikiem u siebie aż
1:4, należało zatem uważać.
Okazało się, że to nadal silny przeciwnik. W pierwszej połowie zarysowała się wprawdzie niewielka
przewaga nasielskiego zespołu,
ale nasi snajperzy zawodzili pod
bramką przeciwnika. C o więcej, oni także stworzyli kilka dogodnych sytuacji na strzelenie
bramki, a nawet kilku. Pierwsza
połowa zakończyła się wynikiem

remisowym W tej części spotkania doskonałą okazję na strzelenie
bramki miał nasz as atutowy Rafał
Załoga. Niestety, jego uderzenie
z rzutu karnego trafiło w słupek
i wynik meczu nadal był niepewny.
Po przerwie znowu zaznaczyła się
niewielka przewaga naszej drużyny. Wreszcie w 51. minucie meczu
Damian Załoga zdołał przechytrzyć
bramkarza gości i wyprowadzić nasz
zespół na prowadzenie. Niestety,
zdobycie bramki nie dało naszej drużynie impulsu do bardziej zdecydowanych ataków. Wprost przeciwnie
– wyglądało na to, że drużyna będzie
broniła wyniku. Było to niebezpieczne, ponieważ przeciwnicy zaczęli
grać bardziej agresywnie i wzrastała ilość bezpośrednich zagrożeń dla
naszej bramki.
W obydwu meczach bardzo dobrze zaprezentował się pozyskany z Raciąża bramkarz Błażej
Kokosiński. Z wielu trudnych
sytuacji wyszedł obronną ręką.
Ostatecznie nasi piłkarze utrzymali do końca korzystny wynik
meczu. Nie był wprawdzie wysoki, bo zaledwie 1:0, ale oznaczał
zdobycie trzech punktów.
Kolejnym przeciwnikiem był zespół z Kuczborka – Boruta. Z pokonaniem tej drużyny Żbik zawsze
miał wiele kłopotów. Jedną z przyczyn tego stanu upatruje się w tym,
że drużynę z tej miejscowości prowadzi trener Rafał Markiewicz, który
przez wiele lat był zawodnikiem Żbi-

ka, a następnie jego trenerem. Stąd
doskonała znajomość naszej drużyny i umiejętność jej rozpracowania.
Początek tego spotkania (27.08) należał do naszej drużyny, chociaż już
w pierwszych minutach gospodarze mogli zdobyć dość niespodziewaną bramkę. Było niebezpiecznie,
gdy piłka przypadkowo odbiła
się od słupka, a następnie od pleców jednego z naszych zawodników i podążała do siatki Żbika. Na
szczęście blisko całego zdarzenia
był nasz bramkarz Błażej Kokosiński
i dosłownie w ostatniej sekundzie
wyłapał piłkę. I w tym pojedynku
bramkarz był najjaśniejszym punktem naszej drużyny.
Po w yrównanych pier wsz ych
30 minutach, na sam koniec tego
fragmentu gry, w polu karnym został sfaulowany Rafał Załoga. Tym
razem strzelanie karnego zlecono
Markowi Osińskiemu. Nie zawiódł
swych kolegów i Żbik od tej minuty prowadził 1:0. Był to czwarty gol
strzelony w tym sezonie przez rekonwalescenta Marka Osińskiego.

Od tej chwili gra obydwu drużyn
stała się jeszcze bardziej agresywna. Stroną częściej atakującą
byli gospodarze. Żbik zdecydowanie bronił wyniku, chociaż niek iedy odp owiadał na agresję
agresją. Posypały się żółte kartki. Bramkarz gości za drugą żółtą kartkę musiał opuścić boisko.
Wcześniej jednak Adam Juszczyk z Kuczborka wykorzystał
dające się zauważyć coraz częściej braki nasielskiej defensywy
i ładny strzałem doprowadził do
remisu. Wynik ten nie satysfakcjonował żadnej z drużyn. Walka
rozpoczęła się na nowo. Nie widać było, że Żbik gra z przewagą
jednego zawodnika.
Co więcej, trener Boruty, Rafał
Markiewicz, postanowił wspomóc swoją drużynę na boisku. Na
szczęście dla Żbika jego bardzo
pomysłowe akcje nie przyniosły drużynie gospodarzy efektu
w postaci bramki. Za to nasielscy
zawodnicy wykorzystali pewne
R

E

Kolejne punkty nasza drużyna może
zdobyć już w najbliższą sobotę (10.09
o godz. 16.30). Na własnym stadionie
Żbik będzie podejmować drużynę
z Makowa Mazowieckiego. W chwili
obecnej zajmuje ona dalsze miejsce,
mając w dorobku 7 punktów. Tydzień
później Żbika czeka ciężka przeprawa
w Pułtusku. Ostatnio przegraliśmy z tą
drużyną u siebie 1:4.

