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Szczerbaty PKP nadrabia zaległości
płotek
Minęło kilka miesięcy od uruchomienia nasielskiego Podwórka NIVEA, a już widać ślady ingerencji
wandali. Tym razem zajęli się ogrodzeniem, z którego wyrwano dwie
sztachety. Uszkodzona jest także
furtka wejściowa. Chyba nie wszyscy mają świadomość, do czego
służy ogrodzenie.

B udowa wiaduktu
w Studziankach rozwiązała kwestię bezpiecznego przejazdu
przez tory kolejowe, ale jednocześnie
uniemożliwiła dojazd do pól jednemu
z rolników.
Niedawno PKP nadrobiło zaległości w tej
sprawie.
– PKP wykonało na
własny koszt odwodnienie wiaduktu i wybudowało zjazd do jednej z działek, która była pozbawiona takiej możliwości. Prace zostały już zakończone – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych.
Michał B.
R

W tegorocznej edycji konkursu na
kolejne Podwórko NIVEA Nasielsk,
z lokalizacją placu zabaw przy ulicy
Sportowej, zajął dalekie, 753. miejsce.
Michał B.
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Z SAMORZĄDU
Z UM
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
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Informacja dotycząca Pojemniki na odpady
segregowane
Jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego
Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie,
będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk, zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, o wyrażenie swojej woli
poprzez dokonanie zgłoszenia.
Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2017
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, oraz par małżeńskich, które mają
dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na
dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6 miesięcy od chwili przyznania ich przez
Prezydenta RP.
Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca roku
2016 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nasielsku, pokój nr 213 (informacja
pod numerem tel. 23-6933112).
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Mikulska

MOPS ZAPRASZA

Bezpłatne szkolenie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku serdecznie zaprasza
osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów na bezpłatne szkolenie,
które odbędzie się we wtorek, 29 listopada 2016 r. w godz. 9.00–12.00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Nasielsku.
Podczas szkolenia będą poruszane tematy dotyczące :
• praw osób niepełnosprawnych,
• ulg dla osób niepełnosprawnych,
• środków z PFRON,
• świadczeń rentowo-emerytalnych,
• świadczeń socjalnych,
• zabezpieczenie osób niepełnosprawnych na przyszłość.
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych bezpłatnych porad prawnych. Prowadzący szkolenie – prawnik
Grzegorz Jaroszczyk.
Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu są proszone o zapisywanie się
w sekretariacie MOPS, ul. Elektronowa 3 pok. nr 7, lub telefonicznie:
23 6933006 do dnia 23.11.2016 r.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach
od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
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

Przypominamy po raz kolejny, że od 1 lipca 2016 r. gminnym systemem
gospodarowania odpadami objęte zostały nieruchomości niezamieszkałe
(budynki użyteczności publicznej, sklepy, zakłady pracy).
W związku z docierającymi do gminy sygnałami, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w mieście mają problemy z gromadzeniem odpadów, gmina postanowiła ułatwić przekazywanie odpadów
przez utworzenie dwóch „gniazd”, w których będzie można pozostawiać
odpady zarówno zmieszane, jak i segregowane. Punkty te będą usytuowane w centrum miasta – jeden na ul. Kościuszki obok budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury (przy parku z fontanną), drugi w okolicach
targowiska przy ul. Tylnej. Z gniazd tych, szczególnie w przypadku odpadów segregowanych, będą mogli korzystać również inni mieszkańcy,
przestrzegając oczywiście zasad segregacji oraz ładu i porządku.
Z uwagi na to, że zbiorcze punkty gromadzenia odpadów często zasypywane były odpadami niebezpiecznymi (np. opony), wielkogabarytowymi czy
odpadami poremontowymi, punkty te będą pod stałym dozorem kamer.
W związku z tym, że zostają utworzone specjalne miejsca przekazywania
odpadów dla osób prowadzących działalność gospodarczą, za podrzucanie odpadów do koszy miejskich będą stosowane surowe sankcje.
Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych
o obowiązku złożenia deklaracji,
Opłaty za odpady będą naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie, bez względu na termin złożenia deklaracji, naliczone od
1 lipca 2016 r., a egzekwowanie należności będzie prowadzone na podstawie przepisów o ordynacji podatkowej.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Informacja dla właścicieli
działek letniskowych
Przypominamy po raz kolejny, że od 1 lipca 2016 r. gminnym systemem
gospodarowania odpadami zostały objęte działki letniskowe oraz inne nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Z uwagi na to, że w „zbiorczych ” punktach gromadzenia odpadów
utworzonych przez gminę dla wygody właścicieli działek rekreacyjnych
wyrzucane były duże ilości opon, odpadów wielkogabarytowych, poremontowych czy wręcz niebezpiecznych, zlikwidowano gniazda w Zaborzu oraz Lelewie.
W dniu 9 listopada br. został również zlikwidowany punkt w centrum miejscowości Cieksyn. Obecnie w Cieksynie znajduje się punkt zbiorczy na
ul. Kolejowej, punkt przy ul. Irysowej oraz przy ul. Wczasowej (na końcu
ulicy). W związku z tym liczba gniazd w Cieksynie zwiększyła się z dwóch
do trzech. Właściciele prywatnych działek na ul. Irysowej i ul. Wczasowej
wyrazili pisemną zgodę na usytuowanie na ich działkach pojemników na
odpady. Należy w tym miejscu serdecznie im pogratulować i podziękować za ich prospołeczną postawę.
Przypominamy posiadaczom domków letniskowych o obowiązku złożenia deklaracji – jest jeszcze bardzo dużo nieruchomości, których właściciele takiej deklaracji nie złożyli.
Opłaty za odpady będą naliczone od 1 lipca 2016 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, bez względu na termin złożenia deklaracji, a egzekwowanie należności będzie prowadzone na podstawie
przepisów o ordynacji podatkowej.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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UROCZYSTOŚCI

Wieści z przedszkola

Dyplomy uznania
zamiast Lwa

Kolejne już spotkanie w sprawie nasielskiego przedszkola odbyło się
w czwartek, 3 listopada br. Uczestniczyli w nim: Bogdana Ruszkowskiego, burmistrz Nasielska,
Katarzyna Świderska, wiceburmistrz Nasielska, Hanna Szumska,
dyrektor samorządowego przed-

szkola, oraz rodzice najmłodszych
dzieci, które uczęszczają do przedszkola znajdującego się w budynku
gimnazjum.
Burmistrz zdecydował o pozostawieniu kuchni dla przedszkolaków
(trzy najmłodsze grupy) w budynku gimnazjum. Dzieci mają więc
zapewnione świeże i ciepłe posiłki.
– Kuchnia będzie funkcjonowała
tutaj i mam nadzieję, że będą państwo z tej decyzji zadowoleni – powiedział.
Po konsultacjach i pierwszych
obserwacjach funkcjonowania
przedszkola w nowym budynku
zrezygnowano z pomysłu dzielenia dużej sali na mniejsze, by dla
wszystkich dzieci znalazło się tam
miejsce. Uznano, że duża sala, pełniąca funkcję integracyjno-widowiskową, jest potrzebna w placówce,
w której jest organizowanych dużo

imprez okolicznościowych dla
dzieci. Dyrektor przedszkola zapewniła rodziców, że mogą się
czuć tam jak u siebie i jeśli będą
chcieli zorganizować jakąś uroczystość w nowym budynku, to mogą
wykorzystać do tego znajdującą się
tam dużą salę.

– W tym roku sześciolatki zostały
zatrzymane przez reformę oświaty w przedszkolach i ich liczba nam
się spiętrzyła – tłumaczył burmistrz,
zapewniając rodziców, że dzieci
z trzech grup przedszkolnych, które
pozostały w budynku gimnazjum,
w przyszłym roku przejdą do nowego budynku przy ulicy Warszawskiej.
Rodzice nie muszą też martwić
się o kadrę przedszkolną. – Opieki wystarcza dla wszystkich. Mamy
kilka pań z wolontariatu z gimnazjum, które pojawiają się codziennie w trzech grupach pozostałych
w budynku gimnazjalnym. W godzinach popołudniowych zmniejsza się liczba dzieci, a tym samym
udaje się zorganizować opiekę dla
wszystkich przedszkolaków. Tutaj,
w nowym budynku, będą przyjęte dwie osoby do opieki. Pani wiceburmistrz Świderska podpisała

już aneks do arkuszy – wyjaśniała
Hanna Szumska.
Rodzice zaangażowali się w pomoc placówce. W ostatnim czasie
zorganizowali się na Facebooku
i przynoszą tam niepotrzebne, ale
w dobrym stanie zabawki, puzzle
i gry. – Chętnie je przyjmujemy

i jesteśmy za to bardzo wdzięczni
rodzicom – dodała dyrektor. – My
z naszego budżetu również będziemy systematycznie uzupełniać zasoby naszych zabawek.
Budynek przedszkola i żłobka
stał się bardziej kolorowy, ponieważ został ozdobiony rysunkami.
W najbliższym czasie dzieci czeka pasowanie na przedszkolaka,
a wkrótce potem są planowane
uroczystości związane z oficjalnym
otwarciem przedszkola.
Systematycznie przybywa też dzieci w żłobku. – Obecnie jest już 25
dzieci i cały czas spływają do nas
informacje o kolejnych, które dołączą od grudnia bądź stycznia.
Istnieje także nadal możliwość zapisania dzieci do żłobka – mówiła
Katarzyna Świderska, wiceburmistrz
Nasielska.
Michał B.

Z okazji 630. rocznicy nadania praw
miejskich dla Nasielska oraz 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 10 listopada br. w sali kinowej
Nasielskiego Ośrodka Kultury w godzinach popołudniowych odbyła się
druga część okolicznościowych uroczystości. Przemówienia wygłosili Bogdan Ruszkowski, burmistrz

Nasielska, Anna Dumińska-Kierska,
wicestarosta powiatu płońskiego,
oraz Magdalena Biernacka, starosta
powiatu nowodworskiego.
Po przemówieniach kapituła nagrody „Lwa Nasielska”, czyli jej dotychczasowi laureaci, ogłosiła swój
werdykt. W tym roku wyjątkowo
postanowili oni nie wyróżniać nikogo tą nagrodą, a wręczyć wyróżnienia w postaci dyplomów uznania, dla
aktywnych i zaangażowanych w życie społeczne mieszkańców Nasielska.
Uhonorowali w ten sposób za działalność na rzecz środowisk harcerskich
druhów Ewę Kamińską, Ewę Żołnierzak i Daniela Nowaka oraz popularyzatora historii Nasielska – Artura Nojberta.
Następnie Katarzyna
Świderska i Barbara Modzelewska, zasiadające
wcześniej w jury Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Polska Poezja
Patriotyczna”, wręczyły nagrody laureatom.
Wśród nich znaleźli się:
Julia Liberadzka (I miejsce), Aleksandra Mazurkiewicz (II miejsce),
Klaudia Hałata oraz Sara
Rudzińska (III miejsce),
Mateusz Podgórski (wyróżnienie). Wszyscy laureaci zaprezentowali swoje
interpretacje wierszy przed publicznością.
Ostatnim punktem programu była premiera filmu dokumentalnego
„Nasielsk – miasto bogate w historię i współczesność”, w reżyserii Jacka
Bąka. Film niebawem będzie można obejrzeć również w internecie.
(mb)

UROCZYSTOŚCI
Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Janiny Jarząbek
Radnej Rady Miejskiej w Nasielsku
kadencji 1998–2002 i 2002–2006.

Rodzinie oraz Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia składają
Burmistrz Nasielska,
Zastępca Burmistrza Nasielska,
Przewodniczący Rady
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku,
Sołtysi Gminy Nasielsk
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W piątek, 11 listopada br., na nasielskim cmentarzu odbyły się uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę 98 lat temu niepodległości. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przez Nasielską Orkiestrę Dętą kilka słów
wygłosił najpierw burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Następnie krótką modlitwę za poległych odmówił ks.
Grzegorz Ostrowski, a potem został odczytany przez Kamila Tomaszyńskiego, ucznia klasy III Liceum Ogólnokształcącego CN-B w Nasielsku Apel Pamięci.
W dalszej części przedstawiciele władz i instytucji nasielskich złożyli kwiaty na grobie żołnierzy, a następnie przeszli do kościoła, gdzie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny i gminy Nasielsk.
(red.)
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NA SYGNALE
20-letni kierowca
spowodował wypadek
W Cieksynie w piątek, 4 listopada
br., tuż po godzinie 11.00 doszło do
zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Wypadek spowodował nieostrożny 20-letni kierowca pojazdu
Ford Transit, mieszkaniec powiatu
płońskiego, który nie zachował odpowiedniej odległości od jadącego
przed nim Opla Corsy. Opla prowadził 24-letni mężczyzna z gminy
Nasielsk, który skręcał w lewo. Obaj
kierowcy byli trzeźwi. Poszkodowanego, tj. kierowcę Opla, przewieziono do szpitala, nie doznał on na
szczęście żadnych poważnych obrażeń. Sprawcę kolizji ukarano mandatem karnym.

