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Z MIASTA

Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej nr 632 Nasielsk – Płońsk na
odcinku od planowanego ronda przy DPS ie do wiaduktu w Kątnych
– Mazewie. Zostaną położone dwie warstwy – wyrównawcza i ścieralna. Wykonawcą prac jest firma Drogi i Mosty J. Kaczmarczyk z Kacic.
Aktualnie prowadzone jest frezowanie nawierzchni. Wykonuje je firma
podwykonawcza FREZ DROG z Olsztyna. Prace nie powodują utrudnień
w ruchu. Są prowadzone sprawnie z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa ruchu.
Andrzej Zawadzki
R

Z MIASTA

Walczą o swoją ulicę
Mieszkańcy ul. Dąbrowskiego od kilku lat walczą o dobry stan swojej drogi. Przy tym wszystkim nie są bierni,
dołożyli swoich sił i środków finansowych, chociażby na zrobienie odwodnienia.
Teraz czekają na utwardzenie nawierzchni, ponieważ toną w błocie.
czytaj na str. 10

Od maja podwyżki
za wodę i ścieki
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Z SAMORZĄDU
Z NASZEJ HISTORII
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

Chłopak z Pianowa
w szeregach RAF
Właśnie ukazała się interesująca książka autorstwa Zbigniewa W. Kowalewskiego
i Sławomira M. Kozaka z serii
„Polskie Skrzydła” pt. „Requiem dla Orłów”.
Książka jest portretem siedmioosobowej załogi bomb owc a Av ro L a n c a s te r
BHC286D, w skład której
wchodził urodzony w Pianowie pod Nasielskiem plut.
pilot Franciszek Rembecki.
Opowiada m.in. o tym, jak
wyglądała ich ostatnia misja
bojowa. Do książki dołączony jest film ukazujący zmagania miłośników historii
walczących przez lata o wydobycie i godne pochowanie szczątków załogi Avro Lancastera zestrzelonego w czasie II wojny
światowej nad holenderskim jeziorem IJsselmeer w pobliżu miejscowości
Wijdenes.
Franciszek Rembecki urodził się 12 maja 1914 r. w Pianowie pod Nasielskiem. Był siódmym z dziewięciorga dzieci Antoniego i Marianny
Rembeckich. Jako zdolny uczeń zwrócił uwagę właściciela majątku Kowalewice, legionisty i posła na Sejm II RP Stefana Dąbrowskiego, który
finansował jego wykształcenie.
Początkowo służył w 15. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Ukończył przed
wojną kurs szybowcowy w Ustjanowej. Przez rok służył w poznańskim 3.
Pułku Lotniczym. Jako kadet dęblińskiej Szkoły Orląt został ewakuowany
na południe. Z Węgier przez Jugosławię trafił do Francji, skąd przedostał się
do Anglii, gdzie został pilotem bombowca. Jego pierwsza misja bojowa to
bombardowanie Aachen 28 maja 1944 roku.
Siódmą i ostatnią misją była wyprawa nad Gelsenkirchen w celu zniszczenia tamtejszej fabryki oleju syntetycznego. W nocy z 12 na 13 czerwca 1944 roku Lancaster pilotowany przez Rembeckiego został strącony
przez nocny myśliwiec Messerschmitt BF 110. Franciszek Rembecki
mógł się ratować, jednak do ostatniej
chwili utrzymywał maszynę w poziomie, żeby ułatwić kolegom ewakuację. Uratował się jedynie bombardier
Bogusław Franciszek Morski. Poza
tym odnaleziono ciało tylko jednego
członka załogi, mechanika pokładowego Feliksa Bladowskiego. Samolot
wraz z resztą załogi spoczął na dnie
holenderskiego jeziora Ijsselmeer.
W 1998 roku grupa holenderskich
płetwonurków zlokalizowała wrak samolotu. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 25 października 2003 r. na
polskim cmentarzu wojskowym w holenderskiej Bredzie.
Warto pomyśleć o upamiętnieniu tego bohatera w naszym mieście.
Artur Nojbert
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Z PRAC RADY

Pilot z Pianowa

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, która odbyła
się w poniedziałek 27
marca na zaproszenie Bogdana Ruszkowskiego burmistrza
Nasielska, udział wzięła Monika Sokołowska. Pani Sokołowska
przedstawiła radnym
sylwetkę brata swojej
babci, Franciszka Rembeckiego. Pochodził on z Pianowa-Bargły. Podczas
II wojny światowej był pilotem bombowca brytyjskich sił powietrznych
i został zestrzelony podczas działań wojennych w Holandii.
Głównym celem wizyty pani Moniki było zwrócenie uwagi władz naszej
gminy na postać Franciszka Rembeckiego. Przyniosła ona ze sobą książki
pt. „Requiem dla Orłów”, autorstwa Zbigniewa Wacława Kowalewskiego
z serii „Polskie Skrzydła”.
Pani Sokołowska zaznaczyła również, że istnieje możliwość, by autor książki, Zbigniew Kowalewski przyjechał do Nasielska i opowiedział o kulisach
jej powstania. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, radny
Andrzej Malon zasugerował, że takie spotkanie zorganizować warto przy
okazji Święta Niepodległości.
Do osoby Franciszka Rembeckiego odniósł się burmistrz. – Takie osoby
są dla nas ważne. Nazwanie ulicy takim nazwiskiem będzie nam przypominać, że ta ziemia wydała na świat nieprzeciętne osoby, które odnalazły
się w świecie i przez to budują tożsamość tych osób, które tutaj funkcjonują – podsumowywał spotkanie Bogdan Ruszkowski.
Michał B.

Niedzielny
chodnik
W samym centrum

Nasielska, przy ulic y Koś ciuszk i, 2
kwietnia, a więc tuż
po dniu primaapril i s ow ym, ś m i e c i
zasypały chodnik.
Nie tak dawno zapewniano nas, że
wn i e siony p rzez
każdego z obywateli
podatek śmieciowy załatwi cały problem. Nie załatwił, co widać, słychać
i czuć. W czym więc tkwi kłopot?
az

Wiosenne „kwiatki”

– Wiosna to nie tylko krokusy czy stokrotki, ale również śmieci, które można
podziwiać na niezagospodarowanej działce, znajdującej się w sąsiedztwie
dwóch placówek oświatowych, między Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Przedszkolem Samorządowym – sygnalizują naszej redakcji mieszkańcy Nasielska.

ZŁÓŻ ZEZNANIE PODATKOWE ZA 2016 r.
W URZĘDZIE MIEJSKIM W NASIELSKU

Informujemy, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2016
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna)
zgodnie z poniższym harmonogramem:

• 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
• 18 kwietnia 2017 r. (wtorek),
godz. 8.00-10.00
• 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
Jednocześnie informujemy, iż w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) ustawiona zostanie od dnia 1 marca br. urna
przeznaczona do składania przez podatników zeznań podatkowych
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami
i dniami funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

To nie jest najlepszy przykład dla dzieci i młodzieży. Koszy na śmieci w tej
okolicy również jak na lekarstwo. Należy mieć nadzieję, że akcja sprzątania
świata w ramach kwietniowego Dnia Ziemi pozwoli doprowadzić ten teren
do porządku, o ile znajdą się chętni, żeby posprzątać miasto.
Michał B.
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Od maja podwyżki
za wodę i ścieki
Według nowej uchwał y nasielskiej Rady Miejskiej podjętej podczas sesji 30 marca od 1 maja br.
będą obowiązywać nowe taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
oraz za odbiór ścieków na terenie
gminy Nasielsk.

i ten argument nie trafił do radnych.
– Ale co nas obchodzą inne gminy? – żywo zareagował radny Marek Jaroszewski.
Okazuje się, że duże środki są wydatkowane chociażby na likwidację

Woda dla gospodarstw domowych, przemysłowych i pozostałych będzie kosztowała 2,38 zł za
1 m3 , zaś opłata abonamentowa
za 1 miesiąc będzie wynosiła 2 zł.
Za odbiór 1m3 ścieków zapłacimy
4,29 zł, za to opłata abonamentowa wyniesie 2 zł za 1 miesiąc.

awarii spowodowanych zatorami,
które powstają na skutek wyrzucanych do kanalizacji odpadów. Dyrektor ZGKiM zauważyła, że dużym
problemem są np. pampersy, ale
także spuszczane wody opadowe.
Wśród ciekawszych rzeczy, jakie
wyciągnięto z kanalizacji, znalazła
się np. klamka.
– Najniższa krajowa poszła w górę.
Koszty energii poszły w górę. Koszty
poboru wody poszły
w górę. Koszty zrzutu
wody poszły w górę
– wyliczał burmistrz
gminy Bogdan Ruszkowski, który zaznaczył, że podwyżki nie
dało się uniknąć, ale
została zarządzona
najmniejsza, jaką można było ustalić.
E.G.

Oznacza to, że woda zdrożeje o 8
gr, a ścieki o 4 gr. Czym są spowodowane podwyżki?
– Szacujemy, ile wody mniej więcej sprzedamy w danym roku,
kontrolujemy, jakie będziemy
mieli wydatki. I tak jak napisaliśmy
w uzasadnieniu, w planach gminy
są duże rozbudowy kanalizacji
w mieście, zatem istnieje potrzeba
przepięć i przełączeń oraz napraw
istniejącej infrastruktury. Żadne
koszty też nie stoją w miejscu.
Koszty materiałów idą w górę, nie
są na tym samym poziomie – tłumaczyła podczas obrad Komisji
Gospodarki Komunalnej i Środowiska Lidia Rutkowska, dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej.
Z opinią dyrektor ZGKiM nie zgadzali się niektórzy radni.
– Nie zgadzam się z panią. Materiały budowlane nawet tanieją
w porównaniu do ubiegłych lat –
mówił radny Henryk Antosik.
Dla porównania dyrektor wymieniała sąsiednie gminy, w których,
nawet uwzględniając majową podwyżkę, opłaty za wodę i ścieki są
mimo wszystko dużo wyższe niż
w naszej gminie. Jak się okazało
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Przełom w sprawie ścieżki rowerowej
Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich czekających
na ścieżkę rowerową w Nasielsku. Choć perspektywa rozpoczęcia jej budowy jest nadal odległa, gmina
Nasielsk po wielomiesięcznych staraniach otrzymała
teren po wąskim torze od granic gminy w Krzyczkach Szumnych do granic miasta w miejscowości
Pniewo.
– Otrzymaliśmy informację, że w poniedziałek
(27 marca br. – przyp. red.) wojewoda podpisał decyzję odnośnie przekazania gminie Nasielsk terenu
po wąskim torze w miejscowości Krzyczki Szumne,
Krzyczki Żabiczki, Krzyczki Pieniążki i Pniewo. Teraz przystąpimy do pracy nad wnioskiem o decyzję
celu publicznego na ścieżkę rowerową na terenie Nasielska, jak również wystąpimy do wojewody o przekazanie w drodze darowizny następnego odcinka po wąskim torze – mówi Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Założeniem jest, by planowana, w porozumieniu z gminami Winnica i Pułtusk, ścieżka rowerowa na terenie po
wąskim torze połączyła stację PKP Nasielsk ze wspomnianymi gminami, co na pewno podniesie atrakcyjność
turystyczną okolic.
Obecnie po nasypie kolejowym, który został rozebrany kilka lat temu, niewiele już pozostało śladów. Na wielu
odcinkach zarósł on trawą i krzakami.
Michał B.
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Z GMINY

Smród dalej się roznosi
– Co z tym smrodem w Kosewie? – pytał radny Marek Jaroszewski podczas ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, które odbyło się 28 marca.
Według ustaleń radnego Dariusza Sawickiego powodem unoszącego się
w ostatnich dniach nad miastem i okolicą okropnego zapachu jest woda,
która przelewa się ze stawu znajdującego się obok wysypiska. Zdaniem
radnego stało się to za sprawą bobrów, które wybudowały tam tamę.
Mieszkańcy sugerowali, że w stronę Kosewa nadal jeżdżą duże samochody.
– Mieszkam przy ul. Kolejowej, tamtędy jeździły non stop przez kilka miesięcy samochody nocami i świeże dostawy były – dodała Teresa Rakowska, mieszkanka Nasielska.
– Samochody jeździły do godz. 17. Miałem dwa razy zgłoszenie po godz.
17 i byłem z policją. Były zdjęcia zrobione przez mieszkańców, co tam
przywożą – kontrargumentował burmistrz Bogdan Ruszkowski, zaprzeczając, jakoby były tam w ostatnim czasie dowożone kolejne odpady.
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KRONIKA
POLICYJNA

Nocni wandale

W piątek 24 marca na oficjalnym profilu Facebook nasielskiego sklepu Kosmobud pojawił
się bardzo interesujący filmik. Kamera uchwyciła, jak nocą dwóch młodych mężczyzn zrywa łańcuchy łączące słupki przed tym sklepem
na ul. Warszawskiej. Do filmu załączono również wymowny komentarz:
W imieniu sklepu Kosmobud chcielibyśmy gorąco przeprosić Gentlemanów z nagrania za
utrudnienie im przejścia przez chodnik na ul.
Warszawskiej. Jak widać na nagraniu, słupkami metalowymi z plastykowym łańcuchem bezczelnie zatarasowano im
przejście, wręcz odcinając im możliwość przejścia dalej. Panów jeszcze
raz przepraszamy i liczymy, że dzięki sile internetu przeprosiny dotrą i
zostaną przyjęte.
Nie wiadomo, w czym te łańcuchy przeszkadzały pieszym. Wiadomo jednak, że dwaj wandale osiągnęli efekt i je zerwali. Zamieszczony film udowadnia, że nie jesteśmy anonimowi, mimo osłony nocy.
E.G.