rozluźnienie w szykach obronnych drużyny i strzelili bramkę.
Przemyślaną akcję celnym uderzeniem zakończ ył S ławomir
Stańczak. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem naszej
drużyny 2:1. Po tym spotkaniu
Żbik wspólnie z drużyną z Ostrołęki przewodził ligowej stawce.
Niestety, kolejny mecz przyniósł
duże rozczarowanie w Nasielsku.
Żbik na własnym boisku przegrał 1:2
z Wkrą Żuromin ((31.08). Wynik ten
w pełni odzwierciedla to, co działo
się na boisku: Żbik był w tym meczu
drużyną słabszą, mniej aktywną, grającą wolniej i mniej dokładnie. Do
przerwy utrzymał się wynik remisowy 0:0. Po przerwie goście przystąpili do bardziej zdecydowanych
ataków i już od 50. minuty po strzale Bartosza Laskowskiego prowadzili
1:0. Kolejną bramkę nasza drużyna
straciła już w 5 minut później, gola
strzelił Tomasz Kamiński. To było
najgorsze 5 minut naszej drużyny
w tym meczu. Obawiano się nawet, że wynik może być wysoki. Na
szczęście w tym mniej
więcej czasie nastąpiło
przebudzenie naszych
i Żbik zaczął wreszcie
walczyć. W 10 minut
później Marek Osiński
zdobył bramkę kontaktową. W końcowej
części spotkania Żbik
jeszcze dwukrotnie
miał szansę na wyrównanie. Po tym meczu
Żbik spadł w tabeli ligowych rozgrywek na
miejsce siódme.
Ostatni mecz w tym dwutygodniowym (4 mecze) maratonie rozegrano w niedzielę, 4 września
w Sochocinie. Drużyna z tej miejscowości przeżywa głęboki kryzys. Wydawało się więc, że kwestią
jest tylko wysokość zwycięstwa naszej drużyny. Okazało się jednak, że
Żbik jest nadal w impasie i ma kłopot
z pokonaniem nawet słabego przeciwnika. Do przerwy nasi zdobyli
zaledwie jedną bramkę (26’ Damian
Załoga). Ten sam zawodnik zdobył
kolejną bramkę w drugiej połowie.
I znowu, kiedy wydawało się, że
mogą pojawić się kolejne trafione
strzały naszej drużyny, bramkę kontaktową zdobyli nasi przeciwnicy. Na
szczęście wynik ten udało się utrzymać do końca (2:1). Po piątej kolejce,
czyli po trzeciej części rozgrywek,
nasi reprezentanci zajmują wspólnie z czterema drużynami miejsca
od trzeciego do szóstego. Wszystkie drużyny tej grupy mają po
12 punktów.
K

Rozgrywki ligowe rozpoczął też
drugi zespół Żbika. Reprezentuje nasielską gminę w okręgowej klasie B. Do tej pory rozegrał
dwa mecze: remisował z Orlętami
Baboszewo (1:1 – bramkę strzelił
Mariusz Załoga) i wygrał z GKS
Gumino (1:3 – bramki zdobyli Paweł Wilga – 2 i Piotr Bogojski – 1).
Z czterema zdobytymi punktami
nasza drużyna zajmuje wspólnie
z GKS Pokrzywnica miejsce drugie–trzecie. W najbliższą sobotę
spotka się przed meczem pierwszej drużyny Żbika z II zespołem MKS Ciechanów. Szykuje się
więc w najbliższą sobotę na naszym obiekcie prawdziwa piłkarska uczta.
andrzej zawadzki

Ważna informacja
Zarządu Klubu dla kibiców

Od rozpoczęcia nowego sezonu
zamknięte jest wejście i wjazd na
stadion od ulicy Sportowej. Należy korzystać z parkingu i wejścia
od ulicy Dębowej. Uprasza się
o przestrzeganie nowej organizacji na terenie obiektu sportowego.

BRYDŻ

Wyniki turnieju „piętnastego”, 12.08.2016 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
3. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
4. Zbigniew Michalski – Piotr Turek		
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski 		

167 pkt (57,99%)
163 pkt (56,60%)
163 pkt (56,60%)
160 pkt (55,55%)
130 pkt (45,14%)
117 pkt (40,63%)
108 pkt (37,50%)

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

80 pkt
80 pkt
77 pkt
77 pkt
65 pkt
65 pkt
65 pkt
63 pkt
62 pkt
62 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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