Stłuczka na Płońskiej
W sobotę, 5 listopada br., o godz.
5.20 w Nasielsku na ul. Płońskiej doszło do kolizji, w której udział wzięły
dwa pojazdy osobowe. Z nieznanych przyczyn 27-letni mieszkaniec
gm. Dzierzgowo kierujący samochodem marki Renault Megane
zjechał na przeciwległy pas ruchu.
Tym samym doprowadził do zderzenie z pojazdem marki Volkswagen Passat, którym kierował 57-letni
mieszkaniec powiatu pułtuskiego.
Obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawcę
ukarano mandatem karnym.

Kolizja osobówki z ciągnikiem rolniczym
W środę, 9 listopada br., tuż przed
godziną 9.00 doszło do wypadku
na ul. POW w Nasielsku. Jak się okazało, kierowca Fiata Seicento, aby
uniknąć zderzenia z ciągnikiem rolniczym zjechał z drogi i wjechał do
rowu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Zadysponowani na miejsce strażacy
odłączyli akumulator w samochodzie osobowym, a także uprzątnęli
z jezdni plamę, która powstała w wyniku rozlania się płynów eksploatacyjnych.

KRONIKA
POLICYJNA

Wybuch gazu w Cieksynie
W niedzielę, 6 listopada br., chwilę przed godziną 10.00 w jednym
z mieszkań znajdujących się w budynku wielorodzinnym w Cieksynie doszło do wybuchu gazu. Na
skutek wypadku została poszkodowana 63-letnia kobieta, która kilka
dni później, 12 listopada br., zmarła
w szpitalu na skutek odniesionych
obrażeń.
– N a miejsce zdarzenia jako
pierwszy przybył zespół Pogotowia Ratunkowego, który znalazł osobę poszkodowaną leżącą
na klatce schodowej na parterze.
Była przytomna, lecz miała rozległe oparzenia ciała. Poszkodowaną zabrano do karetki, gdzie
przystąpiono do udzielania jej
pomocy medycznej. Chwilę po
zespole Pogotowia Ratunkowego na miejsce zdarzenia przybył
zastęp OSP Cieksyn – relacjonuje przebieg akcji ratowniczej kpt.
Mariusz Kwaśniewski z Komendy
Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. – Kierujący
Działaniami Ratunkowymi (KDR)
po przeprowadzeniu rozpoznania
stwierdził, że doszło do wybuchu
gazu w mieszkaniu na pierwszym
piętrze budynku wielorodzinnego, trójkondygnacyjnego, a osoby zamieszkujące sąsiednie lokale
ewakuowały się same. W budynku zlokalizowanych jest 5 lokali
mieszkalnych oraz Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Punkt Lekarski w Cieksynie. W mieszkaniu nie znaleziono
więcej osób poszkodowanych.
Działania OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odcięciu dopływu gazu w mieszkaniu oraz na zewnątrz budynku,
a także odłączeniu energii elektrycznej w całym budynku. Pomieszczenia, w których doszło do
wybuchu, oraz sąsiednie lokale

zostały przewietrzone przez otwarcie
okien. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia zastępów PSP
p rze p ro wa d zo n o
rozpoznanie i podtrzymano decyzje
podjęte przez KDR
z OSP. – dodaje.
Straż Pożarna powiadomiła o zdarzeniu Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz Pogotowie Energetyczne, które po
przybyciu na miejsce zdecydowało o odcięciu energii elektrycznej
jedynie w mieszkaniu, w którym
doszło do wybuchu. W sąsiednich
lokalach energia elektryczna została przywrócona.
– Poszkodowana kobieta, którą
od początku akcji zajął się zespół
Pogotowia Ratunkowego, została zabrana do szpitala w Płońsku.
Lekarz stwierdził poparzenia ciała
o powierzchni około 80%. Do budynku doprowadzona została instalacja gazowa propan-butan ze
zbiornikiem naziemnym o pojemności 4850 l zlokalizowanym na
zewnątrz w odległości około 12 m
od krawędzi budynku. Na miejscu
zdarzenia pozostał patrol policji
prowadzący czynności wyjaśniające zaistniałe zdarzenie – dodaje
st. kpt. Mariusz Kwaśniewski z KP
PSP.
Obecnie w sprawą wybuchu gazu
w Cieksynie zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.
– Prowadzone jest postępowanie
dotyczące sprowadzenia wybuchu
gazu w dniu 6 listopada br. w budynku mieszkalnym w miejscowości Cieksyn gm. Nasielsk. W wyniku
przedmiotowego zdarz e n i a r o z l e g ł yc h
oparzeń ciała, do-

fot. OSP Nasielsk

znała Janina J., lat 63, która zmarła
w dniu 12.11.2016 r. W dniu dzisiejszym (15.11.br. – przyp. red.), zgodnie z zarządzeniem prokuratora,
przeprowadzona została sekcja
zwłok – wyjaśnia Jolanta Świdnicka,
Prokurator Rejonowy w Pułtusku.
– Na obecnym etapie postępowania niemożliwe jest jednoznaczne określenie przyczyn zdarzenia.
Przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłych
z zakresu pożarnictwa oraz specjalistów w dziedzinie instalacji gazowej oraz uzyskanie opinii winno
doprowadzić do ustalenia przyczyny wybuchu – dodaje.
Osobą poszkodowaną w wybuchu okazała się być znana wszystkim mieszkańcom Cieksyna Janina
Jarząbek, która przez wiele lat pracowała jako pielęgniarka w tutejszej
poradni zdrowia. Jak wspominają sąsiedzi, pani Janina była bardzo
lubianą osobą. Mimo przejścia na
emeryturę i problemów zdrowotnych nigdy nikomu nie odmówiła
pomocy. Była także znana ze swojego społecznego zaangażowania.
Mieszkańcy Cieksyna zaczęli nawet
organizować pomoc dla pan Janiny, ale akcja, niestety, została szybko przerwana, gdyż poszkodowana
zmarła.
jg, i.

Energa Operator informuje,

„Przewróciło się niech leży...”

25 listopada br.
w godz. od 8.00–18.00
że

nastąpi przerwa w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorców
zamieszkałych w rejonie:

Taki obrazek wita wszystkich wjeżdżających na parking przy Biedronce.
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KRONIKA OSP
4.11.br. strażacy z OSP Nasielsk,
OSP Cieksyn oraz JRG Nowy
Dwór Mazowiecki zostali zadysponowani do wypadku dwóch
samochodów osobowych w
miejscowości Cieksyn. Działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów i udrożnieniu jezdni.
5.11.br. zastępy OSP Nasielsk
oraz JRG Nowy Dwór Mazowiecki zostały wezwane do wypadku dwóch samochodów
osobowych przy ulicy Płońskiej. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu akumulatorów oraz
kierowaniu ruchem.

UWAGA

FOTOOBSERWATOR

W nocy z dnia 1.11 na 2.11 w Starych
Pieścirogach nieznany sprawca dokonał kradzieży wideofonu o wartości 700 zł na szkodę Krystiana N.
3.11 w Popowie Borowym Michał B.
kierował autem w stanie nietrzeźwości (0,76 mg/l).
W nocy z dnia 4.11 na 5.11 w Cieksynie
nieznani sprawcy dokonali zniszczenia
witacza składającego się z 4 tablic, powodując straty w wysokości 2,5 tys. zł
na szkodę Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego „Skafander”.
7.11 na ulicy Kolejowej w Nasielsku został zatrzymany Mateusz L. za prowadzenie samochodu Fiat Bravo w stanie
nietrzeźwym (0,63 mg/l) i pomimo
zakazu sądu.
8.11 w Nasielsku w pobliżu ul. POW
Adam R., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował samochodem w stanie nietrzeźwości (1,18 ml/g).
12.11 w Studziankach Marcin J., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował
samochodem Kia w stanie nietrzeźwości (1,09 mg/l).
13.11 w Nasielsku na ul. Kościuszki Mateusz L., zamieszkały w Płońsku, kierował samochodem Fiat pomimo
zakazu sądu.
14.11 w Nasielsku na ul. POW Franciszek K., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował rowerem pomimo zakazu
sądu.

Nasielsk PGKiM – stacja trafo S7-489,
ulice: Płońska, Cicha, Krótka, Kręta,
Prosta.

6.11.br. zastępy OSP Nasielsk, OSP
Cieksyn, JRG Nowy Dwór Mazowiecki oraz WSP Pomiechówek interweniowały w Cieksynie,
gdzie doszło do wybuchu gazu.

Bliższych informacji udziela Pogotowie
Energetyczne, tel. 991 lub 801-456-456.
Przepraszamy za utrudnienia
spowodowane koniecznością
wykonania prac eksploatacyjnych
przy urządzeniach energetycznych.

9.11. br. strażacy z OSP Nasielsk,
JRG Nowy Dwór Mazowiecki
oraz WSP Pomiechówek zostali
zadysponowani do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym przy ulicy POW.

M

A

12.11.br. strażacy z OSP Nasielsk
zostali wezwani do pożaru sadzy
w jednym z mieszkań przy ulicy
Rynek. Działania polegały na wygaszeniu pieca, który prawdopodobnie był uszkodzony.
12.11.br. zastępy OSP Nasielsk i
JRG Nowy Dwór Mazowiecki
pomagały uwolnić się łabędziowi
przymarzniętemu do tafli wody w
miejscowości Miękoszyn.
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U NAS

Jubileusz 100-lecia
urodzin
W poniedziałek, 7 listopada br., pani Janina Paśnikowska, mieszkanka Nasielska
obchodziła swoje setne urodziny. O tym wyjątkowym jubileuszu pamiętało wiele osób,
w tym przedstawiciele nasielskiego magistratu: Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska
i Ewa Mikulska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Przekazali oni Jubilatce kosz
czerwonych róż oraz symboliczny prezent. W czasie naszej
wizyty Jubilatce towarzyszyła Pani Marianna Wawrzyńska,
dawny pracownik przedszkola,
a przede wszystkim wspaniała
przyjaciółka.

Bieżące prace na drogach
Na terenie całej gminy trwają bieżące
naprawy dróg gruntowych i tłuczniowych. Polegają one na wyrównywaniu profilu oraz uzupełnieniu ubytków
i dziur. – Działania takie są podejmowane tam, gdzie pozwalają warunki drogowe i gruntowe. W pierwszej
kolejności na drogach, po których
jeżdżą autobusy dowożące dzieci
– mówi Radosław Kasiak, kierownik
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
nasielskiego UM.
– Dobiegają też końca prace na drodze gminnej Pianowo–Kędzierzawice. Położona już została nawierzchnia asfaltowa, a wykonawca w najbliższych dniach przystąpi do budowy poboczy z kruszywa łamanego i wykończy zjazdy do poszczególnych
posesji – dodaje Radosław Kasiak.
Ponadto przy ulicy Warszawskiej trwa remont
chodnika od ulicy Leśnej do Ogrodowej, który
jest wykonywany przez Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich.
Michał B.

Pani Janina Paśnikowska, nazwisko
rodowe Wójcicka, urodziła się 7 listopada 1916 r. w Budach Siennickich. Wychowała syna i doczekała
się wnuczki i dwóch wnuków oraz
kilkorga prawnucząt. Przez wiele
lat była dyrektorem nasielskiego
przedszkola. Praca z dziećmi przynosiła jej dużo radości i satysfakcji,
a dla wielu wychowanków do dziś
pozostała „ciocią”. Życzymy Naszej Jubilatce wielu słonecznych
dni, pogody ducha i nieustającego
zdrowia.
UM
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KULTURA

Z BIBLIOTEKI. Spotkanie z pisarzem

Jak pisać książki dla dzieci
W poniedziałek, 7 listopada
br., w ramach spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla
dzieci i młodzieży działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Nasielsku, gościliśmy
Pawła Beręsewicza – anglistę, tłumacza, autora książek
dla dzieci i młodzieży. Zamieszkały w Warszawie pisarz przyjechał do Nasielska
rowerem, na którym jazda
jest jego pasją, a jednocześnie formą aktywnego wypoczynku. Najbardziej znane
książki Pawła Beręsewicza
to seria o rodzinie Ciumków, powieści Tajemnica człowieka z blizną, A niech to czekolada!,
Czy wojna jest dla dziewczyn oraz
Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek.
Wśród licznych nagród i wyróżnień, które otrzymał za swoją twórczość, najważniejsze to Nagroda
Literacka im. Kornela Makuszyńskiego, Nagroda Literacka Miasta

Stołecznego Warszawy oraz nagrody w II i III Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren. Czytelnicy
w każdym wieku uwielbiają książki
Beręsewicza za trafność spostrzeżeń i celny dowcip.
W Nasielsku odbyły się dwa spotkania z jego udziałem. Pierwsze z nich
w czytelni biblioteki, a w spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas I–III

ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku
– łącznie 105 osób. Natomiast drugie
spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej i brały
w nim udział łącznie 162 osoby, również uczniowie klas I–III. W obu spotkaniach uczestniczyło aż 267 osób.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchał y niezwykł ych,
trzymających w napięciu opowieści oraz aktywnie uczestniczyły
w spotkaniach. W ich trakcie padało mnóstwo pytań dotyczących twórczości naszego gościa,
np. dlaczego został pisarzem, czy
lubi to, co robi, jak długo trwa pisanie książki; padały również pytania dotyczące życia rodzinnego
autora. Na zakończenie wszyscy
chętni mogli zakupić książki Pawła
Beręsewicza oraz otrzymać jego
autograf.
Zachęcamy wszystkich czytelników do lektury książek naszego
gościa.
(bibl.)