FOTOOBSERWATOR

Zanikające chodniki

Pogoda w ostatnich dniach służy spacerom, jednak na niektórych drogach nie jest to łatwe. Trudno przejść chodnikiem, który znajduje się przy
ul. Kolejowej i prowadzi od Nasielska w stronę Pieścirogów (wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 571). Dlaczego? Otóż znajdujący się tam chodnik zanika,
ponieważ zarasta go zielsko. Pozostaje mieć nadzieję, że zarządca drogi na
wiosnę zadba nie tylko o kierowców, ale także o pieszych.
E.G.

Burmistrz podkreślał, że sytuacja jest pod kontrolą, przyczynia się do tego
zainstalowana tam kamera. Przypomniał jednak, że wysypisko przez wiele
lat służyło nasielszczanom i zwożono tam wiele odpadów, które wciąż o
sobie przypominają.
– Ten kożuch cały czas się podnosił. Tam była galareta, tego nie można
było poruszyć. Zasypaliśmy to, daliśmy emy. Wysypisko cały czas jest
pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To
siarczany się wydobywają i dają ten zapach. Daliśmy na wierzchu wapno. Ten teren jeszcze raz posypiemy wapnem. Teraz ważne jest to, żeby
ten staw się nie podnosił. Nic więcej tam nie wymyślę – mówił Bogdan
Ruszkowski.
Sprawą żywo był zainteresowany radny D. Sawicki, który twierdził, że rozmawiał z pracownikiem pilnującym tego obiektu, zaś ten zapewniał go, że
nie ma możliwości, żeby były tam dowożone nowe odpady.
A smród nadal dokucza mieszkańcom i nie da się z tym faktem polemizować.
E.G.
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We wtorek 21 marca na ulicy POW
Grzegorz L., mieszkaniec gminy
Nasielsk kierował samochodem
w stanie nietrzeźwości (0,30 mg/l)
pomimo zakazu prowadzenia pojazdów.
W sobotę 25 marca podczas kontroli drogowej policjanci ujawnili
u Adama F. amfetaminę, natomiast
w trakcie przeszukania domu funkcjonariusze znaleźli marihuanę.
W okresie luty – marzec nieznany sprawca włamał się do garażu
i skradł mienie o wartości 4000 zł
na szkodę Mirosława G.
W środę 29 marca nieznany sprawca skradł telefon w sklepie przy ulicy Tylnej. Straty wynoszą 600 zł na
szkodę Małgorzaty M.

KRONIKA OSP

W poniedziałek 20 marca o godzinie 21:00 zastęp OSP Nasielsk
wyjechał na ulicę Dąbrowskiego
w celu pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego w transporcie
chorego do karetki.
W czwartek 23 marca OSP Nasielsk
dwukrotnie wyjeżdżała do zdarzeń.
Około godziny 12:30 strażacy zostali zadysponowani na ulicę Broninek, gdzie na terenie ogródków
działkowych gasili pożar krzaków
i drzewa paleniskowego. Kolejny
raz około godziny 16:40 w miejscowości Stare Pieścirogi gasili pożar trawy.
W okresie od 23 do 30 marca
strażacy z OSP Nasielsk wyjeżdżali 8 razy do pożarów traw, krzaków i śmieci w miejscowościach
Stare Pieścirogi, Siennica, Kątne
i Nasielsk.
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W sobotę 1 kwietnia około godziny
17:00 OSP Nuna i OSP Nasielsk wyjechały do pożaru trawy w miejscowości Popowo Borowe.
W niedzielę 2 kwietnia około godziny 12:00 zastęp OSP Nasielsk
i OSP Cieksyn wyjechały do pożaru
trawy w miejscowości Dobra Wola.
Podczas powrotu z akcji zastęp OSP
Nasielsk został zadysponowany do
pożaru trawy i trzciny w Kosewie.
Dodatkowo do działań zadysponowano drugi zastęp z OSP Nasielsk.
Podczas akcji w Kosewie wpłynęło
zgłoszenie o pożarze motocykla na
ulicy Kolejowej, gdzie zadysponowany został kolejny zastęp z OSP
Nasielsk. Następny wyjazd tego
dnia miał miejsce około godziny
23:00. Dyspozycja dotyczyła pożaru trawy przy torach kolejowych
w miejscowości Stare Pieścirogi.

fot. OSP Nasielsk

Straż pożarna alarmuje, że wypalanie traw zabija zwierzęta, zagraża
ludziom i jest przestępstwem, za
które grozi kara grzywny (do 5000
zł) lub więzienia (do 10 lat).
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Z GMINY

Poprawianie dróg trwa
Warunki pogodowe sprzyjają poprawianiu stanu technicznego wielu
dróg gruntowych, na temat których
pisaliśmy w poprzednim numerze
ŻN. Brak intensywnych opadów
deszczu, brak przymrozków i obniżenie poziomu wód gruntowych
szybko ustabilizowało warunki na

ul. 11 Listopada

powierzchni i pozwoliło przeprowadzić ZGKiM intensywne prace
na gminnych drogach.
– Dowieźliśmy tłuczeń betonowy
na odcinki dróg w następujących
miejscowościach: Głodowo, Pianowo, Paulinowo, Krogule, Mazewo, Kosewo, Borkowo na ulicy
Polnej, Kędzierzawice, Jackowo
Dworskie i Włościańskie, Aleksandrowo, Mogowo, Psucin, Chlebiotki, Żabiczyn, Chrcynno, Dąbrowa,
Popowo Północ, Popowo Borowe, Miękoszynek, Dębinki, Winniki, Pieścirogi na ulicy Widok
i Rubinowej, a w Nasielsku na ulice
Brzozowej, Miodowej, 11 Listopada
i Pniewskiej Górce. Łącznie do tej
pory nawieźliśmy 1836 ton tłucznia – w lutym 260 ton, a w marcu
1576 ton – podsumowała dotychczasowe prace Lidia Rutkowska,
dyrektor ZGKIM.
Od 13 marca trwają prace przy
równaniu dróg tam, gdzie jest to
możliwe i pozwalają na to warunki
gruntowo-wodne.
– Prace równania dróg przeprowadziliśmy w kierunku Żołędowa
i Nowosiółek, w Andzinie, Cieksynie, Paulinowie, Krogulach,
Aleksandrowie, na odcinku Mogowo-Budy Siennickie, w Nowej
Wronie i Dobrej Woli, Nowinach,
Krzaczkach, Dębinkach, Lelewie,
w Miękoszynku na ulicy Rumiankowej oraz w Nasielsku na osiedlu

ul. Krupka.

Krupka, na osiedlu Piłsudskiego, na
ulicach Grabowa, Jaworowa, Dębowa, Wiejska, Podmiejska i Słoneczna. W planach są oczywiście
kolejne ulice – zapewniła dyrektor
ZGKiM.
Rozpoczęły się także prace związane z uzupełnianiem ubytków na
drogach asfaltowych.
– Napraw dokonaliśmy w Mazewie, Jackowie, w Morgach, na
Pniewskiej Górce, na ulicy Broninek, w Siennicy na ulicach Sobieskiego i Ogrodowej, choć mamy

zgłoszenia, że powstały tam nowe
ubytki. Mamy świadomość, że są to
prace niewystarczające, jednak
grafik prac mamy
wypełniony na cały
kolejny miesiąc –
dodała Rutkowska.
ul. Pniewska Gorka
Wśród prop oz ydziura na ulicy Krupki, na wysocji, które wskazali radni 30 marca kości ulicy Chrobrego. Natomiast
w trakcie sesji Rady Miejskiej, zna- radny Mirosław Świderski zaapelolazła się między innymi głęboka

wał o równiarkę na ulicy Brzozowej
i dowiezienie na tę drogę tłucznia.
Michał B.
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„Warszawska Syrenka” w Nasielsku
Co roku, wiosną, w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbywają się
eliminacje gminne do Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska Sy-

Kategoria kl. I-III szkoły podstawowej
I miejsce: Weronika Rogalska - Szkoła
Podstawowa w Nasielsku;

renka”. Za każdym razem uczestnicy eliminacji prezentują wysoki, ale
wyrównany poziom. I za każdym
razem jury staje przed trudnym
zadaniem wyłonienia laureatów,
którzy będą reprezentować naszą
gminę podczas finału w Warszawie.
Tak też było 29 marca podczas
etapu gminnego 40. Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska
Syrenka”. W konkursie wzięło udział 34 uczniów ze szkół
z gminy Nasielsk. Uczestników
oceniało jury w składzie: Stanisława Wiśniewska, Krzysztof
Turek i Katarzyna Tyc. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, wspaniałą
dykcję i wykazali się ogromną
dojrzałością, co widać było przy
doborze repertuaru. Wyniki tegorocznych zmagań przedstawiają się następująco:

II miejsce: Franciszek Żabik - Szkoła
Podstawowa w Nasielsku;
III miejsce: Kinga Siwek - Szkoła Podstawowa w Dębinkach;
WYRÓŻNIENIE: Joanna Osińska Szkoła Podstawowa w Nasielsku.

Kategoria kl. IV-VI szkoły podstawowej
I miejsce: Natalia Bombała - Zespół
Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach;
II miejsce: Karolina Różalska - Zespół
Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach;
III miejsce: Dawid Bombalicki - Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach;
WYRÓŻNIENIA:
Julia Piątek - Szkoła Podstawowa
w Nasielsku;
Igor Kulisiak - Szkoła Podstawowa
w Dębinkach;
Julia Walesiak - Szkoła Podstawowa
w Nasielsku
Kategoria GIMNAZJUM
I miejsce: Julia Liberadzka - Publiczne
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku;
II miejsce: Julia Tyc - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku;
III miejsce: Ola Mazurkiewicz - Gimnazjum w Cieksynie
Gratulujemy!!! Laureaci I miejsc będą
reprezentować naszą gminę podczas
finału w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie w dniach 22-23
kwietnia. Trzymamy kciuki!
K.T.

Z NOK

O ZŁOTĄ NUTKĘ

Lubisz śpiewać i występować na scenie? Ten konkurs jest dla Ciebie! Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Nasielsk do udziału w ósmej edycji Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O złotą nutkę”. W konkursie mogą
wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Czekamy na solistów oraz zespoły wokalne.
Finał Festiwalu odbędzie się 25 kwietnia br. o godz. 15.30 w Nasielskim Ośrodku Kultury. Każdy, kto chciałby wziąć w nim udział, powinien zapoznać się
z regulaminem oraz dostarczyć do nas kartę zgłoszenia. Termin zgłoszeń
upływa 18 kwietnia 2017 r. Laureaci konkursu tradycyjnie wystąpią podczas
tegorocznych Dni Miasta, a ponadto otrzymają
atrakcyjne nagrody. W tegorocznej edycji Festiwalu przewidzieliśmy także
NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI . Po zakończeniu
konkursu w NOK, na fanpage’u facebookowym
Nasielskiego Ośrodka
Kultury zostaną zamieszczone zdjęcia każdego
z wykonawców. Zostaną one poddane głosowaniu poprzez kliknięcie
znacznika „Lubię to”. Głosowanie będzie trwało
24 godziny od momentu opublikowania zdjęć.
Szczegóły na www.noknasielsk.pl
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WARTO PRZECZYTAĆ