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie autorskie
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WARTO PRZECZYTAĆ

Dubaj nie taki wspaniały
Jacek Pałkiewicz zabierał w przeszłości czytelników w miejsca dzikie i trudno dostępne zwykłym
śmiertelnikom. A tymczasem jego
kolejna publikacja opisuje krainę
z pozoru odległą od źródeł Amazonki czy bezbrzeżnej Syberii.
A wszystko zaczęło się niewinnie. Podróż do Dubaju miała być
prezentem na niezbyt okrągłą
38. rocznicę ślubu państwa Pałkiewiczów. Pierwsze strony książki to
właśnie przygotowanie do tego
wyjazdu i sama podróż.
Jest to jednocześnie dość specyficzny początek, mało kto bowiem zaczyna swoje reportaże
w tonie wakacyjnej opowieści, pisanej w dodatku z pozycji dość gburowatej osoby narzekającej np. na nieatrakcyjne i leniwe stewardessy
w samolotach pewnej linii lotniczej. Na szczęście po tym początkowym
fragmencie przechodzimy do szczegółów i poznajemy mroczne oblicze
pustynnego miasta.
Jak Jacek Pałkiewicz mówił o Dubaju w jednym wywiadzie: Szejk wizjoner Muhammad ibn Raszid al-Maktum, wsparty mistrzowskim PR-em,
stworzył z, do niedawna nic nieznaczącej na mapie monarchii, jedno
z najbardziej rozreklamowanych miejsc na świecie. Ekscytującą świątynię luksusu i stężonego koncentratu architektury XXI wieku, gdzie gąszcz
ekscesów, ostentacyjny przepych, hiperaktywizm, progresywność muszą na każdym kroku zaskoczyć, oszołomić i oczarować. Jednakże za
tą otoczką luksusu i bogactwa kryje się morze ludzkiej nędzy i wyzysku,
i to właśnie książka Dubaj. Prawdziwe oblicze stara się pokazać.
Co zatem widzimy? Trudne warunki pracy, prostytucja, przestępczość
i życie na ciągły kredyt to codzienność zwykłych mieszkańców tego
miejsca. Tło społeczne autor kreśli na podstawie wielu rozmów z zamieszkującymi tam ludźmi, z których znakomita większość przybyła
z innych krajów, szukając w Dubaju szczęścia. I chociaż niektórzy mogą
o sobie powiedzieć, że je znaleźli, to jednak płacą za to wysoką cenę.
Szczególnie gości z Zachodu może szokować surowe prawo obyczajowe, które w przeszłości karało, głównie kobiety, za chociażby seks
przedmałżeński. A obraza moralności to nie jedyna rzecz, za którą można zostać w Dubaju ukaranym.
Wojciech Cejrowski powiedział kiedyś o Jacku Pałkiewiczu, że pisze
szybkim, żołnierskim językiem. Gdyby do tego mniej pisał o sobie,
a więcej o miejscu, które odwiedza, to Dubaj byłby jeszcze lepszą książką. Niemniej wartą ją przeczytać, by przekonać się, że baśniowe krainy
w rzeczywistości najczęściej są budowane wielkim kosztem zwykłych
ludzi.
Paweł Kozłowski

Z NOK

W październiku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku rozpoczęła cykl spotkań autorskich z lokalnym bajkopisarzem, rzeźbiarzem
i poetą Waldemarem Mazińskim i ilustratorem
książek, karykaturzystą, grafikiem Rafałem Kado.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym, a wzięli w nim
udział uczniowie całej szkoły. Spotkanie miało na
celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Odczytano na nim książki Polska to nasz
kraj, Liczydełko, Dzieci Marcela, Leśni przyjaciele
i Przyjaciel wiatr.
Spotkanie składało się z czterech części: czytanie
książek przez autora, kurs rysowania poprowa-

Spotkania z filharmonią

dzony przez słynnego artystę rysownika, przedstawienie
etapów powstawania książki
i wręczenie autorskich książek
dzieciom wraz z podpisami
twórców.
Okazało się, że narysowanie
myszki za pomocą samych
kółek różnej wielkości nie jest
wcale trudną rzeczą. Na zakończenie spotkania na dzieci czekała muzyczna niespodzianka
w postaci znanych utworów
zagranych na organkach, najmłodsi zaś mieli za zadanie odgadnąć tytuł piosenki.
Kolejne spotkania już wkrótce.
(bibl.)

We wtorek 15 listopada na scenie NOK odbył się kolejny koncert z cyklu
„Spotkania z filharmonią”. Tym razem uczniowie nasielskich szkół mogli
usłyszeć utwory na trio fortepianowe. Repertuar na taką obsadę tworzyli
najwięksi mistrzowie, m.in. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin,
Brahms. W programie pojawiły się utwory z różnych epok – od klasycyzmu po współczesność, wybrane spośród arcydzieł muzyki kameralnej.
Koncert, już tradycyjnie, poprowadził Jarosław Praszczałek.
Na kolejne spotkanie zapraszamy w sobotę 3 grudnia o godz. 13.00 (wstęp
wolny).
Projekt „Spotkania z Filharmonią” dofinansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.
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CHARYTATYWNIE

ŚRODOWISKO

Mądre pomaganie
Ogólnopolska akcja Szlachetna
Paczka po raz XVI łączyć będzie
potrzebujące rodziny z ludźmi dobrego serca. Po raz pierwszy na
terenie naszej gminy powstał „magazyn paczki”, a w teren ruszyli
wolontariusze , którzy docierają do
mieszkańców gminy Nasielsk.
Szlachetna Paczka to wyjątkowy projekt pomocy bezpośredniej. W jego ramach darczyńcy
przygotowują paczki dla rodzin,
które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od
siebie przyczyn (bieda, nieszczęśliwy wypadek, choroba, niepełnosprawność itp.). Adresy tych

rodzin pozyskiwane są najpierw
przez wolontariuszy, którzy sprawdzają sytuację na miejscu, po czym
anonimowe opisy rodzin trafiają do
internetowej bazy na stronie szlachetnapaczka.pl. Wyjątkowe jest to,
że darczyńca przygotowuje „paczkę” dla konkretnej, wybranej przez
siebie rodziny.
Już w sobotę, 19 listopada br., zostanie otwarta internetowa baza
z historiami rodzin potrzebujących
wsparcie. Od tego dnia będzie
można zostać darczyńcą, czyli wybrać rodzinę i przygotować dla niej
pomoc odpowiadającą jej potrzebom. Wsparciem w przygotowaniu
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Świat według ekobadacza
pomocy jest wolontariusz. darczyńcą może zostać każdy, można też zaprosić do pomocy rodzinę
czy znajomych. Paczki przygotowują również szkoły, firmy, grupy
osób.
Finał Szlachetnej Paczki w tym roku
przypada na weekend 10–11 grudnia br. Wtedy to darczyńcy będą
mogli dostarczyć paczki do magazynów, po czym wolontariusze
przekażą je bezpośrednio potrzebującym rodzinom. Zdarza się, że
rodzina wyraża zgodę na kontakt
z darczyńcą. Wtedy razem odpakowują prezenty i mogą mu podziękować osobiście.
Magazyn dla darczyńców
i wolontariuszy pracujących
nad przygotowaniem paczek
10 i 11 grudnia będzie znajdował się w Nasielskim Ośrodku
Kultury, przy ul. Kościuszki
12.
Zachęcamy wszystkich do
odwiedzenia strony www.
szlachetnapaczka.pl i zostania
darczyńcą.
(red.)

Okruch przeszłości!
Nawiązując do artykułu Andrzeja Zawadzkiego (,,Życie
Nasielska” nr 21, październik 7–20 rok 2016), pt. Kto nauczył
ks. Tadeusza Tomasińskiego łaciny, pragnę dopisać, jak to się
stało, że wspomniany tam Mieczysław Trejster, młody człowiek pochodzenia żydowskiego, znalazł się w Nasielsku.
Był to rok 1941 albo 1942 – okupacja niemiecka i masowe wysiedlanie Żydów. Tu wyjaśnię, że przed II wojną światową mój
ojciec, Jan Bieniek, pracował jako organista w parafii Nasielsk.
Dodatkowo jeździł do Płońska, gdzie w tamtejszym gimnazjum uczył młodzież śpiewu i muzyki. Tam zapewne poznał
Mieczysława Trejstra, który po ucieczce z Płońska zatrzymał
się u moich rodziców – Jana i Stanisławy Bieńków. Tu przez
pewien czas ukrywał się, jednocześnie ucząc nas: moją siostrę
Basię, stryjecznego brata Cześka i mnie.
Później do pp. Tomasińskich oprócz mojej siostry Basi i ja chodziłam na zajęcia. Zdjęcie zamieszczone we wspomnianym artykule również posiadam.
Nieraz wracały wspomnienia i pytania o dalsze losy Mieczysława. Dlatego pragnę podziękować Panu Andrzejowi Zawadzkiemu za to, że jeszcze jeden rozdział mojego życia, życia
mojej rodziny został pomyślnie zakończony – wiemy już, że
Mieczysław Trejster przeżył wojnę.
Jedno życie ludzkie zostało uratowane, a drugie skatowane umierało w okrutnych męczarniach. Był to III Fort
w przejściowym obozie koncentracyjnym w Pomiechówku. To był mój ojciec – Jan Bieniek, czerwiec roku 1943.
Maria Górecka z d. Bieniek

Jak zainspirować dzieci do dbania o nasze środowisko? Bardzo ważną
kwestią jest edukacja proekologiczna wśród najmłodszych członków
społeczeństwa.
Uwielbiamy korzystać z zasobów naturalnych, takich jak spacerowanie
po urokliwym lesie czy oddychanie świeżym górskim powietrzem. Zachwycamy wzrok pięknymi mazurskimi jeziorami i doznajemy przyjemnych wrażeń, stawiając stopy na złotych piaskach nadbałtyckiej plaży.
Jednak należy pamiętać, że zasoby środowiska naturalnego mogą się
wyczerpać. Jeśli chcemy, aby kolejne pokolenia mogły również korzystać z uroków pięknej polskiej przyrody, powinniśmy w swoich codziennych czynnościach mieć na uwadze ochronę środowiska.
Bardzo ważną kwestią jest edukacja proekologiczna wśród najmłodszych
członków społeczeństwa. W jaki sposób można wspólnie z dzieckiem
chronić środowisko naturalne? Rysując z dzieckiem obrazki, używajcie
obu stron kartek papieru. Wytłumacz dziecku, że w ten sposób chronisz drzewa, z których przecież powstaje papier. Z jednej strony chronisz drzewa przed wycinaniem, a z drugiej wytwarzasz mniej odpadów!
Druga kwestia to oszczędność energii. Pamiętaj, aby gasić światło, kiedy
wychodzisz z pokoju. Warto również zwracać uwagę, aby wyłączać telewizor, radio, komputer, gdy się z nich przestaje korzystać.
Kolejna sprawa to oszczędzanie wody. W jaki sposób pokazać dziecku,
że należy rozsądnie gospodarować wodą w domu? Zakręcaj kran z wodą,
kiedy myjesz zęby. Decyduj się raczej na prysznic niż kąpiel w wannie.
Zwróć uwagę, aby zawsze dokręcać krany w łazience czy kuchni.
Postaraj się także uświadomić dziecku, jak ważne jest, aby nie zaśmiecać
środowiska, w którym żyjemy. Kiedy zauważysz, że inne osoby śmiecą,
zwracaj im uwagę. Sprzątaj po swoim psie, gdy wychodzisz z nim na spacer. Jest to sposób pokazania dziecku, jak ważna jest dbałość o czystość
otoczenia! Dobrym pomysłem jest również segregowanie odpadów
w domu. W ten sposób ograniczasz ich ilość. Wytłumacz dziecku, że
posegregowane odpady to bardzo cenne surowce wtórne, które można
ponownie wykorzystać.
Korzystanie z ekologicznych środków transportu jest również dobrą formą dbania o środowisko. Jeśli masz do pokonania krótki dystans, warto
zamiast samochodu wybierać spacer lub jazdę rowerem. Jest to również
forma dbania o zdrowie oraz wspólne relacje. Dzięki temu przyczyniasz
się do ograniczenia zatrucia powietrza!
Pokaż dziecku, iż idąc na zakupy, korzystasz z własnej materiałowej torby, a nie z torebek plastikowych. Następnie wytłumacz, że w ten sposób
wytwarzasz mniej śmieci.
Dobrym sposobem na rodzinne wspieranie natury jest dokarmianie ptaków podczas długich jesiennych i zimowych miesięcy.
Spróbuj uczyć dziecko przez zabawę. Możecie wspólnie stworzyć komiks czy wierszyk mówiący o tym, jak ważna jest ochrona przyrody.
W ten sposób wpływasz na świadomość młodego człowieka i uczysz
swoje dziecko, jak być przyjaznym dla środowiska.
Justyna Wrzosek-Jakubowska

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić....
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
Ks. J. Twardowski

Drogim koleżankom
Agnieszce i Kindze z rodzinami
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
mamy i babci
składają członkowie Rady Sołeckiej
wsi Cieksyn
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Z NOK

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Koncert pieśni patriotycznych Konkurs recytatorski
W ostatnich dniach w całym kraju odbywały się uroczystości mające na celu uczczenie 98. rocznicy odzyskania
przez Polskę, niepodległości. Dzień 11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości.
Społeczność szkoły Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, poza przygotowaniem okoliczno-

dla gimnazjalistów

Każdego roku, tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości, młodzież
gimnazjalna z gminy Nasielsk bierze udział w konkursie recytatorskim. Jest
to okazja do spotkania z poezją oraz poznania wspaniałych wierszy ukazujących walkę Polaków o niepodległość. Konkurs recytatorski „Polska
Poezja Patriotyczna” ma wieloletnią tradycję. Jego organizatorem jest
Nasielski Ośrodek Kultury.
Tegoroczne zmagania recytatorów odbyły się 8 listopada. W konkursie

ściowej akademii, wyszła z inicjatywą przeżycia tego wydarzenia w szerszym gronie. Zorganizowano mianowicie
koncert pieśni patriotycznych, na który zaproszono rodziców uczniów, emerytowanych nauczycieli szkoły oraz
członków różnych społecznych wspólnot i przedstawicieli samorządowych władz nasielskiej gminy. Koncert zatytułowano „Z pieśnią do Niepodległej”.

Popłynęły melodie z różnych okresów walk o wolną i niepodległa Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem
pieśni śpiewanych około roku 1918. W tym montażu słowno-muzycznym, wzbogaconym o pokaz multimedialny, wystąpili zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Koncert bardzo podobał się przybyłym, którzy nagrodzili
wykonawców brawami.
Głównymi animatorkami tego wydarzenia były panie: Kinga Żabik, Anna Korycka i Monika Paluszek. Przybyłych na tę uroczystość powitała, a na koniec podziękowała za przybycie dyrektor szkoły Agnieszka Mackiewicz.
andrzej zawadzki

NASZE SPRAWY

Otwarte drzwi WTZ
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach, prowadzone
przez Stowarz yszenie Wsparcia Społecznego „JAN-POL”, są
otwarte na współpracę z innymi
organizacjami bądź instytucjami
wspierającymi osoby niepełnosprawne.
Warsztaty zostały zaproszone przez
nasielską Szkołę Podstawową im.
Stefana Starzyńskiego do udziału
w projekcie „Niepełnosprawni są
wśród nas”. W jego ramach uczestnicy WTZ przybyli do szkoły, gdzie
przedstawili występ artystyczny pt.
„Inny”, opowiadający o potrzebach
osób niepełnosprawnych. Ponadto uczestnicy WTZ prezentowali
swoje wyroby rękodzielnicze, które powstają podczas zajęć terapeutycznych.

Od końca października aż do końca
listopada br. w siedzibie Warsztatów
w Starych Pieścirogach będą się
odbywać zajęcia dla uczniów klas
integracyjnych z nasielskiej szkoły
podstawowej. Jak dotąd w zajęciach
warsztatowo-integracyjnych udział
wzięli uczniowie kl. I b wraz z Beatą
Janiszek (26.10.br.), uczniowie klasy
I b wraz z Małgorzatą Kwiatkowską
(8.11.br.) oraz uczniowie klasy III b
wraz z Barbarą Kamińską.
Podczas tych spotkań dzieci poznały uczestników Warsztatów, a także
wzięły udział w przygotowanych
przez poszczególne pracownie
wspólnych zajęciach warsztatowych. W pracowni multimedialnej
odbył się pokaz prezentacji multimedialnej oraz grano w gry edukacyjne, natomiast w pracowni

krawieckiej wykonywano zakładki
z filcu i bransoletki. Sztukę wykonywania kwiatów z bibuły poznawały
dzieci w pracowni plastycznej. Pracownia muzyczno-teatralna zorganizowała dla uczniów karaoke, zaś
w pracowni gospodarstwa domowego najpierw przygotowano ciasto, a później wspólnie pieczono
ciasteczka.
Dzieci były bardzo zadowolone ze
spotkań z uczestnikami WTZ. Podczas nich mogły pracować wspólnie z osobami niepełnosprawnymi
i poznać różne techniki wykonywania wyrobów rękodzieła.
W siedzibie Warsztatów częstymi gośćmi są także wolontariusze
z Międzypokoleniowego Centrum
Wolontariatu z Fundacji Bądźmy
Razem w Nasielsku, powstałego
jako część projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020. Są to
panie: Krystyna Sech, Alina Kutrowska i Elżbieta Gągolewska. Wolontariusze poświęcają swój cenny
czas, pomagając w przygotowaniu
posiłków dla uczestników WTZ i towarzysząc im podczas zajęć terapeutycznych.
(red.)

wzięli udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, Gimnazjum w Starych Pieścirogach, Gimnazjum w Cieksynie oraz gimnazjum
działającego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.
Recytatorów oceniało jury w składzie: Katarzyna Świderska, Barbara Modzelewska i Iwona Pęcherzewska.
I miejsce przyznano Julii Liberadzkiej z PG nr 1 w Nasielsku, II – Aleksandrze Mazurkiewicz z Cieksyna, III zajęły ex aequo: Klaudia Hatała z PG nr
1 w Nasielsku oraz Sara Rudzińska z Gimnazjum w Starych Pieścirogach.
Jury wyróżniło także Mateusza Podgórskiego z PG nr 1.
Laureaci konkursu wystąpili 10 listopada br. w NOK podczas uroczystości związanej z 630. rocznicą nadania praw miejskich dla Nasielska oraz
Narodowym Świętem Niepodległości. Odebrali także nagrody za swoje
wspaniałe recytacje.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że mamy w naszej gminie zdolną i niezwykle twórczą młodzież. Z pewnością gratulacje i podziękowania należy
skierować także w stronę nauczycieli, którzy przygotowują uczniów do
występów, wkładając w to wiele wysiłku i serca.
K.T.
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UROCZYSTOŚCI

Dwanaście wieków Nasielska
Józef Piłsudski powiedział kiedyś,
że „Naród, który nie szanuje swojej
przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa
do przyszłości”.
Ten szacunek wyraża się m.in.
w podejściu do historii. Możliwość
zagłębienia ponadtysiącletniej historii nasielskiej ziemi mieli mieszkańcy naszej gminy 10 listopada br.,
w ramach obchodów Narodowego
Święta Niepodległości i 630-lecia nadania Praw Miejskich dla
Nasielska. Tego dnia bowiem w sali
nasielskiego kina Niwa odbył się
cykl wykładów przygotowanych
przez wykładowców akademickich

oraz nasielszczan. Nad całością sesji
czuwał dr Mariusz Błoński z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk.
Przybyłych na sesję popularnonaukową powitał Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska. Zapowiedział
on zarazem, że przedstawione referaty znajdą się również w książce
o Nasielsku, która ukaże się w przyszłym roku. Każdy z prelegentów
miał na swój wykład 20 minut.
Jako pierwszy wystąpił dr Piotr
Szwarczewski, wykładowca Uni-

wersytetu Warszawskiego, który mówił na temat „Przemian
środowiska przyrodniczego okolic
Nasielska w ciągu ostatnich dwóch
tysięcy lat”. Było to wprowadzenie
do kolejnych wykładów, a zarazem

uświadomienie słuchaczom, jak
zmieniało się środowisko naturalne okolic naszego miasta. W czasie
ostatniego zlodowacenia bytowały
w naszych okolicach renifery, a klimat przypominał tan, jaki panuje
dziś na Spitsbergenie czy północnej
Syberii. Była to także okazja do zaprezentowania zmian koryta rzeki
Nasielnej, którego dzisiejszy kształt
jest wynikiem wielowiekowej działalności antropogenicznej.
Drugi w ykład zaprezentowała mgr Iwona Kowalcz yk-Miz e r a ko ws k a z U n i we r s y t e t u
Warszawskiego. Jego tematem były
„ Znaleziska monet rzymskich

z Nasielska”. Omówiła ona znalezione na naszym terenie monety
z czasów starożytnych. Trudno jednak jednoznacznie wskazać sposób, w jaki trafiły na nasze ziemie.
Następnie dr Mariusz Błoński płynnie przeszedł do omówienia „Najdawniejszych dziejów Nasielska”,
zaznaczając przy tym grabieżczą
działalność użytkowników wykrywaczy metali. Jest bowiem niemal
pewne, że wiele cennych znalezisk,
które uzupełniłyby historię, nie tylko nasielską, jest prawdopodobnie

w zbiorach prywatnych. Doktor
Błoński przedstawił też istniejące
kilkaset lat temu grodzisko, podkreślił znaczenie Nosilska, które było
stolicą kasztelanii, czyli ówczesnej
jednostki terytorialnej. – Badania

dowodzą, że historia Nasielska sięga blisko 860 roku – podkreślił.
Zagadnienie „Prawdzice – piersi
prywatni właściciele Nasielska i lokacja miasta” omówił dr Kazimierz
Pacuski, z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Znaczną część
swojego referatu poświęcił na
znaczeniu kościołów grodowych
i wydzielaniu z Nasielska kolejnych
osad parafialnych.
Następnie ciekawe zagadnienie
przybliżył ponownie dr Mariusz
Błoński. Były to „Badania archeologiczne średniowiecznego młyna w Nasielsku”. W 1994 r. przy

rozbiórce nasielskiej mleczarni trafiono na blisko 40 pali dębowych,
które przed wiekami wykorzystywano do tego typu budowli. Można tylko przypuszczać, jak ów młyn
wyglądał, na podstawie innych zachowanych obiektów w Polsce czy
na Ukrainie.
Na zakończenie pierwszej części
wystąpił mgr Stanisław Petrykowski,
który omówił „Wyniki badań wykopaliskowych przy ulicy Młynarskiej w Nasielsku. Przyczynek do
dziejów miasta w XV–XVIII wieku”.
Wiele przedmiotów znaleziono w hałdach luźnej
ziemi wywiezionej przez
firmę budowlaną. Wśród
nich był y solidy Zygmunta III Wazy, grosz
Fryderyka Wilhelma II,
dukat carski Augusta II
Mocnego, złote guziki
z okresu napoleońskiego, elementy umundurowania, judaica – drejdl
i plomby ołowiane, fragment naczynia liturgicznego i monety z okresu
zaborów. Na zakończenie prelegent podkreślił,
że Nasielsk ma ogromny
potencjał dla archeologów.
Po przerwie kawowej kolejne wykłady przedstawili nasielszczanie.
Na początek wystąpił mgr Zdzisław
Suwiński, historyk i były dyrektor

Liceum Ogólnokształcącego. Tematem jego wykładu była „Demografia parafii nasielskiej w świetle