Wieczna tułaczka

Szczepan Twardoch to jeden
z najpopularniejszych pisarzy
młodego pokolenia, pełen
niebanalnych pomysłów na
swoje dzieła. Żeby się o tym
przekonać, wystarczy sięgnąć
po Wieczny Grunwald, powieść zza końca czasów dostępny w naszej bibliotece.
– Jeśm krolowic – szepnąłem,
kiedy marłem naprawdę, kiedy marłem po raz pierwszy,
po moim krótkiem, prawdziwem, istnem światowaniu,
kiedy był jeśm naprawdę. Jestem synem króla – tak zaczyna się powieść Twardocha, od
razu uświadamiając nam, że nie
będzie to łatwa przeprawa dla
osób nielubiących w literaturze archaizmów językowych.
Nie warto się jednak zrażać, ponieważ tytaniczna wręcz praca autora nad
nadaniem językowi barw epoki tworzy niesamowity klimat całej opowieści.
Wieczny Grunwald nie jest powieścią fantastyczno-naukową, ale nie jest
też powieścią historyczną. Widać, że zarówno elementy fantastyczne, jak i
tło dziejowe stanowią tylko punkt do rozważań na wiele tematów. W środku tego wszystkiego jest główny bohater, Paszko. W niektórych wcieleniach jest Polakiem, w innych Niemcem „rozerwanym” pomiędzy konflikt
tych dwóch nacji.
Paszko to bękart, owoc gwałtu króla Kazimierza Wielkiego na córce norymberskiego kupca. Paszko walczy w bitwie pod Grunwaldem i ginie w
niej. Ginie po raz pierwszy, bowiem wpada w pętlę czasową i przez kolejne
wieki odradza się jako człowiek walczący w wojnach, które przetoczyły się
przez polskie ziemie.
„Wieczny Grunwald” to odwieczne siłowanie się z zachodnim sąsiadem,
które jest dla Twardocha fundamentem naszej tożsamości. Łatwo znaleźć
w bohaterze rozważania samego autora, który jako Ślązak osobiście doświadczał dylematów kulturowych i problemów związanych z tym, z którym krajem się identyfikować.
Dzieło Szczepana Twardocha nie jest łatwe w odbiorze. Nie wszyscy przyznają mu również rację w kwestii jego teorii na temat polskiej tożsamości.
Warto jednak docenić jego kunszt literacki oraz ogromną erudycję. Zachęcam do lektury.
Paweł Kozłowski

Z DKK

Niezwykła Simona Kossak
Ostatnie spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 1 kwietnia w nasielskiej Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej, pozwoliło nam zagłębić się w historię Simony Kossak – wielkiej miłośniczki przyrody
i spadkobierczyni rodu sławnych malarzy.
Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak to jedna z wielu książek biograficznych, które mieliśmy okazję poznać od początku trwania naszego klubu. Ostatnia Kossakówna miała się urodzić jako chłopiec
i kontynuować malarskie tradycje swojego rodu. Wszystko odbyło się jednak na opak. Simona urodziła się
dziewczynką i została biologiem nade wszystko kochającym naturę, w szczególności Puszczę Białowieską.
Dzieło Anny Kamińskiej pozwoliło nam zapoznać się z bardzo ciekawą historią życia tej postaci.
Podczas naszych dyskusji zwracaliśmy uwagę na to, jak bardzo trudne dzieciństwo Simony mogło wpłynąć na jej wybory życiowe. Jej matka nie była nigdy zainteresowana córką,
a ojciec wiecznie malował, próbując w ten sposób zapewnić
byt rodzinie. Wszystko to jednak spowodowało, że Simona
wyrosła na silną, pełną energii i bezkompromisową osobę,
która stawała w obronie zwierząt.
Niektórzy zauważali jednak mroczne ślady przeszłości. Simona nigdy nie założyła rodziny, jakby przeczuwając, że mogłaby wobec swoich dzieci popełniać takie błędy, jak jej rodzice
wobec niej. Doceniono również w książce ciekawie zarysowane tło historyczne. Czasy okupacji i PRL, w jakich przyszło żyć bohaterce, zostały opisane starannie i z mnóstwem
szczegółów oraz anegdot.
Następne spotkanie DKK odbędzie się w sobotę 13 maja. Naszą lekturą będzie książka autobiograficzna Grażyny Jagielskiej
Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni w psychiatryku. To intymna i pełna emocji opowieść o pobycie w szpitalu psychiatrycznym, a także o walce z własnym strachem.
Paweł Kozłowski
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ROZMAITOŚCI

Z HISTORII

Wielkanoc 1945 r. w Nasielsku
Niedzielę Wielkanocną 1945 roku wspominamy w „Życiu Nasielska” od wielu lat. Wspominana będzie
z pewnością przez następne pokolenia ze względu na to, co wydarzyło się wówczas na ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej około godziny piątej rano.
Pamięć o tym wydarzeniu jesteśmy winni tym, którzy w Dniu Zmartwychwstania Pańskiego 1945 roku
ponieśli śmierć męczeńską rozjechani przez radziecki czołg. W kilka minut zginęło 10 niewinnych osób.
Były też osoby ranne.
Wielkanoc w 1945 roku wypadła 1 kwietnia. Dobiegała końca II wojna światowa, ale Nasielsk był już od
dwóch miesięcy wolny. Na terenie gminy przebywali jeszcze żołnierze radzieccy. Byli to tzw. żołnierze
„tyłów”, którzy nie tylko zabezpieczali potrzeby żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu, ale zbierali
też to, co w czasie walki zostało zniszczone i pociągami odsyłali do swego kraju głównie w celu przetopienia złomu i produkcji nowej broni.
Czołgista, który zdezelowanym czołgiem ściągał na stację zniszczony sprzęt, razem ze swymi kolegami
zakwaterowany był w Budach Siennickich. Nie był tu traktowany jako wróg, wręcz przeciwnie, korzystał
z gościnności miejscowej ludności. Rankiem jechał przez Nasielsk na stację wykonywać swe zadanie.

Z ŻYCIA PARAFII

Biskup Milewski
inauguruje peregrynację
Obrazu
Niedziela, 26 marca, była dla parafian z Nuny wielkim świętem. Tego dnia
rozpoczęła się peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego w rodzinach. Inaugurację nawiedzenia rozpoczęła msza św., której przewodniczył ks. biskup
Mirosław Milewski, w koncelebrze z ks. Tadeuszem Pepłońskim, proboszczem parafii św. Wojciecha w Nasielsku oraz ks. Bartoszem Szostakiem –
sekretarzem biskupim.
– Nie bójcie się postawić na Maryję, pielęgnujcie zażyłą relację z Matką
Jezusa, która jest też Waszą Matką – tymi słowami bp Mirosław Milewski
wezwał wiernych parafii Nuna i prosił, aby pamiętali o przywiązaniu do
wiary i podtrzymywali kult maryjny w swoim życiu codziennym.
Podczas uroczystości ksiądz biskup poświęcił obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a następnie przekazał na ręce państwa Anny i Gabriela Jaskulskich, pierwszej rodziny z Nuny, która Obraz przyjęła.
Jak przewiduje ks. Tadeusz Jabłoński, peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego

Zabrały się z nim dwie młode miejscowe dziewczyny, które udawały się na mszę św. do nasielskiego
kościoła.
Ten „dzielny” tankista już w granicach miasta rozbił dwie furmanki, na których było kilka osób udających
się na Rezurekcję. Prawdopodobnie zrobił to z premedytacją, goniąc uciekającą furmankę nawet poza
obrębem szosy. W centrum miasta zatrzymał się w dwóch miejscach, wysadził przerażone dziewczyny,
a sam pojechał na stację. Tam być może został aresztowany, ponieważ na kwaterę już nie powrócił. Nie
wróciły też do swych domów jadące z nim dziewczyny. Prawdopodobnie jedna z nich zmarła stosunkowo niedawno w jednej z podwarszawskich miejscowości.
Dobrze byłoby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii. Znane są pewne dodatkowe informacje, ale
ponieważ nie wszystkie zostały do końca potwierdzone, przypomnę tylko ofiary. W zdarzeniu śmierć
ponieśli: Stefania Bielecka (49 lat), jej syn Stefan (19 lat), Szczepan Sławiński (35 lat), Jadwiga Sławińska z
d. Wasiak (22 lata), Juliana Osińska z d. Bożyńska (48 lat), jej córka Elżbieta Teresa Osińska (14 lat), Kazimierz Osiński (22 lata). Matka Kazimierza, Adolfa przeżyła, ale straciła obydwie nogi. Na miejscu śmierć
też poniosło rodzeństwo Wiesław (7 lat) i Anna Krystyna (6 lat) Więckowscy. Ich mama Janina Więckowska
w wieku 32 lat zmarła pięć dni później (w szpitalu, czy może w Nowej Wsi jak jest zapisane w dokumentach). Pani Janina osierociła czteroletniego syna Stanisława i dziesięciomiesięczną Danusię. Obecnie pan
Stanisław mieszka w Nasielsku, pani Danuta mieszka w Nowym Jorku.
I aż dziwne, że chociaż od tamtego tragicznego dnia minęło ponad 70 lat, to nadal ta tragedia nie została
upamiętniona.
Andrzej Zawadzki

potrwa około 1,5 roku. W tym czasie będzie przyjmowany przez poszczególne rodziny w parafii.
– Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w rodzinach naszej parafii to ważne wydarzenie. Przygotowywaliśmy się do niego od
dłuższego czasu. Wcześniej też zrodził się pomysł, aby Obraz osobiście
odebrać w Częstochowie. Dlatego też tydzień przed uroczystością poświęcenia Obrazu Jasnogórskiego przez Jego Ekscelencję ks. biskupa Milewskiego, wraz z liczną, ok. 120-osobową grupą pielgrzymów wspólnie

odebraliśmy ten Obraz z rąk Ojców Paulinów podczas mszy św. w kaplicy
Matki Bożej. Został on namalowany na specjalne zlecenie, przez artystę
malarza Marka Kunkela z Sulejówka – ze wzruszeniem opowiada ks. proboszcz z Nuny.
Proboszcz Jabłoński zaznaczył, że wraz z Obrazem Jasnogórskim rodziny
otrzymują różaniec, Biblię, Parafialną Księgę Zawierzenia oraz specjalny
modlitewnik Maryja nawiedza moją rodzinę, które następnie przekazują swoim sąsiadom. W każdej wsi, w której rozpocznie się nawiedzenie,
wcześniej odprawiona będzie msza św., a każda z rodzin danej miejscowości otrzyma przygotowaną przez proboszcza parafii instrukcję, zawierającą
program nawiedzenia.
(af)
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Podążając za krzyżem

To już po raz piąty, 31 marca parafianie z Nuny pod przewodnictwem proboszcza ks. Tadeusza Jabłońskiego przeżywali nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Specjalnie zamówionym autokarem część wiernych wraz ks. proboszczem udała się sprzed kościoła w Nunie do wyznaczonego miejsca w Jaskółowie, aby rozpocząć podążanie za krzyżem, już bardziej liczną, bo
k. 150-osobową grupą.

W tym roku do przejścia była droga licząca ponad 8 km. Prowadziła z Jaskółowa przez Popowo Południe aż do Nuny. W ten popołudniowy dzień
była piękna pogoda i zapał do wspólnego wędrowania. Trasa wiodła drogami polnymi, w większości przez las, co nadawało specyficzną atmosferę nabożeństwu. Wśród śpiewu ptaków i budzącej się przyrody wędrując,
pątnicy rozważali poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Każdy, kto miał
życzenie, mógł sam nieść krzyż, by w ten sposób ofiarować swoją intencję. Odcinki, kiedy wierni szli w skupieniu i zupełnym milczeniu, sam na
sam ze swoimi myślami, były dobrą okazją do refleksji nad własnym życiem. Wspólny śpiew prowadziła parafialna schola, pod przewodnictwem
pani organistki.

REPORTAŻ
Z BIBLIOTEKI
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Sezon rowerowy rozpoczęty
Tradycyjnie, podobnie jak w ubiegłym roku, w ciepłe kwietniowe południe (2.04) zebraliśmy się przed
biblioteką, aby powitać nowy sezon
rowerowy. Chcemy bowiem nadal
poznawać naszą gminę i jej okolice.
I tym razem nie zabrakło najbardziej
wytrwałych uczestników, tym bardziej, że pogoda dopisywała. Słońce
przygrzewało wprawiając wszystkich
w doskonałe humory.
Równo o godz. 12:00 peleton złożony z 35 cyklistów ruszył przez
Paulinowo do Żabiczyna. W centrum wsi Stanisław Tyc, dyrektor biblioteki przedstawił garść informacji
dotyczących historii miejscowości,
będącej gniazdem rodowym rodu
Żabickich herbu Prawdzic. Wieś ta po
zniszczeniach potopu szwedzkiego została kupiona przez Wesslów
skoligaconych z rodziną królewską.
W XIX wieku stanowiła zaś własność
Aleksandra Kurtza i jego syna Bronisława.