Dr Stanisław Tyc podjął temat „Nasielscy ziemianie z przełomu XIX
i XX wieku”, w którym przedsta-

protokołu wizytacji biskupa Adama
Prażmowskiego z 1817 roku”. Przybliżył on zasady wizytacji kościelnych, które odbywały się na ogół
co 4 lata. Wszystkie księgi z tymi
zapisami znajdują się obecnie
w Płocku. Z tej wizytacji wynikało,
że parafię Nasielsk zamieszkiwało
6123 osoby, z czego 33% stanowili
Żydzi, co stanowiło najwyższy od-

wił charakterystykę tej grupy społecznej, wskazując na jej znaczącą
rolę w rozwoju gospodarczym
tych ziem. Pod koniec XIX w. istniało na terenach naszej gminy
13 folwarków ziemiańskich, ale już
20 lat później było ich zdecydowanie mniej. Jako przykład ziemianina
posłużył pan Rościszewski z Chrcynna, a całą prelekcję uzupełnił
pokaz zbiór fotografii, zarówno
ziemian, jak i ich siedzib.
Później na mównicę powrócił mgr Zdzisław Suwiński, który
tym razem omówił „Wojnę lotniczą nad Nasielskiem w czasie
bitwy warszawskiej 1920 roku”.
Nie zabrakło w jego wystąpieniu
archiwalnych fotografii ani wielu
ciekawostek.
Na zakończenie bloku wykładowego wystąpił dr Marek Frankowski, który omówił temat
„Martyrologii i walki ludności
Nasielska w latach okupacji niemieckiej (1939–1945)”. Przypomniał w nim o wysiedleniach
Polaków i Żydów oraz o egzekucjach w czasie II wojny światowej.
Wykłady były ciekawe, i choć każdy trwał zaledwie 20 minut, to
gościom udało się zainteresować
przybyłych słuchaczy. Rozczarować mogła jedynie słaba frekwencja podczas sesji. Zawiodła też
postawa młodzieży szkolnej, która
poza pewnymi wyjątkami raczej nie
skorzystała z możliwości poznania
historii ziem nasielskich.
				
mb

setek w stosunku do parafii ościennych.
Następnie ciekaw y temat zaprezentował Rafał Wyszomirski,
absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, omawiając
kwestie dotyczące „Źródeł prasowych z XIX wieku o przypadkach cholery w Nasielsku w latach
1831–1894”. Temat był bardzo poważny, bowiem przez kilkadziesiąt
lat zagrożenie wystąpienia epidemii
cholery było realne i w tym okresie było wiele przypadków śmiertelnych z powodu tej choroby.
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Październik miesiącem
bibliotek szkolnych

Dzięki współpracy naszej szkolnej biblioteki z Miejsko-Gminną Biblioteką w Nasielsku
27 października 2016 r. naszą szkołę odwiedzili
pisarz Waldemar Maziński, autor książeczek dla
dzieci, oraz Rafał Kado, wykonujący ilustracje
do tych książeczek.
Pan Waldemar opowiedział dzieciom, jak stał
się pisarzem i skąd bierze pomysły na książeczki. Następnie przedstawił kilku bohaterów swoich książeczek, m.in.: Dzieci Marcela, Przyjaciel
Wiatr, Leśni przyjaciele.
Natomiast pan Rafał pokazał dzieciom, w jaki
sposób powstają ilustracje. Chętni uczniowie
mogli sami spróbować swoich sił podczas wykonywania rysunku. W przyjemnej atmosferze
zabawy i humoru dzieci miały okazję zapoznać
się z twórczością autora oraz z procesem powstawania ilustracji do książeczek.
Na zakończenie spotkania twórca zagrał na ustnej harmonijce melodie z repertuaru dziecięcego a dzieci rozpoznawały i śpiewały różne piosenki. Podziękowaniem za złożoną wizytę były gromkie brawa dzieci oraz kwiaty.
Uczniowie mogli również kupić książeczkę z dedykacją autora. Takie spotkania mają na celu zachęcenie dzieci do
częstszego sięgania po książkę oraz korzystania z księgozbioru biblioteki.
Również w ramach rozwijania kompetencji czytelniczych uczniowie naszej szkoły odbyli pouczające wizyty w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Nasielsku. Uczniowie klas I–III odwiedzili to miejsce w dniu
18 października br., a uczniowie klas IV–VI – dnia 25 października. Była
to doskonała okazja, aby obejrzeć najstarszy egzemplarz nasielskiego
księgozbioru, poznać liczbę książek dostępnych dla czytelników a także dowiedzieć się, jak liczne grono czytelników ma nasielska biblioteka.
W spore zdziwienie wprawiła nas informacja o wieku najmłodszego i najstarszego czytelnika. Można śmiało powiedzieć, że biblioteka stoi otworem dla osób od 1 do 101 roku życia.
Podczas wizyty mieliśmy również okazję obejrzeć wystawę ,,Średniowieczny Nasielsk”. O ciekawych zbiorach, rekonstrukcjach zbroi rycerskich zgromadzonych na wystawie opowiedział zwiedzającym dyrektor
Biblioteki Stanisław Tyc. Była to interesująca lekcja historii, która na długo
zostanie w pamięci uczniów.
JP

Językowe potyczki

Imiesłowy – co to takiego?
Aby wypowiedzenie w języku polskim miało status zdania, musi się w nim znajdować orzeczenie – czyli czasownik w formie osobowej (jemy, śpij, bawiłaby się itp.).
Poza takimi formami czasowniki przybierają też formy
nieosobowe, takie jak bezokolicznik (upiec, prać) czy
formy zakończone na „-no”, „-to” (zebrano, umyto)
oraz właśnie imiesłowy.
Tych ostatnich mamy w polszczyźnie cztery: dwa przymiotnikowe i dwa przysłówkowe. Imiesłowy przymiotnikowe czynny (piszący) i bierny (pisany) nie
przysparzają większych problemów użytkownikom języka. Przypominają przymiotniki i odpowiadają na ich
pytania (jaki?, jaka?, jakie? itd.). Jedyny kłopot to ich pisownia z partykułą „nie”.
Przez długie lata zalecano pisownię łączną z „nie” tych imiesłowów przymiotnikowych, które mówiły o jakiejś
stałej cesze, zatem tych o znaczeniu przymiotnikowym, przykład: osoba niepaląca (ktoś, kto w ogóle nie pali
papierosów). Natomiast oddzielnie z „nie” należało pisać imiesłowy o znaczeniu czasownikowym: przedział dla
nie palących (czyli dla osób, które nie zamierzają palić tytoniu w czasie podróży, a nie takich, które nigdy nie
sięgają po papierosa). Jednak w roku 1997 Rada Języka Polskiego wydała w tej sprawie uchwałę. Zgodnie z nią
imiesłowy przymiotnikowe z partykułą „nie” powinno się zasadniczo pisać łącznie, dla wyeliminowania popełnianych licznie błędów ortograficznych.
Imiesłowy przysłówkowe to współczesny (pisząc) oraz uprzedni (napisawszy). Co może sprawiać trudność przy
ich stosowaniu? Na ogół pojawiają się w wypowiedzeniach złożonych, których jedna część jest zdaniem (czyli
zawiera czasownik w formie osobowej), a druga to wypowiedzenie z czasownikiem w postaci imiesłowu przysłówkowego. Trzeba wtedy koniecznie pamiętać, aby i formie osobowej, i imiesłowowi towarzyszył ten sam
podmiot. A nie brak w codziennych wypowiedziach użytkowników języka polskiego takich „kwiatków” jak: Idąc
do szkoły, padał deszcz; z tego wypowiedzenia wynika bowiem, że do szkoły wybrał się – deszcz. Uważajmy
szczególnie, gdy będziemy stosować imiesłowy przysłówkowe w zdaniach z podmiotem domyślnym (czyli nie
wyrażonym słowem, a ukrytym w formie osobowej czasownika). Ważne jest także, aby obie części takich wypowiedzeń, tę z czasownikiem w formie osobowej i tę z imiesłowem, oddzielać przecinkiem.
A skąd się wzięła nieco dziwnie brzmiąca nazwa „imiesłów”? Jest to połączenie dwóch słów: „imię” oraz „słowo”.
Pierwsze oznaczało dawniej rzeczownik, ale też te części mowy, które się deklinują, czyli przymiotnik i liczebnik,
natomiast „słowo” to czasownik. Mamy więc do czynienia z rzeczownikową/przymiotnikową formą czasownika.
Agata Wojtko

Życie Nasielska nr 24 (462); 18.11.–1.12.2016

WETERYNARZ RADZI

Eutanazja zwierząt

Spośród wszystkich trudnych chwil, jakie lekarz weterynarii przeżywa
w swojej pracy, bez wątpienia najgorsze są takie, kiedy trzeba pożegnać
się z pacjentem i poddać go eutanazji. Zwłaszcza jeśli jest on znany nam
od lat, cierpiący i nierokujący na dalsze leczenie.
Wielokrotnie powtarzam właścicielom moich pacjentów słowa, które
kiedyś wypowiedział doktor Dariusz Jagielski – onkolog weterynaryjny
zajmujący się tylko pacjentami cierpiącymi z powodu chorób nowotworowych: „W weterynarii jest trochę inaczej niż w medycynie ludzkiej,
gdzie największą wartością zawsze jest ŻYCIE – bez względu na to, jak
ono wygląda. My, lekarze weterynarii, mamy możliwość zwracania uwagi na komfort tego życia. Jeśli widzimy ból nie do zniesienia i cierpienie
wykraczające poza możliwości przetrwania, możemy poddać naszego
pacjenta eutanazji”.
Osobiście uważam to za swego rodzaju przywilej. Ktoś może powiedzieć, że przecież to tylko pies, kot, królik… A jednak mechanizm powstawania i odczuwania bólu jest u każdego z tych zwierząt identyczny
jak u ludzi. Różnimy się mocno jako gatunki, ale fizjologia pozostaje
wciąż zbliżona. Zwierzęta cierpią podobnie jak ludzie, jedyna różnica
polega w okazywaniu tego bólu otoczeniu.
Sytuacje, w których mamy jako lekarze możliwość poddania zwierzęcia eutanazji, są ściśle określone prawnie i regulowane przez Ustawę o ochronie zwierząt. W jej art. 6 czytamy: „Zabrania się uśmiercania
zwierząt”. Dalej czytamy o wyjątkach od tego zapisu – po pierwsze
o usypianiu tzw. ślepych miotów – czyli zwierząt nowo narodzonych,
co ma na celu ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych; po drugie
– o tzw. konieczności bezzwłocznego uśmiercenia. Ustawa precyzuje to
określenie, podając jego definicję. Przez „konieczność bezzwłocznego
uśmiercenia” rozumie się obiektywny stan rzeczy stwierdzony, w miarę możliwości, przez lekarza weterynarii, polegający na tym, że zwierzę
może dalej żyć, jedynie cierpiąc i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem
człowieka staje się skrócenie cierpień zwierzęcia.
Trzecim przypadkiem, kiedy lekarz weterynarii może wykonać eutanazję, jest agresja zwierzęcia, ustawa dopuszcza bowiem „usuwanie osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom,
jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia”.
W praktyce nigdy nie zgadzam się na eutanazję zwierzęcia z powodu agresji, jeśli nie znam jego historii ani okoliczności, w których doszło do zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia. Zdarzają się przypadki,
gdy do gabinetu przychodzą właściciele psa, jest to ich pierwsza wizyta
w naszym gabinecie, a żądają poddania psa eutanazji z powodu agresji.
Z jednej strony nikt z lekarzy nie chce narażać domowników na niebezpieczeństwo. Z drugiej strony, nie możemy zgadzać się na eutanazję
zwierząt, których nie znamy i nie mamy pewności co do faktycznego
powodu decyzji o eutanazji. Pomijając aspekt etyczny, znane są historie
poddawania ukochanego psa eutanazji z powodu rodzinnej sprzeczki,
rozwodu, czy osobistych waśni skłóconych wspólników, kiedy to lekarze
weterynarii odpowiadali prawnie za łamanie Ustawy o ochronie zwierząt.
Okazywało się bowiem, że pies nie był w żaden sposób agresywny, chory czy cierpiący, a jedynie był narzędziem jakiś osobistych rozgrywek.
Nie zawsze zgadzam się także na eutanazję zwierząt chorych. Choroba
młodego, silnego zwierzęcia, którą można wyleczyć, np. wykonując zabieg operacyjny (jak ropomacicze u 2-letniej suczki) nie jest powodem
do eutanazji. Rolą lekarzy jest prowadzić zwierzę do wyleczenia, a nie
eliminowanie go z powodu choroby.
Co innego gdy szanse zwierzęcia na wyleczenie są małe lub nie ma ich
wcale, gdy stan pacjenta przysparza mu ogromnego bólu, a rokowania
są niekorzystne. Wtedy decyzja o eutanazji wydaje się najbardziej humanitarnym rozwiązaniem. Nigdy jako lekarz nie chcę podejmować tej
decyzji za właścicieli, bo bez względu na rokowania dopóki właściciel
chce walczyć, my, lekarze, walczymy razem z nim. To zawsze musi być
decyzja właściciela.
Sama techniczna strona eutanazji wzbudza we właścicielach zwierząt
wiele emocji, co wynika przede wszystkim z niewiedzy co do przebiegu tej czynności. Zwierzę poddawane eutanazji jest najpierw znieczulane,
tak jak do zabiegu operacyjnego, traci świadomość, możliwość odczuwania bólu i jest poddane pełnej narkozie. Zasypia i nigdy się nie budzi.
Ból po stracie czworonożnego przyjaciela każdy z nas przeżywa inaczej.
Dla niektórych z nas lekarstwem jest nowy zwierzak, niektórzy z Państwa zaklinają się, że już nigdy nie będą mieli psa czy kota, dla części jest
to po prostu jakiś etap w życiu czworonoga, który nie budzi większych
emocji. Dla nas, lekarzy, jest to zawsze trudne wydarzenie, nawet jeśli nie
okazujemy tych emocji na zewnątrz. Nie traktujemy eutanazji jako rutynowego zabiegu i proszę tego od nas nie wymagać. Czasem zdarza nam
się razem z Państwem płakać, czasem czujemy złość czy bezsilność, że
nie możemy już nic więcej zrobić. Zawsze cieszymy się, gdy mimo deklaracji „Już nigdy żadnego psa czy kota” widzimy Państwa w gabinecie
z nowym nabytkiem. Nie unikniemy takich sytuacji w naszej praktyce
weterynaryjnej, ale możemy sobie i Państwu życzyć, aby było ich jak
najmniej.
Małgorzata Rosłońska
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Regulamin przyznawania Jestem smart – Dni Technologii
patronatu Burmistrza
3 listopada 2016 r. weszło w życie Zarządzenie Burmistrza Nasielska
w sprawie ustanowienia „Regulaminu przyznawania patronatu Burmistrza
Nasielska”. Zarządzenie zostało wprowadzone w celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń lub imprez skierowanych do mieszkańców
gminy Nasielsk.
W celu uzyskania patronatu Burmistrza należy zapoznać się z regulaminem przyznawania patronatu oraz złożyć stosowny wniosek. O patronat
mogą ubiegać się organizatorzy. Stosowny wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 30 dni przed dniem organizacji wydarzenia lub
imprezy w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Wniosek
o patronat można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (zakładka KARTY I FORMULARZE), jak również otrzymać w punkcie podawczym w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu wnioskodawca zostanie
poinformowany pisemnie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. W ramach patronatu wnioskodawca ma prawo starać się o wsparcie finansowe
i organizacyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z ww. regulaminem i wnioskiem.

Z UM

Zimą pamiętaj
o zwierzętach

Zwierzę nie jest rzeczą, zwierzę to istota
żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia,
a człowiek jest mu
winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Tak stanowi ustawa
o ochronie zwierząt
i taki tekst znajduje
się na naszej stronie
urzędowej w zakładce „ p ie s czeka na
człowieka”.
Jaki jest nasz stosunek do zwierząt, doskonale wiedzą pracownicy Wydziału Środowiska, gdzie trafiają informacje o porzuconych zwierzętach.
A kontrole w schronisku pokazują, że zwierzęta, które tak bezgranicznie
kochają swoich właścicieli, nie zasługują na umieszczanie ich w nawet najlepszych przytuliskach.
Zima to szczególnie trudny czas dla wszystkich zwierząt i winniśmy im
w tym okresie szczególną opiekę. W jakich strasznych warunkach żyją nasze udomowione zwierzęta, widzimy czasami w telewizji, i może nawet
nas to wzrusza, natomiast jak żyje zwierzę nasze czy sąsiada, to już nie
nasz problem.
Dlatego apelujemy:
– sprawdź stan budy, czy jest odpowiednio ocieplona – wyściel ją słomą
lub kocem,
– zapewnij psu więcej ruchu – pozwól mu się wybiegać (ale nie luzem
poza posesją, żeby zwierzę nie stwarzało zagrożenia pogryzieniem), łańcuch nie może mieć mniej niż 3 metry długości,
– zapewnij zwierzętom ciepłą (ale nie gorącą) karmę oraz wodę (pilnuj,
aby nie zamarzła) – to pomoże im w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, grzywną do
5000 zł są zagrożone wykroczenia:
– niezapewnienie psu stałego dostępu do wody,
– trzymanie psa na uwięzi ponad 12 godzin na dobę,
– trzymanie na łańcuchu krótszym niż 3 metry lub zbyt ciężkim,
– brak budy lub innego pomieszczenia chroniącego przed warunkami atmosferycznymi (również np. buda dziurawa, niewłaściwie izolowana – nie
stawiajmy budy bezpośrednio na ziemi, zapewnijmy izolację),
– brak dostępu do właściwego pożywienia,
– brak aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie.
Wystawienie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, jest
PRZESTĘPSTWEM, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności
lub pozbawienia wolności do lat 2. Wobec osoby uznanej za winną popełnienia przestępstwa sąd orzec może również NAWIĄZKĘ do 100 000 zł,
na cel związany z ochroną zwierząt.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich przystąpiła do konkursu Jestem Smart.
Właśnie pod takim hasłem odbył się w naszej szkole
dzień technologii, a właściwie dwa dni.
W czwartek, 3 listopada, uczniowie mogli zwiedzić
Wystawę Starych Technologii. Dzięki uprzejmości
przyjaciół szkoły cała sala gimnastyczna zamieniła się
w muzeum. Szczególne podziękowania należą się tutaj
panu Kazimierzowi Drabikowi, który udostępnił większość eksponatów. Uczniowie oraz rodzice mogli podziwiać kołowrotki, żelazka na duszę, latarnie naftowe
– wszystkie urządzenia, które ułatwiały życie naszym
pradziadkom i dziadkom. Nie zabrakło również tych
nowocześniejszych, ale już zapominanych sprzętów,
m.in. gramofonu, magnetofonu czy maszyny do pisania. Cała wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem,
a uczniowie podziwiali dawne, jakże ciekawe i zapominane sprzęty.
Drugiego dnia, w piątek, 4 listopada, odbył się teleturniej Jeden z Trzynastu. W drodze eliminacji wyłonionych
zostało 13 uczestników, którzy stanęli do rywalizacji o ciekawe nagrody.
Uczestnicy to: Marcin Łuczak kl. VI, Dawid Gajewski kl. V, Hanna Tokarska kl. IV, Adam Malinowski kl. II B, Krystian
Bielecki kl. V, Rafał Matuszewski kl. II B, Łukasz Matuszewski kl. IV, Oliwia Niezgoda kl. III, Bartosz Ciesielski kl. III,
Mateusz Romanowicz kl. VI, Liwia Laskowska kl. VI, Piotr Czarnecki kl. III i Stanisław Lisiecki kl. II B.
Zasady teleturnieju polegały na odpowiadaniu na pytania dotyczące starych i nowych technologii. Podobnie
jak w teleturnieju Jeden z Dziesięcu, każdy uczestnik miał trzy szanse, a rywalizacja była zacięta. Do ścisłego finału zakwalifikowało się trzech najlepszych uczestników. Stanęli oni do testu przygotowanego przez Mirosława
Zarembę na platformie Kahoot. Zwycięzcą został uczeń z klasy VI Marcin Łuczak, który oprócz nagrody rzeczowej otrzymał tygodniowe zwolnienie z odpytywania i sprawdzania prac domowych zatwierdzone przez panię dyrektor. Drugie miejsce zajął Piotr Czarnecki z klasy III, a trzecie Łukasz Matuszewski z klasy IV. Wszystkim
finalistom gratulujemy.
Do rywalizacji stanęło również
nasze grono pedagogiczne. Pani
dyrektor Ewa Strzelczak oraz
panie Bogumiła Rybicka i Renata Drzazgowska wykazały się
ogromną wiedzą, rywalizacja
była wyrównana. Zwyciężczynią
została pani Bogumiła Rybicka.
Ta forma sprawdzania wiedzy
bardzo spodobała się naszym
uczniom. Mamy nadzieję, że Dni
Technologii na stałe zagoszczą
w kalendarzu imprez szkolnych.
M. Brzeska

ZE SZKÓŁ

,,Śniadanie Daje Moc” – finał
8 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Cieksynie w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania odbył się finał programu ,,Śniadanie Daje Moc”. Celem akcji było zwiększenie świadomości uczniów
dotyczącej zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.
Uczniowie klas I–III wspólnie przygotowali drugie śniadanie. Na stołach znalazły się kolorowe kanapki, przeróżne sałatki, smakowite twarożki, wiele gatunków pieczywa, jogurty, soki i mnóstwo owoców. Do suto nakrytego
stołu oprócz uczniów zasiedli goście: dyrekcja szkoły, księża z cieksyńskiej parafii, pielęgniarka szkolna, rodzice
i nauczyciele.
Po uroczystym i zdrowym śniadaniu nastąpiło wręczenie nagród za udział w konkursie ,,Jem owoce i warzywa”.
Wpłynęło mnóstwo pięknych prac, aż trudno było wyłonić zwycięzców. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali
nagrodzeni.
Działania związane z realizacją programu edukacyjnego ,,Śniadanie Daje Moc” z pewnością przyczyniły się do
utrwalenia zdrowych nawyków żywieniowych naszych uczniów, ale również wzmocniły integrację szkolnej
społeczności.
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Zbiórka
dla Domu Dziecka
w Chotomowie

Od 28 listopada do 17 grudnia br. na terenie naszej gminy odbędzie się
zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka w Chotomowie. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Społeczne „Z Czystego Serca”, którego
założycielem jest Dawid Domała.
Dary w postaci zabawek, książek, artykułów szkolnych, odzieży, słodyczy itp. będzie można przekazać do Nasielskiego Ośrodka Kultury i umieścić w specjalnie przygotowanym pudle stojącym się w holu.
Do akcji, jak w dwóch poprzednich latach, przyłączyły się także niemal
wszystkie szkoły znajdujące się na terenie naszej gminy. Organizator
zbiórki bardzo prosi i uczula dobroczyńców, by rzeczy, które zostaną
przekazywane na ten cel, nie były używane. Dary zostaną złożone na
ręce dyrekcji placówki w Chotomowie, a potem trafią jako prezenty pod
choinkę dla dzieci. A zniszczone i wysłużone już zabawki czy ubrania
z pewnością nie są miłym prezentem dla najmłodszych i częściej mogą
sprawić przykrość niż radość.

NASIELSK BASZTA TEAM

Jarek – człowiek z pasją
Jarek Dylewski to prawdziwy człowiek z pasją, a jego sukcesy mogliśmy
niejednokrotnie podziwiać. Swoje zamiłowanie do fotografii i umiejętności pokazał w różnych konkursach fotograficznych. Zajął pierwsze miejsce w konkursie „Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków europejskich
w gminie Nasielsk” za sfotografowanie składowiska odpadów w Jaskółowie, został również wyróżniony w konkursie fotograficznym „Historia
w kadrze zatrzymana” za piękne zdjęcie nasielskiego kościoła.

PO GODZINACH
NASZE SPRAWY
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Chór Lira wystąpił w Łagiewnikach
W sobotę, 13 listopada br., chór Lira z nasielskiej parafii pw. św. Wojciecha przygotował oprawę muzyczną do mszy świętej,
która została odprawiona w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Transmisję z tego wydarzenia można było
zobaczyć na kanale TVP1.
– Chcieliśmy pojechać i wystąpić w Sanktuarium, ponieważ w sobotę, 19 listopada
kończy się Rok Miłosierdzia, który jest dla
nas ważny i w ten sposób chcieliśmy go
uczcić – mówi Joanna Ostaszewska, dyrygent nasielskiej Liry, i dodaje, że sam pomysł nie wystarczył – trzeba było jeszcze
przejść odpowiednie kwalifikacje. Wszystkie chóry chcące wystąpić w Łagiewnikach muszą wcześniej wysłać
próbkę swoich nagrań, które są następnie
przesłuchiwane m.in. przez organistę Bazyliki w Łagiewnikach oraz proboszcza.
W przypadku Liry po dwóch tygodniach
przyszła do Nasielska odpowiedź pozytywna i zaproszenie do Łagiewnik.
W mszy świętej w Łagiewnikach udział
wzięło około 30 członków chóru Lira.
Wykonali oni takie pieśni religijne jak
Cała ziemio Alleluja czy Psalm 1. „Błogosławiony człowiek”. Jak mówi Joanna
Ostaszewska – Ta uroczystość była dla
nas wszystkich bardzo dużym przeżyciem, ale również nobilitacją. Dodaje, że
już sam fakt znalezienia się na tej uroczystości był czymś, co mobilizowało do pracy nad utworami, by wypaść jak najlepiej.
Chór Lira rozważa już swój kolejny występ w Łagiewnikach.
– Zastanawiamy się nad takimi terminami jak np. maj. To
wyjątkowe miejsce i wyjątkowo się w nim śpiewa, dlatego
chcielibyśmy znaleźć się tam
raz jeszcze – przyznaje Joanna
Ostaszewska.
Gratulujemy naszemu chórowi Lira sukcesu i życzymy kolejnych wspaniałych wystąpień
w Nasielsku i poza jego granicami.
P.K.