Następnie ruszyliśmy, cytując słowa piosenki wstęgą szos, miedzą pól
złoconych, krętą ścieżką poprzez las
i dotarliśmy do Popowa Borowego,
gdzie przywitała nas sołtys Marzena Czarnecka. Opowiedziała nam
o współczesnym Popowie, a historię wszystkich trzech miejscowości:
Popowa Borowego, Popowa Północ i Popowa Południe nakreślił nasz
przewodnik po historii.
Popowo to stara wieś mazowiecka,
która w średniowieczu była własnością duchowną, stąd też jej nazwa,
która wywodzi się od popa (tak
określano księdza aż do XVI wie-

ku). Następnie przeszła na własność
szlachecką. Od jej nazwy powstał
ród Popowskich. W czasach staropolskich utrzymywana była tu szkoła dla dzieci okolicznej szlachty. Po
drugiej wojnie światowej funkcjonowała tu partyzantka postakowska.
To tu zginęli żołnierze Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego z patrolu Pilota,
w którego skład m.in.
wchodzili mieszkańcy
Popowa: Wilski i Żbikowski.
Te ra z c ze k a ł a n a s
a t ra kc j a w p o s t a ci pikniku na ścieżc e e ko l o g i c zn ej
w Jaskółowie, gdzie
było p rz ygotowane ognisko. Podczas
pieczenia kiełbasek i całego pobytu dało się odczuć rodzinną
atmosferę. Zapach lasu, świeże
powietrze i przygrzewające słońce
pozwolił y wypocząć i naładować
się pozytywną
energią, dając siły
do dalszej drogi.
Nie zabrakło również słodkości dla
dzieci – batoniki
i soczki jabłkowe
s m a ko wa ł y w ybornie.

Pop o ł udniowe rozleni wienie
musiało ustąpić potrzebie wyruszenia na ostatni etap naszej
wyprawy. Piaszczystą drogą dojechaliśmy do Jaskółowa, gdzie
również usłyszeliśmy informacje
historyczne o tej wsi. Jaskółowo
związane jest po części z naszą
biblioteką, oto bowiem Franciszek Chojnacki po sprzedaży
folwarku Jaskółowo ufundował
okazałą kamienicę przy ówczesnej ulicy Browarnej w Nasielsku,
w której obecnie funkcjonuje
biblioteka. Stąd prościutko po
równiutkim asfalcie dotarliśmy
do Chrcynna, a stamtąd, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników, przez las wróciliśmy do
Nasielska.
Zapraszamy do udziału w kolejnym rajdzie rowerowym, który
odbędzie się 7 maja (niedziela).
(bibil.)

Z POWIATU
Tegoroczna Droga Krzyżowa zgromadziła dużo dzieci i młodzieży, którzy
mimo zmęczenia, w skupieniu, wytrwale pokonywali niełatwe odcinki leśnych wyboistych dróg z kałużami. Dla wielu osób starszych, podpierających się podczas marszu laskami i kulami, udział w nabożeństwie był formą
przełamywania trudu, cierpień i bólu.
– Idąc razem, w grupie modlitewnej, w duchu pokuty, nie czuję bólu
i zmęczenia nóg. Mam wiele do omodlenia – zaznaczyła dzielnie maszerując pani Basia, mieszkanka Nuny.
Na końcowym etapie, kiedy dzień chylił się ku zachodowi, w otoczeniu
zapalonych pochodni, wierni niosąc krzyż dotarli do kościoła parafialnego w Nunie. Przedłużeniem wspólnej modlitwy był udział w mszy świętej,
którą sprawował ks. proboszcz w intencji całej wspólnoty parafialnej.
Jak przyznali uczestnicy parafialnej Drogi Krzyżowej, taka forma modlitwy,
pozwala głęboko przeżyć spotkanie z Bogiem, wyciszyć się, spojrzeć we
własne wnętrze i przemyśleć wiele spraw…
af.

Giełda szkół

Już po raz osiemnasty starostwo powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowało Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych dla
uczniów klas III gimnazjum i ich rodziców. Odbyła się ona 24 marca w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Gospodarze mieli największe pole do popisu,
ale nie zabrakło miejsca również dla nasielskich
szkół: Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Była to doskonała okazja, by uczniowie gimnazjów poznali bliżej ofertę lokalnych placówek oświatowych.
Zainteresowani chętnie rozmawiali z reprezentującymi szkoły ponadgimnazjalne uczniami i nauczycielami,
otrzymali od nich ulotki promocyjne oraz oglądali prezentacje komputerowe.
Michał B.

7–20.04.2017; Życie Nasielska nr 8 (472)

Z SAMORZĄDU

OBRADOWAŁA RADA

Z POWIATU

Sprawy bieżące
XXXIV sesja nasielskiej Rady Miejskiej odbyła się w czwartek 30 marca. W sesji udział wzięło 13 radnych
oraz liczne grono sołtysów.
Po przyjęciu protokołów z dwóch
poprzednich sesji oddano głos
mieszkańcom, aby mogli zadawać
pytania burmistrzowi bądź radnym.
Na obradach pojawiła się kilkuoso-
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pytał, ile pieniędzy przeznaczono
na równanie dróg w Pieścirogach
i ile w tym roku przewiduje się na
naprawę dróg. Poruszył również temat śmierdzącego terenu po wysypisku odpadów w Kosewie.
Radny Roman Jaskulski zapytał
o dofinansowania zewnętrzne nasielskich jednostek OSP oraz o stan

bowa grupa mieszkańców, którzy
zaapelowali o utwardzenie ulicy
Dąbrowskiego, przy której mieszkają. Głos zabrał również Andrzej
Sosnowski, Komendant Gminny
Ochotniczej Straży Pożarnej, wskazywał na potrzebę doposażenia nasielskich jednostek.
Następnie pytania do burmistrza
kierowali radni. Przewodniczący
RM Jerzy Lubieniecki stwierdził, że
jest to ostatnie posiedzenie, które
jest transmitowane na żywo w Internecie ze względu na słabą jakość.
Temat podchwycił radny Grzegorz
Arciszewski, który przypomniał, że
rada już kiedyś podejmowała pozytywną opinię na temat zakupu
nowego nagłośnienia. Radny Arciszewski pytał, dlaczego na inwestycje wiejskie nie są pozyskiwane
środki zewnętrzne. Zauważył również, że należy rozwiązać problem
w Ośrodku Zdrowia, gdzie na korytarzu mają kontakt zdrowe dzieci
z chorymi.
Radny Dariusz Kordowski zapytał
o budowę ogrodzenia i placu przy
Ośrodku Zdrowia przy ulicy Sportowej. Podjął także temat przekazania gruntów od Skarbu Państwa
pod budowę ścieżki rowerowej.
Zauważył potrzebę oczyszczenia
rzeki Nasielnej. Do tego apelu przy-

dróg po zimie. Radny Rafał Dłutowski chciał wiedzieć, czy rozpoczęto prace przy opracowaniu
dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej w Popowie Borowym oraz na jakim etapie
jest wniosek na dofinansowanie
budowy świetlicy w Krzyczkach.
O potrzebie uzupełniania ubytków
w masie bitumicznej dróg na terenie całej gminy wspomniał radny
Krzysztof Fronczak.
Sprawozdania
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Rady Jerzy Lubieniecki mówił o swojej działalności

łączył się radny Mirosław Świderski.
Radny Henr yk Antosik prz ypomniał ponownie o potrzebie
oświetlenia ulicy Dąbrówki, natomiast radny Marek Jaroszewski za-

gólnych wydziałów nasielskiego
Urzędu Miejskiego. Podkreślił, że
Wydział Inwestycji zaczął już realizację zadań z funduszu sołeckiego
między innymi w Kędzierzawicach,

między sesjami. Następnie głos zabrał Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska przedstawiając sprawozdanie z pracy swojej i poszcze-

Winnikach, Dobrej Woli, Mazewie
Włościańskim, Jackowie Włościańskim, Paulinowie, Jaskółowie, Lubominku, Borkowie i Lubominie.
Wspomniał o ogłoszonym przetargu nieograniczonym na budowę sali gimnastycznej w Budach
Siennickich, który został jednak
unieważniony z powodu zbyt malej kwoty zabezpieczonej na ten cel
w budżecie. Ogłoszono więc drugi,
którego otwarcie miało nastąpić 4
kwietnia. Na ten projekt w Ministerstwie Sportu złożony został wniosek o dofinansowanie tej budowy
w kwocie 2 mln zł.
Wśród tematów, które burmistrz
pokrótce omówił, było spotkanie
w Mazowieckim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w sprawie budowy
dwóch rond (Pniewo i przy DPS).
Poinformował również o planach
przebudowy w tym roku przez
MZDW mostku na ulicy Kościuszki. Mówił też o spotkaniu z mieszkańcami Torunia D worskiego
w sprawie wykupu drogi pod lasem
celem jej uregulowania i wytyczenia oraz o spotkaniu z archeologami, którzy będą obecni podczas
budowy kanalizacji w Nasielsku.
Pochwalił się również nagrodą
przyznaną na gali „Tygodnika Nowodworskiego” dla Przedszkola
Samorządowego w kategorii Sukces Gminy.
Następnie st. kpt. Mariusz Wyszyński zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
przedstawił sprawozdanie o stanie
bezpieczeństwa pożarowego na
terenie gminy Nasielsk.

Na temat stanu bezpieczeństwa
porządku publicznego na terenie
miasta i gminy Nasielsk w 2016
roku przedstawił podinspektor Dariusz Leszczyński, komendant
Komisariatu Policji w Nasielsku.
Podkreślił on spadek liczby przestępstw na terenie gminy w ciągu
dwóch ostatnich lat o 25%.
Na koniec pierwszej części obrad
radni przyjęli sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Gminnego
Programu Wspierania Rodziny
w gminie Nasielsk na lata 20162018”, o którym mówiła Monika
Nojbert, dyrektor MOPS.
Uchwały
Po przerwie radni przystąpili do
uchwalenia projektów uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na rok
2017. Za jej przyjęciem było dziewięciu radnych, trzech było przeciwnych, a jeden wstrzymał się od

ciąg dalszy na str. 10

Wały przeciwpowodziowe
i oświata

W czwartek, 30 marca, w starostwie powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się XXVIII posiedzenie Rady Powiatu Nowodworskiego, której
przewodniczyła Katarzyna Kręźlewicz.
Na początku obrad radni zajęli się uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego, która wynikła ze zwiększenia dochodów budżetu w 2017 roku o kwotę 54 789,74 zł, a następnie podjęli uchwałę
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. Obie uchwały przyjęto
większością głosów (3 osoby wstrzymały się od głosu).
Trzecia w kolejności uchwała dotyczyła zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jego
zarząd podjął uchwałę w sprawie podziału środków na rok bieżący na poszczególne powiaty. Zgodnie z algorytmem powiat nowodworski otrzymał 1 549 549
zł, a zadaniem Rady Powiatu jest rozdzielenie otrzymanej kwoty na poszczególne zadania w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej. W większości środki przeznaczone będą między innymi na dofinansowanie kosztów tworzenia i
działania warsztatów terapii zajęciowej (975 756 zł), uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (200 000 zł), zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
przyznawane osobom niepełnosprawnym (189 093 zł), likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych indywidualnych (130 000 zł). Tę uchwałę również podjęto większością
głosów (2 osoby wstrzymały się od głosu).
Radni zajęli się także uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji wspólnego wraz z województwem mazowieckim
zadania, jakim jest „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”. Powiat nowodworski ma przekazać na ten cel 150 tys. zł. Radni poparli projekt.
– Inwestycja jest konieczna ze względów bezpieczeństwa. W poprzednich latach wał ten w znaczący sposób został nadwyrężony po kilku powodziach. Zależy nam na szybkiej realizacji tego projektu – podkreśliła starosta Magdalena
Biernacka.
W inwestycji bierze udział województwo mazowieckie, powiat legionowski i nowodworski, gminy Jabłonna, Wieliszew, Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki.
Wszystkie strony poniosą ten sam wkład finansowy. Harmonogram realizacji
inwestycji będzie znany dopiero, gdy projekt zostanie ukończony. Rada podjęła
tę uchwałę jednogłośnie.
Radni większością głosów (cztery osoby wstrzymały się od głosu) przegłosowali zmianę uchwały, którą podjęli na poprzedniej sesji w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku,
a którą wojewoda mazowiecki w trybie postępowania nadzorczego uznał za
nieważną, a Mazowiecki Kurator Oświaty zwrócił uwagę, iż uchwała ta podjęta
została z naruszeniem prawa.
W kolejnej uchwale radni przyjęli projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Ostatnią w kolejce była
uchwała o wniesieniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, w której Rada Powiatu
postanawia wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję wojewody mazowieckiego z dnia 13 marca 2017 roku. Ten
zakwestionował utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Nasielsku. Jedenastu radnych zagłosowało za przyjęciem tej uchwały, natomiast czworo było przeciw. Po serii głosowań nad uchwałami radni wysłuchali
informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2016, którą przedstawił Leszek Smuniewski, Komendant Powiatowy PSP. Zaznaczył on, że w skali powiatu w stosunku do lat 2014-2015 liczba pożarów spadła. Niestety od 2013 roku rośnie
liczba fałszywych alarmów, w ubiegłym roku wyniosła 121. Z raportu wynika,
że w gminie Nasielsk ogólna liczba pożarów, miejscowych zagrożeń i fałszywych alarmów wzrosła ze 108 w 2013 oku, do 284 zgłoszeń w roku ubiegłym.
Następnie radni omawiali sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Na zakończenie, w sprawach różnych omówiono w skrócie kilka
pism, które wpłynęły do Rady Powiatu. Jednym z nich było pismo od burmistrza Nasielska, w którym prosi on Zarząd Powiatu o przekazanie budynku i zadania prowadzenia gimnazjum i liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Iwaszkiewicza.
Michał B.
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ROZMAITOŚCI

Sprawy bieżące
dokończenie ze str. 9

głosu. Druga uchwała dotyczyła
przyznania sołtysom diety w wysokości 300 zł, dziesięciu radnych
poparło uchwałę, a trzech wstrzymało się od głosu.
Kolejne dwie uchwały dotyczyły odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa . W j ednym prz ypadku
uchwała dotyczyła Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”,
a w drugim „Sakolandii”. W obradach uczestniczył mecenas Maciej Pilar, reprezentujący Elżbietę
Fijalską, dyrektor Niepublicznego
Przedszkola „Pod Fiołkami”, który kwestionował prawidłowość
naliczania dotacji, w konsekwencji czego ich wysokość nie zapewnia odpowiedniego poziomu
funkcjonowania niepublicznych
placówek. Obie uchwał y radni
poparli dziewięcioma głosami,
przy czterech osobach wstrzymujących się od głosu.
W dalszej kolejności radni jednogłośnie przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt z terenu gminy Nasielsk
w 2017 roku. Wynika z niego,
że op łaty za przyjęcie psa do
schroniska się zmniejszył y do
jednorazowej kwoty 2189,40 zł.
W planach jest również chipowanie psów trafiających do schroniska.
Kolejną uchwałą, którą zajęli się
radni, było zatwierdzenie taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Nasielsk.
Dziesięciu radnych zagłosowało
za przyjęciem uchwał y, trzech
wstrzymało się od głosu. Taryfy
określone w uchwale będą obowiązywać od 1 maja br. do 30
kwietnia 2018 r.

W dalszej kolejności radni jednogłośnie uznali skargę pana Janusza
Kaczyńskiego na działalność burmistrza Nasielska za bezzasadną.
Ósmą w kolejności uchwałą był
projekt dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego. Po
akceptacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty i ZNP uchwały intencyjnej z dnia 9 lutego radni
jednogłośnie przyjęli właściwą już
uchwałę, która wejdzie w życie
po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego. W stosunku do uchwały intencyjnej nic
nie uległo zmianie.
Kolejna uchwała dotyczyła wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów
klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach szkolnych
2016/2017 – 2018-2019. Uchwała wskazuje uczniom Szkoły Podstawowej im. S. Starzyńskiego
miejsce dalszej realizacji obowiązku szkolnego. Uchwała podjęta została większością głosów
(dwie osoby wstrzymały się od
głosu).
Jednog łośnie radni prz yjęli
uchwałę, która dotyczyła określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów zamieszkał ych
poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej, do pierwszej klasy
publicznej szkoły podstawowej,
dla której organem prowadzącym
jest gmina Nasielsk.
Ostatnią tego dnia uchwałą podejmowaną przez Radę była uchwała ustalająca kryteria wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz
publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowa-

WETERYNARZ RADZI
dzonych przez gminę Nasielsk.
Podjęto ją również jednogłośnie.
Odpowiedzi burmistrza
Burmistrz Bogdan Ruszkowski
udzielił odpowiedzi na liczne pytania radnych. Poinformował, że
kosztorysy nowego nagłośnienia
były już zrobione i można podjąć
ten temat szukając w budżecie
środków. Zaprzeczył stwierdzeniu radnego Arciszewskiego, jakoby gmina Nasielsk nie składała
wniosków o dofinansowanie na
budowę dróg wiejskich. Natomiast odpowiadając na pytanie
radnego Kordowskiego wyjaśnił,
że jest już gotowy kosztorys budowy ogrodzenia w wysokości
30 tys. zł i placu przed przychodnią w granicach 80-100 tys. zł.
Zapewnił również, że wysyłane
są pisma do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Now ym D worze Maz.
o podczyszczenie Nasielnej.
Na pytania radnego Jaroszewskiego przygotowana zostanie
odpowiedź pisemna. W aspekcie śmierdzącego terenu po składowisku w Kosewie pojawiły się
luźne pomysł y radnych. Zasugerowali oni np. posianie tam
kwiatów, takich jak maciejka czy
rumianek. Pojawił się też pomysł
zasadzenia wierzb, które absorbowałyby ten uciążliwy zapach.
W odpowiedzi na pytania radnego Jaskulskiego o środki finansowe na działające w gminie
jednostki OSP, burmistrz zapewnił,
że jak co roku, tak i w tym środki
finansowe zapewne się znajdą, by
wspomóc każdą z nich.
Informację o stanie dróg po zimie przedstawiła Lidia Rutkowska dyrektor ZGKiM. Następnie
odczytano pisma skierowane do
Rady Miasta. Na tym obrady zakończono.
Michał B.

Z MIASTA

Walczą o swoją ulicę
dokończenie ze str. 1

Tracą już jednak nerwy i nadzieję, że ich prośby zostaną w gminie
wysłuchane. W piątek, 3 marca,
licznie uczestniczyli w spotkaniu z
burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim. Pojawili się także na ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Nasielsku 30
marca.
– Chciałam nawiązać do problemu utwardzenia naszej ulicy.
Problem na pewno jest państwu
dobrze znany, od kilku lat zgłaszamy go na sesjach. W tej chwili było
organizowane spotkanie z burmistrzem. Po tym spotkaniu skierowaliśmy pisma do rady i do komisji
infrastruktury. Do dnia dzisiejszego
nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Pan burmistrz poinformował,
że problem będzie rozpatrzony, z
tym, że problem mamy przedstawić radnym. Chcielibyśmy uzyskać
informację, która nas dotyczy –
zwróciła się do rady pani Łukaszewicz, mieszkanka ul. Dąbrowskiego.

Burmistrz potwierdził, że sporo
mieszkańców ul. Dąbrowskiego
uczestniczyło w spotkaniu. Co do
dalszych działań w temacie, to została wykonana symulacja kosztów
inwestycji, która opiewa na kwotę
rzędu ok. 250-280 tys. zł.
– Na następnej sesji będziemy rozpatrywać, ile musimy dołożyć, bo
będzie przetarg ogłoszony na ul.
Waryńskiego i byłoby dobrze, jeśli znajdziemy środki, aby dopisać
ulicę Dąbrowskiego. To będzie rozpatrywane na kwietniowej sesji –
poinformował Bogdan Ruszkowski.
Decyzja ta jednak nie spodobała się
mieszkańcom.
– Na Waryńskiego nie ma odwodnienia, to dlaczego państwo
zaczynacie od Waryńskiego?
Państwo nas olewacie, bo ja nie
wiem, jak to inaczej nazwać. Dlaczego nie zaczynacie od naszej
ulicy, skoro mamy wszystkie media? – pytała pani Komendarska
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zamieszkująca przy ul. Dąbrowskiego.
Decyzji bronił Bogdan Ruszkowski, który powtórzył argumenty
ze spotkania z mieszkańcami.
– Ulica Waryńskiego to bardzo
krótki odcinek, który łączy dwie
drogi. Odwodnienie będzie podpięte do istniejącego z jednej
strony, a cały teren jest gotowy
do utwardzenia – wyjaśniał burmistrz. – Wpisaliśmy na początku
roku ul. Waryńskiego i Klonową.
Zresztą takich terenów na osiedlach, gdzie mają wszystkie media, jest więcej. Podejrzewam, że
sukcesywnie po kawałku będziemy je robić, w miarę możliwości
posiadanych środków finansowych – dodał.
Temat wedle zapowiedzi powróci
na kwietniowej sesji, kiedy to radni
będą decydować o przyznaniu na
ten cel środków z budżetu gminy.
E.G. (MB)

Rozszerzenie
i skręt żołądka
Zdarza się, że wychodząc z domu do pracy pozostawiamy zdrowego,
wesołego psa, a po powrocie zastajemy go nieprzytomnego. Jaka jest
geneza tej przypadłości i jak się przed nią uchronić?
Właściciele psów dużych ras bardzo często pytają mnie, jak uchronić
swojego czworonoga przed schorzeniem zwanym skrętem żołądka. Jest
to schorzenie, które może skutkować zejściem śmiertelnym psa w ciągu
zaledwie kilku czy kilkunastu godzin.
Rozszerzenie i skręt żołądka mogą wystąpić u wszystkich ras i typów
psów, a także u kotów i innych zwierząt. Statystycznie, większość przypadków notuje się u psów ras dużych o głębokiej klatce piersiowej, takich jak owczarek niemiecki, doberman, psy z grupy molosów czy dogi
niemieckie. Badania wskazują na dziedziczne tendencje do występowania rozszerzenia i skrętu żołądka, dlatego dokładny wywiad dotyczący
hodowli oraz badanie predyspozycji rodzinnych przed zakupem czworonoga są niezwykle istotne.
Nie ustalono dotychczas bezpośrednich przyczyn rozszerzenia i skrętu
żołądka. Wiadomo, że wskutek wielu nakładających się na siebie czynników, w żołądku dochodzi do gromadzenia się płynów i gazów, przez
co objętość żołądka ulega ciągłemu powiększaniu się. Mamy wtedy do
czynienia z rozszerzeniem żołądka. Jego konsekwencją może być skręt.
Żołądek zaczyna obracać się pod ciężarem swojej zawartości. Pozbycie
się tej zawartości poprzez otwór przełykowy lub pasaż treści pokarmowej do odźwiernika stają się niemożliwe, gdyż ujścia te zostają zablokowane wskutek obracania się narządu. Zwykle obrót żołądka oscyluje
w granicach 200 - 270°. Przemieszczeniu ulega śledziona, która połączona jest z żołądkiem za pomocą więzadła żołądkowo-śledzionowego.
Obrót żołądka nawet o kilkadziesiąt stopni sprawia, że zaciśnięciu ulegają naczynia krwionośne znajdujące się w ścianie żołądka. Powoduje to
zastój krwi w naczyniach, niedotlenienie narządów, ich martwicę oraz
pojawienie się przesączu z naczyń, który może gromadzić się w świetle
żołądka, dodatkowo obciążając narząd. Samo powiększenie objętości
żołądka wywołuje ucisk na najważniejsze naczynia krwionośne jamy
brzusznej, co skutkuje niedokrwieniem mięśnia sercowego. U zwierzęcia rozwija się wstrząs, niedokrwienie prowadzi do niewydolności serca,
wątroby, nerek, trzustki czy jelit. Nawet do 45 % psów, u których zastosowano jakieś leczenie, umiera po kilku do kilkudziesięciu godzinach.
Jakie objawy powinny nas niepokoić i co można zauważyć u psa w przypadku rozszerzenia i skrętu żołądka?
Powiększający się żołądek powoduje zwiększenie objętości brzucha
u psa. Pies jest wzdęty, ma napięty brzuch, bezskutecznie próbuje zwymiotować, ślini się, próbuje odbić gazy, jednak wszelkie te próby nie
przynoszą rezultatu. Jest niespokojny, zmienia pozycję, brzuch staje się
coraz większy, w końcu może dojść do utraty przytomności. Obecność
gazu w żołądku potwierdza się wykonując zdjęcie rtg. Leczeniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne, którego skuteczność zależy w głównej
mierze od czasu trwania schorzenia. Rozszerzenie żołądka jest stanem
nagłym, wymagającym natychmiastowej interwencji chirurgicznej, ponieważ wpływa na ogólnoustrojowe krążenie krwi i prowadzi do niewydolności wielonarządowej. Rokowanie jest zawsze ostrożne do
niepomyślnego. Śmiertelność jest bardzo wysoka.
W czasie zabiegu operacyjnego dokonuje się repozycji żołądka, opróżnia się jego zawartość, a także dokonuje się tzw. gastropeksji, czyli przyszycia ściany żołądka do wewnętrznej powierzchni ściany jamy
brzusznej, by zapobiec ewentualnym nawrotom. Jeśli jakieś fragmenty
narządu uległy już martwicy, usuwa się je. Usunięciu często ulega śledziona, gdyż jak było to już opisane, połączona jest z żołądkiem, przez
co sama także ulega skrętowi.
Mimo iż nie ustalono jednoznacznych przyczyn rozszerzenia i skrętu
żołądka, wskazuje się na kilka istotnych potencjalnych zagrożeń. Poza
ryzykiem związanym z wielkością zwierzęcia, budową jego klatki piersiowej i predyspozycjami genetycznymi, stosunkowo częściej schorzenie to notowano u zwierząt jedzących obfite posiłki. Dlatego warto
podawać zwierzętom kilka posiłków dziennie o mniejszej objętości
zamiast jednego dużego. Zachorowalność zwiększa się w przypadku
stosowania karm o dużej zawartości tłuszczów, u zwierząt bojaźliwych,
starszych, osobników płci męskiej, niedożywionych z nagłym dostępem do dużej porcji jedzenia. Zachorowaniom sprzyja niska temperatura otoczenia (wzrost zachorowań w okresie jesienno-zimowym) oraz
zbyt niskie lub bardzo wysokie ciśnienie atmosferyczne. Zaleca się
również ograniczenie ruchu bezpośrednio przed, a także do 2 godzin
po posiłku. Nie na wszystkie te aspekty mamy jako właściciele wpływ,
dlatego nie zawsze udaje nam się uchronić naszych podopiecznych
przed tym schorzeniem. Kluczową rolę pełni tu czas, dlatego warto
pamiętać, że szanse naszego psa są tym większe, im szybciej dostarczymy go do lekarza.
Małgorzata Rosłońska
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Sukces Natalii Łyczkowskiej
Celem Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia jest wykształcenie
wśród młodzieży szkolnej potrzeby
dbania o własne zdrowie oraz kreowanie umiejętności niezbędnych
do ochrony i doskonalenia zdrowia.
Podobnie jak w poprzednich latach
w grudniu 2016 r. w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się rejonowy etap XXV
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia 2016/17,

organizowanej przez Zarząd Główny PCK. W tym etapie konkursu
największą wiedzą wykazała się
Natalia Łyczkowska, uczennica
kl. II LO Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku. Pokonała przybyłych przedstawicieli szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu nowodworskiego, zajmując I miejsce.
W ten sposób stała się reprezentantką naszego powiatu oraz gminy w etapie okręgowym.