NASZE DZIECI. Sakolandia

Przedszkolakiem być
Ponadto Jarek aktywnie spędza czas z nasielskimi biegaczami z Nasielsk
Baszta Team. Dzięki „Środowym spotkaniom z Basztą” złapał biegowego
bakcyla. W tym roku dokonał naprawdę niezwykłego wyczynu, jakim
było zdobycie Korony Maratonów. Aby uzyskać tytuł zdobywcy Korony Maratonów Polskich, należy ukończyć pięć maratonów o dystansie
42 km 195 m – Maraton w Dębnie, Cracovia Maraton, Wrocław Maraton,
Maraton Warszawski i Poznań Maraton – w ciągu 24 miesięcy, licząc od
daty pierwszego ukończonego maratonu zgłaszanego we wniosku. Kolejność jest dowolna. Jarek zdobył Koronę w najkrótszym możliwym terminie, czyli w pół roku i 6 dni, a ostatnie 3 maratony ukończył w 29 dni:
– 3 kwietnia 43. Maraton w Dębnie w 4 h 18 min,
– 15 maja 15. Cracovia Maraton w 4 h 09 min,
– 11 września 34. Wrocław Maraton w ekstremalnych warunkach (+30°C,
asfalt +51°C) w 4 h 59 min,
– 25 września 38. PZU Maraton Warszawski w 4 h 26 min,
– 9 października 17. PKO Poznań Maraton w 3 h 54 min.
Przebiegnięcie jednego maratonu to już jest wysiłek, a zdobycie Korony
Maratonów zakrawa o szaleństwo. Takie biegi wymagają niebywałej siły
nie tylko tej fizycznej, ale i wewnętrznej motywacji, hartu ducha. Wielki
szacunek dla Jarka za to, że pomimo wielu pasji jest niezwykle skromnym, a przy tym pogodnym człowiekiem, za co jest bardzo ceniony
i podziwiany przez kolegów z Baszta Team. Gratulujemy i czekamy na
kolejne sukcesy.
(IW)

Z pewnością jednym z najważniejszych
wydarzeń dla przedszkolaka jest uroczystość pasowania. Dyrekcja i nauczycielki
z Niepublicznego Przedszkola „Sakolandia” dołożyły wszelkich starań, aby ten
moment był wyjątkowy i bardzo kolorowy, bo przecież w naszych sercach
pozostają te ciepłe, magiczne wspomnienia.
W sobotę, 22 października br., o godzinie 15.00 sala przedszkolna zmieniła się
w bajkowy ogród, pełen barw i radości.
Dzieciaczki przebrane były za piękne
rumiane jabłuszka i gruszki, ciocie zaś

za wielobarwne kwiatki. Wesołe wierszyki i rytmiczne piosenki
w wykonaniu grupy czterolatków
dopełniły tej uroczystości. Każdy maluch śmiało stanął na scenie
i został stuprocentowym przedszkolakiem, otrzymując wspaniały medal.
Z całego serca życzymy przedszkolakom uśmiechu na każdy
dzień, optymizmu i wyobraźni,
dzięki której każdy dzień może się
stać bajką.
Justyna Jankowska

18.11.–1.12.2016; Życie Nasielska nr 24 (462)
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
16–20 listopada godz. 15.00

Zakwakani
Animacja, przygodowy; Chiny, Rosja, USA; Czas trwania:
1 godz. 21 min

Dawno, dawno temu, gdy drób cieszył się
wolnością, a jaja nie kojarzyły się z jajecznicą… na pewnej odległej wyspie doszło do
wydarzeń, które na zawsze odmieniły los kaczego rodu...
11–20 listopada godz. 17.00 i 19.30
23–27 listopada godz. 19.15

Pitbull.
Niebezpieczne kobiety
Kryminalny, akcja; Polska; Czas trwania: 2 godz. 10 min

W 2015 roku 40% funkcjonariuszy przyjętych do policji stanowiły kobiety. Wśród
nich są Zuza (Joanna Kulig) i Jadźka (Anna
Dereszowska). Na drodze świeżo upieczonych policjantek los szybko stawia starszych
kolegów po fachu: Gebelsa (Andrzej Grabowski) i Majamiego (Piotr Stramowski). Ich
doświadczenie okaże się bezcenne w starciu
funkcjonariuszek ze skorumpowanymi przełożonymi, takimi jak Izabela Zych ps. Somalia
(Magdalena Cielecka) oraz brutalnym, przestępczym światem mafii „paliwowej”, której
macki sięgają dalej, niż można sobie wyobrazić…
23–27 listopada godz. 15.00

Trolle 3D (dubbing)
Animacja, fantasy, familijny; USA; Czas trwania: 1 godz.
32 min

Tytułowe trolle to przepełnione radością
życia, rozśpiewane stworki, które obdarzono bajecznie kolorowymi włosami, układającymi się w niezwykłe fryzury. Magiczna
kraina trolli zmieni się na zawsze, gdy jedna
z jej mieszkanek, Poppy, wyruszy z misją ratunkową, która zaprowadzi ją w szeroki, nieznany dotąd świat.
23–27 listopada godz. 15.00

Księgowy

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Zaufaj swojej intuicji, a nie słowom ludzi,
którzy liczą na Twoje uznanie. Dobrze
zaplanuj swoje obowiązki zawodowe, bo
inaczej czekają Cię nadgodziny. Znajdź
czas na dobrą książkę.
Byk 21.04–20.05
Okazuj więcej zainteresowania i miłości
najbliższym. To idealny czas na naukę,
handel, czy zakładanie własnej firmy. To,
czego się nauczyłeś, zacznie w końcu
procentować. Uważaj na przeziębienie.
Bliźnięta 21.05–21.06
Będziesz się doskonale czuć w większym
towarzystwie. Czeka Cię teraz więcej ważnych rozmów na tematy zawodowe. Ludzie będą się liczyć z Twoimi opiniami.
Zachęć znajomych do biegania.
Rak 22.06–22.07
Zapomnisz w końcu o porażkach i skupisz
się na konkretnych działaniach, by osiągnąć sukces. Masz teraz dobrą passę, ale
nie bierz udziału w żadnych ryzykownych
sprawach. Wykonaj badania lekarskie.
Lew 23.07–23.08
Znajdzie się ktoś, kto straci dla Ciebie głowę.
Współpraca z ludźmi przyniesie Ci korzyści,
a Twoja kariera wyraźnie przyspieszy. Ale
nie zajmuj się swataniem innych, bo wpędzisz się w kłopoty.
Panna 24.08–22.09
Staniesz się teraz bardziej ostrożny w stosunku do innych ludzi. Najbliższe miesiące
poświęcisz na dokształcanie się i rozwijanie
swoich zainteresowań. Bądź bardziej wyrozumiały dla domowników.

Waga 23.09–23.10
Będziesz musiał bardziej dbać o siebie. Staniesz się nerwowy i niespokojny, co wywoła bezsenność albo przyniesie kontuzję.
Musisz uporządkować niewyjaśnione sprawy. Zmień dietę.
Skorpion 24.10–22.11
Zajmuj się wyłącznie tym, co istotne. Na
zmiany wystroju mieszkania przyjdzie czas.
Pomagaj krewnym lub przyjaciołom, nawet
jeśli udają, że wszystko jest w porządku. Zadbaj o swoje ciało.
Strzelec 23.11–21.12
Zacznij cieszyć się życiem i spełniaj swoje marzenia. Nie oglądaj się na innych i nie
staraj się za wszelką cenę im przypodobać.
Zainwestuj w swój rozwój, zdobywaj nowe
umiejętności. Uporządkuj domowy budżet.
Koziorożec 22.12–20.01
Twoje poczucie humoru przyciągnie do
Ciebie ciekawych ludzi. Dlatego spróbuj się
więcej ruszać, częściej spotykać się z innymi, zwłaszcza z sąsiadami. Ogranicz jedzenie słodyczy i się wysypiaj.
Wodnik 21.01–19.02
Będziesz dalej inwestował w dom lub
mieszkanie. Nad wszystkimi remontami
czuwaj osobiście i nie ufaj fachowcom.
Po pracy więcej odpoczywaj. Nie porywaj się teraz dietę odchudzającą.
Ryby 20.02–20.03
Nie angażuj się w konflikty w pracy, bo sobie zaszkodzisz. Pamiętaj o przyjaciołach,
którzy są samotni. Znajdź trochę czasu na
wspólne wyjścia do kina czy kawiarni. Pomyśl o zmianie fryzury.

Dramat; USA; Czas trwania: 2 godz. 8 min

Affleck wciela się w postać Christiana Wolffa, geniusza matematycznego, którego więcej łączy
z liczbami niż z ludźmi. Pod osłoną małomiasteczkowego biura rachunkowego pracuje dla
najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie w charakterze niezależnego księgowego...
30 listopada–4 grudnia godz. 15.00

Wilk w owczej skórze 3D
(dubbing)
Animacja, familijny, komedia; Rosja; Czas trwania: 1
godz. 33 min

Młody wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, wcale nie garnie się do tego, aby zostać jego następcą. Interesują go: dobra zabawa,
tańce i wycie do Księżyca z kolegami, szalone
pościgi za owcami i wylegiwanie się na słonecznych polanach. Jednak pewnego dnia, za sprawą
niefortunnego zaklęcia, jego beztroskie życie
wywróci się do góry nogami. Pewny siebie wilczek obudzi się… w owczej skórze! Jeżeli chce
wrócić do dawnego życia, musi nauczyć się żyć
wśród stada sympatycznych, ale strasznie rozbrykanych owieczek. Jednak kiedy nadejdzie
niebezpieczeństwo, pokaże prawdziwą naturę
i stanie w obronie wełniastych przyjaciół.
30 listopada–4 grudnia godz. 16.50

Fantastyczne zwierzęta i jak
je znaleźć 3D (z napisami)
Familijny, fantasy, przygodowy; Czas trwania 2 godz. 30
min.; USA, Wielka Brytania.

30 listopada–4 grudnia godz. 19.30

Przełęcz ocalonych
Biograficzny, dramat, wojenny; Australia, USA; Czas
trwania: 2 godz. 11 min
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OGŁOSZENIA

Życie Nasielska nr 24 (462); 18.11.–1.12.2016

OGŁOSZENIA DROBNE
Dotacja unijna do 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych (zakup maszyn).
Dotacja dla osób (firm) prowadzących
działalność w tym zakresie. Nabór
wniosków - listopad 2016.Wypełnianie
wniosków tel. 795-931-529.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Korepetycje z matematyki. Tanio.
Tel. 798 714 084.
Poszukuję lokalu do wynajęcia pod
działalność usługową.Tel 604 509 374
Sprzedam działkę 1100 m2 – Kosewo
k.Nasielska. Tel. 662 042 757.
Automatyka do bram firmy LIFE.
Tel. 602 27 47 87.
Kupię mieszkanie na parterze do 50 m
w Nasielsku . Może być do remontu.
Tel 502 058 507.
Automatyka do bram firmy LIFE.
Tel. 602 27 47 87.
Pielęgnacja ogrodów, wycinka.
Tel. 667 569 562.
Remonty, wykończenia wnętrz.
Tel. 667 569 562.
Sprzedam działkę. Tel. 500 138 106.
Cyklinowanie podłóg. Tel. 500 784
648.
Sprzedam działkę budowlaną, częściowo uzbrojoną. Tel. 784 528 758.
Kupię mieszkanie na Piłsudskiego.
Tel. 734 872 293.

To miejsce czeka na Twoją reklamę

Sprzedam lędźwian siewny, ekologiczny 3,5 zł za kg. Tel. 507 516 439.
Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609
927 506.