Zgodnie z regulaminem w ramach etapu okręgowego Natalia
przeprowadziła akcję promującą
zdrowie pod hasłem „Rozkwitaj
zdrowiem” oraz napisała test sprawdzający jej wiedzę. Podczas prowadzonej akcji Natalia realizowała
różnorodne działania, m. in. prowadzenie bloga internetowego,
krzewienie wśród rówieśników aktywności ruchowej, prowadzenie
zajęć praktycznych, mających na
celu rozwijanie umiejętności kulinarnych rówieśników, przeprowadzenie konkursu
plastycznego, nauka
prawidłowego szczotkowania zębów i mycia rak, przedstawienie
prezentacji multimedialnej na temat profilaktyki uzależnień.
Finał etapu okręg owe g o o d b y ł s i ę
24.03.2017 r. w siedzibie PCK w Warszawie.
Nasza reprezentantka
zajęła III miejsce.
Opiekę nad uczennicą sprawowały: nauczyciel biologii Zofia
Truszkowska i opiekun
Szkolnego Koła PCK
Ewa Żołnierzak.

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

XVI Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia
W Szko l e Po d s t awowe j n r 7
im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim, 11 marca 2017
r., już po raz szesnasty odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Nowego
Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia. W zawodach wzięły udział reprezentacje: Nasielska,
Popowa Borowego oraz gospodarzy – Szkoły Podstawowej nr 7.
Rozegrano konkurencje: Szeryf,
Prymus, Olimpijczycy, Krzyżak,
których punktacja wliczana była
do klasyfikacji indywidualnej oraz
grę zespołową Ekspres. Startowały
w niej ośmioosobowe reprezentacje szkół. Uczestnicy zawodów
mogli spędzić miło czas, uczestnicząc w grach i zabawach w oczekiwaniu na wyniki.
Reprezentacja ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku zdobyła I miejsce
w grze zespołowej Ekspres, II
miejsce w klasyfikacji ogólnej, II
miejsce w klasyfikacji drużyn klas
czwartych (1 drużyna) i III miejsce
(drużyna 2) oraz III miejsce w klasyfikacji klas trzecich (drużyna 1).
Wszystkie konkurencje wymagały
od zawodników perfekcyjnej znajomości tabliczki mnożenia, a także
szybkości, zręczności i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
zadaniowych. Po rozegraniu gier
konkursowych zawodnicy uczestniczyli w dodatkowych konkurencjach „Piłkarz matematyk ”
i „Królowa skakanki”.
Nasielska drużyna wystąpiła w składzie :

Kategoria D-III (dziewczynki kl. III)
Drużyna 1: Patrycja Czyż, Julita Daniszewska
Drużyna 2: Wiktoria Skierkowska,
Vanessa Czyżyk, Julia Tylińska (ind.)
Kategoria C-III (chłopcy kl. III)
Drużyna 1: Bartosz Łyczkowski, Dawid Zalewski
Drużyna 2: Marcin Gogolewski,
Szymon Laskowski, Jakub Nagel
(ind.)
Kategoria D-IV (dziewczynki kl. IV )
Drużyna 1: Zuzanna Obojska, Katarzyna Piątkowska
Drużyna 2: Natalia Księżyk, Amelia
Rączka, Julia Walesiak (ind.)
Kategoria C-IV (chłopcy kl. IV)
Drużyna 1: Jakub Malon, Michał
Obojski
Drużyna 2: Karol Nagel, Dominik
Wiśniewski, Adrian Bogusz (ind.),
Piotr Konerberger (ind.)
Laureaci w klasyfikacji indywidualnej:
Patrycja Czyż I miejsce w kat. D-III;

Adrian Bogusz II miejsce w kat.
C-IV;
Zuzanna Obojska III miejsce w kat.
D-IV
Poszczególne konkurencje:
Patrycja Czyż – I miejsce Krzyżak;
Karol Nagel – I miejsce Olimpijczycy; Adrian Bogusz – II miejsce
Olimpijczycy; Natalia Księżyk – III
miejsce Olimpijczycy; Adrian Bogusz – III miejsce Krzyżak; Zuzanna
Obojska – I miejsce „Królowa skakanki”; Natalia Księżyk – II miejsce
„Królowa skakanki”.
Zwycięstwo w XVI Otwartych Mistrzostwach Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia
przypadło reprezentacji Szkoły
Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim, II miejsce zajęła najlepsza ósemka z SP Nasielsk,
zaś III – szkoła z Popowa Borowego. Całej drużynie ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku serdecznie dziękujemy
i gratulujemy!
Opiekunowie: Beata Górecka,
Grażyna Kopka

PORADY

Cenne właściwości jajek
Już niedługo Święta Wielkanocne, podstawowym składnikiem świątecznego
śniadania, jak i wielu dań świątecznych są jaja.
Jajka od zawsze uważane były za zdrowe i pożywne, jednak, gdy wypowiedziano wojnę cholesterolowi, który w znacznym stężeniu występuje w żółtku jaja, ich popularność znacznie się zmniejszyła. Na szczęście jajka wracają
na nasze talerze, ponieważ ich wartość odżywcza jest bardzo wysoka.
Jajka to skarbnica cennych składników odżywczych.
Jakie składniki zawierają?
• Żelazo (zapobiega anemii), wapń, magnez, potas, sód, miedź,
• Lecytyna (usprawnia pracę mózgu, chroni oczy),
• Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (poprawiają pracę układu nerwowego),
• Cholesterol (niezbędny do prawidłowego rozwoju mózgu),
• Witamina A (odpowiada za prawidłowy wzrok i wzrost),
• Witamina E (odpowiada za zdrową skórę),
• Witaminy z grupy B (odpowiadają za prawidłową pracę całego organizmu),
• Cenne białko potrzebne do budowy tkanek.
Badania naukowe nie potwierdziły bezpośredniej zależności między
jedzeniem jajek, a poziomem cholesterolu. Jego zawartość we krwi
człowieka zależy od wielu czynników m.in.: wieku, płci, masy ciała, aktywności fizycznej, sprawności wątroby, a także od rożnego rodzaju
chorób.
Zawarte w jajku składniki: lecytyna i wielonienasycone kwasy tłuszczowe
omega-3 pomagają pozbyć się cholesterolu i obniżają poziom trójglicerydów we krwi.
Jaja są produktami o stosunkowo niskiej wartości energetycznej w 100 g
zawierają około 140 kcal. W skład jajka wchodzi głównie białko, na drugim miejscu jest tłuszcz. Zawiera znikome ilości węglowodanów. Dodatkowo z cennych składników są tu potas, sód, wapń, żelazo witaminy
A i D.
Wartość odżywcza jaj
i ich smak zależą od
sposobu odżywiania kur, dlatego zwykle najsmaczniejsze
są jaja z małych gospodarstw wiejskich,
w których kury mają
dostęp do świeżej
trawy. Oczywiście
walory pokarmowe
jaj zależą też od pory
roku. Latem są smaczniejsze, ponieważ kury mają lepszy dostęp do trawy, świeżego powietrza, słońca. Wtedy właśnie żółtka są najbogatsze
w witaminy A i D.
Jakie jajka mamy do wyboru?
0 – jaja z hodowli ekologicznej. Kury mają wolny wybieg. Takie jajka są
wyższej jakości.
1 – z hodowli na wolnym wybiegu;
2 – z hodowli ściółkowej, kury nie mają wybiegu;
3 – z hodowli klatkowej, kury cały czas są w klatkach.
Najzdrowsze zaś są jajka od babci, cioci, znajomych, którzy mają niewielką
naturalną hodowlę kur.
Należy również pamiętać, że u niemowląt wprowadzamy najpierw żółtko
i dopiero w późniejszych miesiącach podajemy całe jaja, ponieważ niestety
białko jaja może uczulać. Osoby z chorobami trzustki i pęcherzyka żółciowego powinny maksymalnie ograniczyć spożycie żółtek, ponieważ w nich
jest skoncentrowany tłuszcz, którego w tych chorobach trzeba unikać.
Jak przechowywać jajka?
Jajka w lodówce możemy trzymać maksymalnie 3 tygodnie. Zwrócić należy również uwagę na to, że jajka mają zdolność pochłaniania obcych zapachów. Niska temperatura spowalnia proces starzenia jaj, ale go nie eliminuje.
Proces starzenia hamuje również naturalna warstwa ochronna pokrywająca
skorupkę. Przed użyciem należy jajka dokładnie umyć, można także sparzyć wrzątkiem.
Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?
Świeżość jaj można sprawdzić, wkładając jajko do wody. Bardzo świeże jaja
włożone do naczynia z wodą będą leżały poziomo na dnie, nienadające się
do jedzenia wypłyną na powierzchnię. Jaja nieco unoszące się nie są pierwszej świeżości, ale jeszcze nadają się do jedzenia.
Wkrótce Wielkanoc, zatem warto jeść jaja – oczywiście w rozsądnych ilościach.
Iwona Łątka
Poradnia dietetyczna Medslim
506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl
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Setka Komandosa

Z Erasmusem do Grecji

W lipcu zeszłego roku oczy biegaczy wpatrzone były w Arka Żyłę, który pokusił
się o samodzielne przebiegnięcie 63 km w Ultramaratonie Powstańca. Wtedy na
mecie pojawił się po 9 godzinach i 19 minutach. Niestety na biegaczy z Nasielsk
Baszta Team nie ma siły. Jedyną osobą z naszej grupy, która pokusiłaby się na
pobicie rekordu Arka, jest oczywiście Jarek Dylewski. Jarek tym razem przebiegł
chyba swój najbardziej morderczy bieg „Setkę Komandosa” – dokładnie 100
kilometrów w czasie 13 godzin i 40 minut. Jarek zajął bardzo dobre 23. miejsce
na 99 biegnących.
Bieg rozpoczął się 17 marca w Lublińcu o godzinie 22:00, a zakończył w miejscowości Kokotek. Do pokonania było 100 km, co dawało 5 okrążeń. Trasa prowadziła drogami leśnymi, a na pokonanie jej biegacze mieli 20 godzin.
Bieg Komandosa zawsze łączy się z odpowiednim strojem. Trzeba biec z plecakiem o wadze 10 kg na pierwszym 10-kilometrowym odcinku. Kolejne 30 km
pokonuje się w pełnym umundurowaniu polowym, a następne 60 km można
biec w stroju dowolnym.

– Powoli dochodzę do siebie. Jak na taki bieg, to czuję się już dobrze. Po biegu
było bardzo ciężko. Zająłem 23 miejsce! To bardzo dobry wynik, jestem z niego
bardzo zadowolony. Jest to mój pierwszy ultramaraton przebiegnięty samodzielnie – tak swój bieg wspomina Jarek.
Zdobycie „Korony Maratonów”, udział w „Maratonie Komandosa”, „Biegu
Rzeźnika”, „Setce Komandosa” brzmi dumnie. Ciekawe, czym nas jeszcze zaskoczy? Kto wie, może zobaczymy go na trasie najdłuższego biegu w Polsce,
czyli „Biegu 7 Szczytów” w Sudetach, gdzie do pokonania jest 240 km. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.
Po zimie, która niezbyt sprzyjała aktywności fizycznej, czas powrócić do
wspólnego biegania. Zapraszamy wszystkich chętnych, w każdą środę
o godzinie 20:15. Zachęcamy również do śledzenia naszego funpage na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o naszych spotkaniach i zawodach.
Do zobaczenia pod Basztą.
(IW)

Życie Nasielska nr 8 (472); 7–20.04.2017

W dniach od 5 do 11 marca 2017 r. w ramach programu Erasmus+ KA2 sześciu
uczniów wraz z nauczycielami Zespołu
Szkół nr 3 brało udział w pierwszym międzynarodowym spotkaniu, które odbywało się w stolicy Grecji, Atenach.
W programie Erasmus+ KA2 uczestniczą cztery kraje partnerskie: Turcja,
Chorwacja, Grecja i Polska. Działania i aktywności związane są z tematem projektu: „Jestem ekologiem” (I Am Being an
Ecological Person).
Nasi gospodarze przygotowali dla nas
mnóstwo atrakcji. W Centrum Edukacji
o Środowisku w Laviro braliśmy udział
w zajęciach warsztatowych pt. „Nic nie
jest marnowane”. Byliśmy w zakładzie poddającym nieczystości stałe recyklingowi w Koropi.
W centrum kulturalnym Stavros Niarhos podziwialiśmy nowoczesne budownictwo zaprojektowane według zasad
zrównoważonego rozwoju oraz przepiękny ogród śródziemnomorski. W luksusowej dzielnicy Aten – Stamata
Attica przedstawiono nam zasady funkcjonowania budynku posiadającego Europejski Certyfikat BREEAM (BREEAM to metoda oceny wpływu budownictwa na środowisko, wyznaczająca standardy dla zrównoważonego
projektowania.)
Zwiedzaliśmy m.in Akropol, Muzeum Akropolu Ateńskiego oraz Świątynie Posejdona na przylądku Sunion, nad
Morzem Egejskim. Niezapomnianych wrażeń dostarczył uczniom całodniowy pobyt w szkole naszych gospodarzy. Poznaliśmy, jak funkcjonuje grecki system edukacji. Młodzież z naszej szkoły brała udział w lekcjach, np.
informatyki i historii. Uczestnicy spotkania wykonywali zadania związane z zasadą 3R, czyli ograniczanie, ponowne użycie i recykling. Bardzo podobał się nam wspólny tradycyjny taniec grecki.
Nie obyło się również bez degustacji przepysznych dań kuchni greckiej, przygotowanych przez rodziców
uczniów szkoły goszczącej. Wszyscy uczestnicy wymiany poszerzali swoje horyzonty, super się bawili, nawiązali nowe znajomości, zasmakowali lokalnych specjałów, doskonalili swój angielski, a co najważniejsze – przeżyli
wspaniałą przygodę!
Małgorzata Parzonka

7–20.04.2017; Życie Nasielska nr 8 (472)

13

PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
5–9 kwietnia
godz. 15.00 2D, godz. 17.30 3D
11–13 kwietnia
godz. 15.00 3D

Piękna i Bestia (dubbing)

Fantasy, musical, romans; USA; Czas trwania: 2 godz.
9 min.

Bella (Emma Watson) jest mieszkanką francuskiej
wioski. Kiedy dowiaduje się, że jej ojciec Maurycy (Kevin Kline) został uwięziony w pałacu
okrutnej bestii (Dan Stevens), postanawia odnaleźć jego siedzibę. Dziewczyna oferuje mu swe
życie, w zamian za życie ojca. Potwór przystaje
na tę propozycję. Ku zdziwieniu Belli, bestia nie
więzi jej w lochu. Zamiast tego dziewczyna zamieszkuje w pięknej komnacie pełnej zaczarowanych przedmiotów...
5–9 kwietnia godz. 20.00

PolandJa

Komedia obycz.; Polska; Czas trwania: 1 godz. 43 min.

Najdziksze historie zdarzają się ludziom w najmniej odpowiednich momentach. „PolandJa”
to pełna humoru opowieść o tym, jak (nie) radzimy sobie z rzeczywistością, która nas otacza.
11–13 kwietnia
godz. 18.00

Zerwany kłos

Dramat religijny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 35 min.

Trwa I wojna światowa. Carskie oddziały panoszą się w okolicach Tarnowa. Szesnastoletnia
Karolina Kózkówna ponosi śmierć męczeńską
w obronie wiary. Jej ojciec obwinia się za śmierć
ukochanej córki. Dzieje bohaterów dopełnia Teresa, która nosi w sercu tajemnicę o gwałcie zadanym przez kozaka Sorokina.
19–23 kwietnia
godz. 15.00

Był sobie pies 2D (dubbing)

Familijny, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 40 min.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Lubisz szukać dziury w całym. Uwierz grupie, z którą pracujesz. Wszystko jest precyzyjnie przemyślane. W tym tygodniu także
przestań się wypowiadać za innych. Zwłaszcza jeśli inni Cię do tego nie upoważnili.
Byk 21.04–20.05
Gorliwości i zapału do pracy teraz Ci nie
zabraknie. To dobrze, że masz określony cel. To jest właśnie klucz do spełnienia
i zrealizowania zamierzeń. Nie zapominaj
jednak o życiu prywatnym.
Bliźnięta 21.05–21.06
Im trudniejsza walka, tym słodszy triumf.
Twoja odwaga sprawdzi się w potyczkach
na polu zawodowym. Satysfakcję masz
gwarantowaną. Głównym i jedynym źródłem wsparcia będzie Twój szef.
Rak 22.06–22.07
Skoncentruj się teraz na przezwyciężaniu impasu. Twoja dotychczasowa bierność spowodowała narastanie przeszkód.
Spójrz na wszystko z innej perspektywy.
Zaufaj swojej drugiej „połówce”.
Lew 23.07–23.08
Ostatnio masz problem z organizacją swoich działań. Działając od niechcenia, wzbudzasz w sobie i wokół siebie zbyt wiele
niepokoju. Do Twojego życia wkradł się
chaos, spróbuj nad tym zapanować.
Panna 24.08–22.09
Unikaj kategorycznych stwierdzeń. Tego typu
wypowiedzi, zwłaszcza gdy są krytyczne, potrafią zniechęcać innych. Porzuć potrzebę
dominacji. Jeśli się nie zmienisz, ryzykujesz
rozpadem zespołu, któremu przewodzisz.

Waga 23.09–23.10
Nie traktuj swoich obowiązków zawodowych z taką śmiertelną powagą. Koniecznie
rozejrzyj się za jakąś bratnią duszą. W miłym towarzystwie szybciej mija czas. Pamiętaj także, że muzyka łagodzi obyczaje.
Skorpion 24.10–22.11
Twój upór może uruchomić teraz lawinę błędów i pomyłek. Dlatego przemyśl swoją decyzję raz jeszcze i postaraj się iść na kompromis.
Mogą Cię dopaść przykre kłopoty gastryczne.
Żeby im zapobiec, wycisz się i stosuj lekką dietę.
Strzelec 23.11–21.12
Nie ustawiaj się w roli osoby wszystkowiedzącej. Twoje rady drażnią wszystkich. Nie uszczęśliwiaj nikogo na siłę. Wprawdzie kierują Tobą
życzliwe zamiary, ale nie wszyscy tak to odbierają. Szukaj płaszczyzny porozumienia.
Koziorożec 22.12–20.01
Twoje otoczenie nie musi stresować się
wraz z Tobą. Sam się wpakowałeś w niezłą kabałę. Tak to jest, gdy nie słucha się
ostrzeżeń. To wielka sztuka przyznać się
do błędu. Świat się na pewno nie zawali.
Wodnik 21.01–19.02
Najwyższy już czas stanąć na własnych
nogach. Wykorzystaj swoją wiedzę i doświadczenie. Masz mnóstwo talentów
i mógłbyś się sprawdzić w wielu zawodach.
Ryby 20.02–20.03
Lizusostwo nie pomogło Twoim konkurentom.
Można Ci pogratulować, już niebawem Twoja sytuacja zawodowa zmieni się diametralnie.
Ostatnie tygodnie mogły wyczerpać Twój układ
nerwowy, dlatego teraz pozwól sobie na relaks.

To przede wszystkim mądra lekcja skierowana głównie do małych widzów, którzy marzą
o posiadaniu psa. Film Hallströma pokazuje
najróżniejsze strony takiej odpowiedzialności
- pozytywne i negatywne, radosne i bolesne.
Jednocześnie przypomina, że to od człowieka,
a nie psa, zależy, jak będzie wyglądała łącząca
ich relacja.
19–23 kwietnia
godz. 17.00

Bodo

Biograficzny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 50 min.

Jest rok 1916. Młody chłopak, Bodzio, ucieka
z domu, gdyż zamiast zostać lekarzem, jak chciałaby rodzina, marzy o karierze scenicznej. Jeszcze
jednak nie wie, że mu się to uda i wkrótce stanie
się gwiazdą. Kilka lat później Eugeniusz Bodo
jest u szczytu sławy. Właśnie podpisał kontrakt
z wytwórnią w Hollywood, dokąd chce wyjechać
wraz z miłością swojego życia. Jego plany krzyżuje
wybuch okrutnej wojny.
19–23 kwietnia
godz. 19.00

Ghost in the shell
2D (z napisami)

Thriller, akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz.

Film oparty na kultowej mandze pod tym samym tytułem. Major do zadań specjalnych,
jedyna taka na świecie cyborgiczna hybryda
człowieka i robota (Scarlett Johansson), stoi na
czele elitarnej jednostki Section 9, specjalizującej się w walce z najniebezpieczniejszymi przestępcami. Section 9 czeka największe wyzwanie
w historii jednostki. Stanie przed obliczem wroga, którego jedynym celem jest wymazanie
postępów technologii wirtualnej Hanka Robotic’s.
26–30 kwietnia
godz. 15.00

Pim i Pom 2D (dubbing)
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni
osobę do pomocy przy osobach starszych. Prosimy o kontakt od pon. do
pt. godz.8-16 pod nr.tel.603-555-624
lub 23 69-12-284
Firma Błysk- Bis z Makowa Maz. zatrudni kierowcę samochodu ciężarowego (śmieciarki). Praca na terenie
Gminy Nasielsk.Więcej informacji pod
nr tel. 500 123 087.
Firma Błysk- Bis z Makowa Maz. zatrudni pracownika fizycznego. Praca
na terenie Gminy Nasielsk. Więcej
informacji pod nr tel. 500 123 087.
Zatrudnię odpowiedzialną osobę
do firmy remontowo-budowlanej.
Tel. 695 163 726; biuro@banaszewski-cieksyn.pl
Dotacje PROW 2014-2020. Premia
,,Małe gospodarstwa” – bezzwrotna pomoc 60 tys. zł – wnioski do 28
kwietnia, Młody rolnik” – 100 tys.
zł. Wypełnianie wniosków. Tel. 795
931 529.
Przyjmę do pracy przy ociepleniach
tel. 519 192 396
Korepetycje z matematyki. Tanio.
Tel.798 714 084.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.
Tel. 518 529 925.
Automatyka do bram włoskich
firm LIFE i ROGER, bramy garażowe
WIŚNIOWSKI i RYTERNA, domofony
IMPULS i VIDOS. Tel. 602 274 787.
Lokal do wynajęcia, Nasielsk,
ul. Warszawska 18a, nad pizzerią
Salermo. Tel. (23) 69 12 655.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni
wolne od pracy dyżur rozpoczyna się
o godzinie 2400 i trwa do godziny 730 dnia następnego pod
wskazanym numerem telefonu 572 388 046
3.04-9.04.2017 r. - Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.,
10.04.-16.04.2017 r. - Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.,
17.04.-23.04.2017 r. - Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.,
24.04.-7.05.2017 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,
8.05. - 14.05.2017 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk.
		

Na podstawie Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2016 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.

Atrakcyjne działki budowlane
i inwestycyjne (uzbrojone) przy ul.
Piłsudskiego w Nasielsku. Tel. 696
468 255.
Wycinka drzew i pielęgnacja ogrodów.
Tel. 667 569 562.
Prace remontowo-budowlane.
Tel. 667 569 562.
Sprzedam działkę budowlaną przy
ul. Przemysłowej, częściowo zabudowaną. Tel. 880 262 323.
Wynajmę DOM, 3 km od stacji PKP
Nasielsk. Tel. 22 827 75 12.
Sprzedam inkubator półautomat –
stan idealny. Tel. 607 784 929.

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprężarka typ WAN, zbiornik powietrza
400 l, silnik elektryczny 11 kW. Sprawna.
Stan b. dobry. Tel. 605 963 272.
Wynajmę mieszkanie, kuchnia, 2 pokoje, łazienka, centralne ogrzewanie.
Tel. 602 793 096.
Zatrudnię przy gipsach. Tel. 535 951
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SZANOWNI PAŃSTWO KOMBATANCI!
Urząd Miejski w Nasielsku informuje,
iż dyżur Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Polskich
i Osób Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
zostaje wznowiony od 28 lutego br.,
godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3
(na parterze, przy kasie Banku).