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl

Sprzedam regał młodzieżowy-500 zł,
żelazko bezprzewodowe-100 zł ,ceny
do negocjacji. Tel 515 305 194.

www.noknasielsk.pl

Sprzedam mieszkanie, 61 m 2 ul.
Warszawska, Nasielsk.Tel. 601 581 743.
Sprzedam ziemniaki odpadowe i słomę
w belach. Tel. 513 578 166.
Poszukuję wykwalifikowanego tokarza
frezera z wieloletnim doświadczeniem
oraz umiejętnością czytania rysunku
technicznego. Tel 501 420 464.
Szukam osoby do pomocy przy chorym. Tel. 504 255 385.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam maszyny krawieckie-stebnówki (6 szt.).Tel. 609 555 240 w godz.
18.00-20.00.
Remonty, wykończenia wnętrz.
Tel. 667 569 562.
Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.
Przyjmę pralkę automatyczną od zaraz.
Tel. 532 061 498.
Poszukuję mieszkania na terenie Nasielska.
Tel. 532 061 498.
Sprzedam kawalerkę 36,6 m2, parter,
nowe osiedle, ul. Płońska, Nasielsk.
Tel. 509 673 260.
Sprzedam mieszkanie 56 m2, środkowa
klatka, ul. Starzyńskiego.Tel. 608 701 207.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy przyjmie do pracy pomoc kuchenną i opiekunkę. Prosimy
o kontakt pod nr tel.603-555-624 lub
23 69-12-284.
Angielski: dzieci, młodzież i dorośli.
Egzaminy, matura, certyfikaty, lektoraty.
Tel. 784 648 518.
Sprzedam fiata seicento rok produkcji 2000. Tel. 609 555 240 (w godz.
18.00 – 20.00).
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Podziękowania
02.11.2016 r. rozpoczął swoją działalność Żłobek Miejski
w Nasielsku.
Ostatnie dni przed otwarciem
był y bardzo pracowite. Aby
wszystko było gotowe na przyjęcie naszych maluszków zwróciliśmy się do dyrektorów instytucji
i placówek oświatowych z naszej
gminy, do rodziców zgłoszonych
dzieci z prośbą o wsparcie przy
pracach porządkowych.
Je ste ś my b ard zo wd zię c zni
wszystkim za okazane zrozumienie i pomoc. Wszystkim Państwu,
którzy tak licznie przybyliście,
poświęciliście swój czas i siły, aby
wspomóc naszą nową placówkę
bardzo serdecznie dziękujemy.
Jesteście Państwo pierwszymi
„Przyjaciółmi” Żłobka Miejskiego w Nasielsku z nadzieją na dalszą dobrą współpracę.
Dyrekcja
i Pracownicy

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

7.11.-20.11.2016 r. – Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,
21.11-27.11.2016 r. – Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk,
28.11.-4.12.2016 r. – Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk,
5.12.-11.12.2016 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek.
		

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

(red.)

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.
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PIŁKA NOŻNA

Na koniec rundy jesiennej zwycięstwo
Runda jesienna sezonu rozgrywkowego 2016/2017 zakończona.
Na półmetku rozgrywek Żbik zajął, wspólnie z Wkrą Żuromin, miejsce 5.–6. w tabeli, mając zdobytych
27 punktów.
W ciągu dwóch tygodni w ostatnich
dwóch meczach rundy jesiennej Żbik
spotkał się z zespołami, które zajmują
czołowe miejsca w tabeli ligi okręgowej grupy ciechanowsko-ostrołęckiej.
To Orzyc Chorzele i Wkra Żuromin. Są
to drużyny, które liczą w rywalizacji
o awans do IV ligi. W meczu z Orzycem Żbik był gościem tej drużyny,
w meczu z Wkrą – gospodarzem spotkania. Wiadomo było, że przeciwnicy
są silni i w obydwu spotkaniach trzeba
będzie się liczyć z porażką.
Do obu spotkań nasi piłkarze przystąpili mocno skoncentrowani, chcieli
bowiem wygrać i poprawić swój wizerunek, ponieważ w całej rundzie
często tracili punkty przypadkowo.
Liczono się też z porażkami. Dzisiaj
można już powiedzieć, że w obydwu
meczach w zasięgu Żbika było zdobycie kompletu punktów. W grze rywali
było widać oznaki pewnego zmęczenia.
Żbik zdołał wywalczyć tylko trzy
punkty. To dużo, jeśli weźmie się
przedmeczowe przewidywania,
i mało wobec tego, co działo się na
boiskach.
W Chorzelach od początku dało się
zauważyć, że gospodarze grają niezbyt ofensywnie, wręcz asekuracyjnie.
Grali tak, jakby bali się kontr nasielszczan. Nasi poczynali sobie z minuty na
minutę coraz lepiej, ale kilka sytuacji,
jakie udało im się stworzyć, kończyły
się w polu karnym gospodarzy oddaniem piłki prawie bez walki przeciwnikowi. Wreszcie w 10. minucie meczu
Marek Osiński uderzył piłkę z większej odległości, a ta wpadła do bramki
przeciwnika tuż pod poprzeczką (0:1).
To była bramka zdobyta w pięknym
stylu, jaki nasza drużyna prezentowała
przed laty.
Nasi zawodnicy nie poszli za ciosem.
Grali ładnie, mieli optyczną przewagę, ale nie potwierdzali jej bramkami.
A okazji do ich zdobycia było przynajmniej kilka. Tę sytuację wykorzystali
gospodarze. Po ich, jak się wydawało,
niegroźnej akcji Piotr Piasecki pokonał
naszego bramkarza Błażeja Kosińskiego (1:1). W tym wypadku zawiódł nie
tyle bramkarz, co nasi obrońcy. Wynik
remisowy utrzymał się do przerwy.
Po przerwie wyszły jakby inne drużyny. Do zdecydowanych ataków
przystąpili teraz gospodarze. Nasi zawodnicy byli jakby nieco zagubieni.
Zmienili styl gry z ofensywnego na
wyraźnie defensywny. W 8. minucie
po przerwie wykorzystał to piłkarz
gospodarzy Kacper Rejs. Dwaj nasi
obrońcy, którzy byli w jego pobliżu,
pozwolili mu na spokojne przyjęcie
piłki, złożenie się do strzału i precyzyjne uderzenie. I znowu bezradny był
nasz bramkarz – strzał został oddany
z pięciu metrów. Ta bramka pobudziła na szczęście naszych zawodników
do bardziej zdecydowanej gry. Znowu zaczęli grać agresywnie i bardziej
zdecydowanie. Zaowocowało to go-

lem strzelonym w 60. minucie meczu
przez Mikołaja Adamskiego.
Wyrównanie na 2:2 znowu jakby
uśpiło Żbika, gospodarze zaś natychmiast przystąpili do bardziej zdecydowanych ataków i po 10 minutach na
nowo objęli prowadzenie (3:2). Bramkę zdobył Maciej Wierzbicki. Odpowiedź naszych zawodników była na
tyle wyraźna, że gospodarze zaczęli
bardziej zdecydowanie przerywać akcje Żbika. To przyniosło nam rzut karny. Wykorzystał go bezbłędnie Marek
Osiński (80’).
Kiedy wydawało się,. że wynik remisowy utrzyma się do końca spotkania, sędzia podyktował rzut karny dla
drużyny gospodarzy. Czy piłka dotknęła ręki naszego zawodnika w polu
karnym, czy też tuż poza nim, trudno
powiedzieć. Sędzia był blisko całego
zdarzenia. Karnego wykorzystał strzelec pierwszej bramki dla gospodarzy
Piotr Piasecki. Na odpowiedź nie było
już czasu i mecz zakończył się wynikiem 4:3 dla gospodarzy.
Szkoda straconych tym meczu
wszystkich trzech punktów. Szanse na
zwycięstwo przecież było. Gospodarze tego dnia byli wyjątkowo niedysponowani, a nasi zawodnicy tego nie
potrafili wykorzystać.
Przegrana w Chorzelach była wprawdzie wpisywana w bilans strat, ale można tu było zdobyć nawet więcej niż
jeden punkt. Poza tym wzrosły obawy o wynik kolejnego meczu. Wkra
Bieżuń nawet na wyjazdach zdobywa
punkty.
W całym meczu rozegranym w ostatnią sobotę na boisku w Nasielsku oka-

zało się, że w chwili obecnej drużyną
lepszą jest Żbik. Gra ładną, techniczną
piłkę, ale o wszystkim decyduje liczba
strzelonych bramek. Drużyny, które
grają mniej widowiskowo, a bardziej
zdecydowanie i w dodatku bardziej
skutecznie, odnoszą sukcesy. Szczególnie cenne są przy tym bramki
zdobyte w wyniku gry, a nie rzutów
karnych, w dodatku niejednokrotnie
problematycznych.
Początek meczu nie przebiegał po
myśli naszej drużyny. W ciągu pierwszych 10 minut goście stworzyli przynajmniej trzy okazje na zdobycie
bramki i właśnie wtedy, podczas równorzędnej gry, przy wspomnianych
trzech okazjach drużyny z Bieżunia, w zamieszaniu podbramkowym
gola dla naszej drużyny zdobył Marek
Osiński. Podobnie jak tydzień wcześniej w Chorzelach gola tego zdobył
w 10. minucie meczu. Przeciwnicy
tuż przed przerwą wyrównali na 1:1.
Bramkę dla gości strzelił z karnego
Daniel Ziółkowski (45’).
Tym razem po przerwie nasi zawodnicy nie spoczęli na laurach. Walczyli, choć nadal zawodzili w sytuacjach
podbramkowych. Na prowadzenie
wyszli tuż po przerwie w wyniku rzutu
karnego. Strzelił go Marek Osiński (51’).
Przez całą drugą połowę utrzymywała się przewaga naszej drużyny, przeciwnicy jednak nie dawali za wygraną
i kilka razy groźnie kontratakowali, na
szczęście bezskutecznie. Zaporą nie
do przejścia był nasz bramkarz Błażej
Kokosiński trenowany przez Sławomira Kręta. Silnym punktem Żbika, jak
przez cały sezon, był Rafał Załoga.

Obecnie drużyna wchodzi w okres
tzw. roztrenowania. Lekkie treningi
będą trwały do końca listopada. Później przyjdzie czas na wypoczynek
i pod koniec zimy zawodnicy rozpoczną przygotowania do rundy rewanżowej.
Podsumowując pobieżnie miniony sezon, należy zauważyć, że przez

Liga okręgowa 2016/2017, grupa: Ciechanów-Ostrołęka

BRYDŻ
Wyniki II Turnieju o Puchar Prezesa MLKS „Żbik”, 28.10.2016 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
5. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski 		
6. Jacek Jeżółkowski – Marek Olbryś		
7. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
8. Zbigniew Michalski – Piotr Turek		
9. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
10. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		

całą rundę jesienną pracował z drużyną jeden trener, Marek Brakowiecki,
i że w analogicznym okresie ubiegłego sezonu Żbik zdobył o 8 punktów
mniej (19, a nie 27), drużyna nie straciła
więc jeszcze punktowego kontaktu ze
ścisłą czołówką. Wydaje się, że istnieje
nawet szansa na awans.
andrzej zawadzki

135 pkt (62,50%)
120 pkt (55,56%)
120 pkt (55,56%)
114 pkt (52,78%)
110 pkt (50,93%)
107 pkt (49,54%)
97 pkt (44,91%)
93 pkt (43,06%)
92 pkt (42,59%)
90 pkt (41,67%)

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Korona Ostrołęka

15

38

12

2

1

42-10

2.

Nadnarwianka Pułtusk

15

32

10

2

3

31-14

3.

Wkra Bieżuń

15

29

9

2

4

32-9

4.

Orzyc Chorzele

15

28

9

1

5

29-26

5.

Wkra Żuromin

15

27

8

3

4

38-18

6.

Żbik Nasielsk

15

27

9

0

6

23-22

7.

Sona Nowe Miasto

15

26

8

2

5

39-22

8.

Makowianka Maków Mazowiecki

15

26

8

2

5

35-21

9.

Iskra Krasne

15

26

8

2

5

29-22

10.

Tęcza Ojrzeń

15

20

6

2

7

25-29

11.

KS CK Troszyn

15

17

4

5

6

24-26

12.

Korona Szydłowo

15

14

3

5

7

18-19

13.

Wkra Sochocin

15

12

4

0

11

14-44

14.

GKS Strzegowo

15

11

3

2

10

14-39

15.

WieczfniankaWieczfnia Kościelna

15

8

2

2

11

6-36

16.

Boruta Kuczbork

15

3

1

0

14

7-49
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źródło www.90minut.pl
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CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-2. Waldemar Gnatkowski				
Krzysztof Michnowski				
3-4. Janusz Muzal					
Janusz Wydra					
5.
Kazimierz Kowalski				
6-8. Mariusz Figurski					
Krzysztof Morawiecki				
Robert Truszkowski				
9-10. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				

103 pkt
103 pkt
96 pkt
96 pkt
86 pkt
84 pkt
84 pkt
84 pkt
82 pkt
82 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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