510.

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)

Podnajmę gabinet kosmetyczny NDM
(z możliwością zatrudnienia manicurzystki). Tel. 691 553 551.
Sprzedam dom z działką. Słustowo
34. Tel. 888 667 323.
Sprzedam działkę budowlaną blisko

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

PKP Studzianki. Tel. 784 528 758
Sprzedam łubin biały. Tel. 784 528 758

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

Zatrudnię mechanika – konserwatora.
Naprawy bieżące maszyn rolniczych,
samochodów i ciągników. Praca na
pełen etat. Tel. 602 303 143.
Sprzedam dom w Mogowie. Tel. 692
373 853.
Profesjonalne usługi mycia i czyszcze-

Cennik reklam i ogłoszeń
1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

608 618 321.

3.

drobne za słowo

Sprzedam działkę budowlaną. Nasielsk

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

miasto. Powierzchnia 1200 i 1400 m2.

5.

insert – 1 szt.

rolniczych, pojazdów samochodowych
itp. Dezynfekcja i bielenia budynków
gospodarczych oraz magazynów. Tel.

Sprzedam słupki ogrodzeniowe z rury
grubościennej. Tel. 669 205 995.

Cena netto zł

800,00
0,10

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej

– 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej

do 50%

Tanio sprzedam ładny narożnik mało

ogłoszenie całostronicowe

– 10%

używany. Tel. 790 597 615.

ogłoszenie na stronie redakcyjnej

+ 50%

Pielęgnacja ogrodów – wycinka. Tel.

II i III strona

+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

667 569 562.
Ocieplenia budynków – remonty. Tel.
667 569 562.
Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.

z Komisariatu Policji w Nasielsku
za ogrom pracy jaki wkłada
w służbę na rzecz lokalnej społeczności

Ogłoszenie o naborze

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

0,85

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

Tel. 669 205 995.

Czy wiesz już wszystko o swojej emeryturze lub o dostępności innych
świadczeń z ZUS?
Pod takim hasłem prowadzimy cykl spotkań dla osób zainteresowanych
poszerzeniem swojej wiedzy i uzyskaniem dodatkowych wskazówek
dotyczących postępowania przy korzystaniu ze świadczeń ZUS.
Konsultacje z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbywać się będą w każdą drugą środę miesiąca w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Juliusza Słowackiego 6.
Głównym celem wspólnej inicjatywy podjętej przez te dwie instytucje
jest zwiększenie dostępności informacji na temat możliwości ubiegania się o renty, emerytury i inne świadczenia w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Zależy nam na przekazaniu rzetelnej wiedzy jak
największej grupie uprawnionych, w tym bezrobotnym mieszkańcom
powiatu nowodworskiego.
http://ndm.praca.gov.pl/

Pani asp. Katarzynie Rokickiej

Rodzaj ogłoszenia

kowej, ogrodzeń, maszyn i urządzeń

Konsultacje
z pracownikami ZUS

Mieszkańcy Mogowa
składają podziękowanie
oraz wyrazy uznania i szacunku

lp.

nia elewacji budynków, kostki bru-

Z PUP

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

NA SPORTOWO

Piknik Żbika w Jaskółowie
Pogoda dopisała uczestnikom pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Zarząd
MLKS Żbik.
Impreza, której celem była integracja całego środowiska młodych sportowców,
odbyła się w sobotę 26 marca na terenie
ścieżki ekologicznej w Jaskółowie. Było
ognisko, grill, gorące kiełbaski, grochów-

ka, popcorn, ciepłe i zimne napoje oraz dmuchany zamek
dla najmłodszych. Grono starszych i młodszych piłkarzy
wykorzystało ten czas również aktywnie, rozgrywając towarzyskie mecze. W pikniku uczestniczył także Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Michał B.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku
poszukuje osoby
do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
I. Charakter umowy: umowa zlecenie
II. Ogólny zakres wykonywanych czynności:
uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego
funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności
społecznych, asystowanie w codziennych czynnościach życiowych.
III. Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej,
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego
zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami
psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej
z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku
terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym, zakładzie rehabilitacji,
innej jednostce niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
III. Informacje dodatkowe:
Liczba godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy zlecenia do uzgodnienia. Przedział czasowy, w którym
można wykonać zlecenie to: poniedziałek - sobota, w godz. 8:00 18:00.
Więcej informacji można uzyskać:
osobiście: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
lub pod nr. tel.: (23) 69 33 006
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Początek rundy nieco trudniejszy
W lidze okręgowej grupy ciechanowsko-ostrołęckiej rozegrane został y już trzy kolejki
rundy wiosennej. Żbik zdobył
w nich siedem punktów, tracąc
jednak dwa.
Jesienią w pojedynku z tymi samymi drużynami nasza drużyna
wywalczyła komplet punktów,
czyli 9. Mamy więc do czynienia z pewnym regresem. Strata
dwóch punktów nie byłaby wielkim problemem, gdyby nie to, że
dostrzeżono pewne niepokojące
zjawisko – we wszystkich trzech
spotkaniach nasi piłkarze fatalnie
prezentowali się w drugiej połowie tych pojedynków. W pierwszych połowach spotkań nasza
drużyna też nie prezentowała się
najlepiej. Przyczynę tego upatrywano w tym, że tę część spotkań
nasi piłkarze grali „pod wiatr”. Spodziewano się nawet, że w drugiej
części może być tylko lepiej. Następowało jednak rozczarowanie.
Zamiast zdecydowanej przewagi,
nasi piłkarze musieli dalej się bronić. Co więcej, traciliśmy bramki. Tak było w pierwszym meczu
rozegranym na naszym stadionie z Wieczfnianką, tak też było
w meczu wyjazdowym w Ojrzeniu. Niestety, tak też było w ostatnim, trzecim już meczu, z Borutą
Kuczbork, jaki w sobotę 1 kwietnia
nasza drużyna rozegrała na własnym boisku.
W Ojrzeniu miejscowa drużyna
opiera się w dużej mierze na zawodnikach, którzy swe piłkarskie
umiejętności zdobywali głównie
w Ciechanowie. Prezentują dobry,
techniczny futbol. Żbik pierwszą
połowę grał „pod wiatr”. W tym
czasie potrafił jednak nie tylko
nie dać zepchnąć się do obrony,
ale zdobył nawet bramkę. Strzelił
ją w bardzo ładnym stylu Marek
Osiński po przejęciu piłki od Rafała Załogi, który zainicjował całą
akcję. Było to w 35. minucie meczu. Ta część spotkania była najlepszym fragmentem gry Żbika
w całym meczu.
Nasz snajper miał jeszcze dwie
bardzo dobre okazje na strzelenie
kolejnych bramek, gole jednak nie
padły. W światku piłkarskim krąży
powiedzenie, że niewykorzystane
okazje zazwyczaj się mszczą. Tak
też było i w tym przypadku. Na
szczęście jednak wszystko zakończyło się remisem. O ostatecznym
wyniku meczu Żbika i Tęczy zadecydowała w dużym stopniu gra
nestora Rafała Traczyka. Około 65.
minuty meczu nie tylko zainicjował akcję ofensywną swej drużyny,
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Zawody gminne
W czwartek, 30 marca br., na parkiecie hali sportowej przy Publicznym
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku odbyły się gminne zawody piłki ręcznej
dziewcząt i chłopców w kategorii szkół gimnazjalnych. W turnieju uczestniczyły wszystkie reprezentacje szkół z terenu gminy Nasielsk: Gimnazjum nr 2 ze Starych Pieścirogów, Gimnazjum nr 3 z Cieksyna, Gimnazjum
przy ZSO w Nasielsku oraz gospodarze z Publicznego Gimnazjum nr 1
z Nasielska. Po losowaniu przystąpiono do rozgrywek. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt:
PG 2 Stare Pieścirogi – Cieksyn – 1:2
PG 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk – 1:9
PG 1 Nasielsk – PG 2 Stare Pieścirogi – 11:2

ale i ładnie ją wykończył. Zawiodła
nasza obrona.
Podobny przebieg miał mecz Żbika z Borutą Kuczbork. Liczono na
łatwe zwycięstwo naszej drużyny,
szczególnie że jesienne potyczki
Żbik rozstrzygnął na swoją korzyść.
Sobotnie zwycięstwo Żbika można uznać za szczęśliwe. Goście zastosowali bardzo prostą taktykę.
W pierwszej połowie ograniczali się głównie do obrony własnej
bramki. Ich celem, jak powiedział
po meczu trener tej drużyny, było
zejście na przerwę z wynikiem
bezbramkowym, a następnie remis w cał ym meczu. Planowali
w drugiej połowie częściej atakować z tzw. kontry. Na szczęście dla
naszej drużyny swego planu nie
zrealizowali.
W ostatnich sekundach pierwszej
części stracili bramkę w wyniku
karnego. Egzekutorem rzutu był
Damian Załoga. Jednak goście i nie
tylko oni mówili, że rzut karny nasielskiej drużynie się nie należał, że
był to tzw. karny z kapelusza.

Teraz spodziewano się wzmożonego
naporu gości, jednak przeciwnikom
nie udało się wyprowadzić groźnej
kontry i Żbik zainkasował trzy punkty. Kibice odchodzili ze stadionu
mocno zawiedzeni. Nie zadowalała
ich nawet smaczna grochówka, jaką
Zarząd Klubu zaserwował wszystkim
obecnym na stadionie.
W najbliższą sobotę, 8 kwietnia
Żbik staje przed bardzo trudnym
zadaniem. Przeciwnikiem będzie żuromińska Wkra. To chyba
jedyna drużyna z naszej grupy,
która ma jeszcze szansę walczyć
z ostrołęcką Koroną o awans do
IV ligi. Żurominianie grają obecnie bardzo dobrze. Niewątpliwy
wpływ ma na to bardzo dobra sytuacja finansowa klubu. Żbik, jak
się wydaje, nie umie grać ze słabszymi drużynami, potrafi jednak
walczyć z drużynami notowanymi wyżej. Gra dobrze zwłaszcza
wtedy, gdy czuje wsparcie swych
sympatyków – kibiców. Zarząd
i piłkarze liczą, że niewielka, stukilometrowa odległość nie będzie
przeszkodą dla sympatyków Żbika.
Andrzej Zawadzki

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce PG 1 Nasielsk – 4 punkty
II miejsce PG 3 Cieksyn – 2 punkty
III miejsce PG 2 Stare Pieścirogi – 0 punktów

Skład mistrzowskiego zespołu z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku:
Julita Sterbicka, Julia Werczyńska, Aleksandra Górecka, Natalia Basiewicz,
Martyna Falęcka, Wiktoria Saliszewska, Natalia Niesiobęcka, Klaudia Tomczyk, Julita Miller, Aleksandra Jasińska, Sandra Piotrowska, Weronika Jasińska, Maja Wyszyńska, Martyna Brańska. Opiekunem zespołu była Jolanta
Skurczyńska.
Kategoria chłopców:
PG 2 Stare Pieścirogi – Cieksyn – 4:2
ZSO Nasielsk – PG 1 Nasielsk – 2:3
ZSO Nasielsk – PG 2 Stare Pieścirogi – 3:5
PG 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk – 0:4
PG 1 Nasielsk – PG 2 Stare Pieścirogi – 1:2
ZSO Nasielsk – PG 3 Cieksyn – 3:4

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce PG 2 Stare Pieścirogi – 6 punktów
II miejsce PG 1 Nasielsk – 4 punkty
III miejsce PG 3 Cieksyn – 2 punkty
IV miejsce ZSO Nasielsk – 0 punktów

BRYDŻ
Wyniki turnieju „siódmego”, 24.03.2017 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
3. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
5. Zbigniew Michalski – Marek Olbryś
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		

167 pkt (57,99%)
158 pkt (54,86%)
156 pkt (54,17%)
151 pkt (52,43%)
147 pkt (51,04%)
122 pkt (42,36%)
107 pkt (37,15%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
3-4. Mariusz Figurski					
Robert Truszkowski				
5-6. Janusz Muzal					
Janusz Wydra					
7.
Krzysztof Michnowski				
8-10. Waldemar Gnatkowski				
Stanisław Sotowicz				
Paweł Wróblewski					

48 pkt
48 pkt
42 pkt
42 pkt
37 pkt
37 pkt
33 pkt
30 pkt
30 pkt
30 pkt

		

PK
K

L

Skład mistrzowskiego zespołu z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach:
Radosław Chmurski, Kajetan Kiliś, Michał Kobuszewski, Dawid Makowski,
Maciej Lisicki, Kamil Żandarowski, Patryk Gumowski, Patryk Komorowski,
Kamil Różalski, Mikołaj Łyczkowski, Marcin Sawicki. Opiekunem zespołu
był Radosław Skrzynecki.
M.K.
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