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Z SAMORZĄDU
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Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991
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. 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

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku
przy ul. Płońskiej 23, gmina utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
W punkcie tym właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieodpłatnie
(w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) mogą przekazywać odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych, dostarczane we własnym zakresie (oprócz
zmieszanych).
PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00.
Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku, tel.: 23/69-12-364
wew. 45 lub 36.
Na ww. punkt można przywozić i wrzucać do odpowiednio oznakowanych kontenerów następujące odpady: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, zielone i ogrodowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, odpady
wielkogabarytowe, chemikalia (farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po zużytych
środkach ochrony roślin), zużyte opony samochodowe, zużyte baterie,
akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, odpady budowlane i poremontowe (gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje
niebezpieczne).
PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, a także właściwie
zabezpieczone.
PSZOK przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wyłącznie
kompletny.
Przyjmowanie odpadów komunalnych w większej ilości, np.: odpadów
zielonych, ogrodowych w ilości ponad 1 m3, opon w ilości 5 sztuk – nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym PSZOK. Odpady poremontowe mogą być dostarczane w niewielkich ilościach – świadczących
o samodzielnym wykonaniu remontu. Zgodnie z obowiązującym prawem
firma wykonująca remont, winna zutylizować wytworzone podczas remontu odpady na własny koszt.
Zapraszamy do korzystania z punktu.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z MOPS

Świadczenie 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od wtorku,
1.08.2017 r., rozpocznie się okres składania wniosków w ramach „Programu
Rodzina 500 plus” na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą
o zapisywanie się od dn. 1.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny złożenia
wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
trwać będzie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz
bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniach rodzinnych, decyzje będą wydawane
niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane jest, aby osoba
ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, załączyła
do wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest, aby osoby
ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk
oraz wszystkie osoby odwiedzające
Urząd Miejski w Nasielsku!
Od dnia 5 maja 2014 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/14 z dnia
15 kwietnia 2014 roku, Urząd Miejski w Nasielsku jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, jednakże w poniedziałek praca jest wydłużona do godz. 18.00. Każda komórka organizacyjna Urzędu w obsadzie
jednoosobowej ma za zadanie zapewnić jej funkcjonowanie w ramach wydłużonych poniedziałkowych godzin pracy. Od wprowadzenia tej zmiany minęły trzy lata, zatem można już dokonać analizy skuteczności tego
rozwiązania, które nie wydaje się do końca optymalne. Z uwagi bowiem
na szeroki zakres działań każdego wydziału niemożliwe jest zastępowanie
przez jedną osobę w tym czasie wszystkich pozostałych pracowników wydziału.
W związku z powyższym, mając na względzie bardziej kompleksową obsługę interesantów podjąłem decyzję, iż z tego punktu widzenia odpowiedniejsze będzie wydłużenie pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w jeden
dzień tygodnia o jedną godzinę, jednakże przy pełnej obsadzie kadrowej
pracowników. Jednocześnie dla zapewnienia zgodnego z prawem 40-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy konieczne jest skrócenie
godzin pracy w innym dniu – w naszym przypadku w piątek. Oznacza to,
iż Urząd Miejski w Nasielsku będzie czynny w następujących godzinach:
•

w poniedziałek – w godz. 8.00-17.00,

•

od wtorku do czwartku – w godz. 8.00-16.00,

•

w piątek – w godz. 8.00-15.00.

Nowe godziny pracy będą obowiązywały od dnia 1 września br., co oznacza, iż w tym dniu (piątek) Urząd będzie czynny do godz. 15.00.
Zmianie ulegną też godziny przyjmowania interesantów przez Burmistrza
Nasielska w poniedziałek – obecnie będą to godz. 15.00-17.00. Nie zmieniają się natomiast godziny przyjęć we wtorek.
Pragnę również nadmienić, iż w przedstawionych powyżej zmienionych godzinach od 1 września br. będą pracować również inne jednostki mające
swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego, tj. Filia Starostwa Powiatowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych.
Z kolei kasa Banku Spółdzielczego mieszcząca się również w budynku Urzędu będzie przyjmowała wpłaty w poniedziałki do godz. 16.45, od wtorku
do czwartku – do godz. 16.00, a w piątek – do godz. 15.00.
Na koniec chciałbym zaznaczyć, iż nasz nowy system pracy stosuje wiele
urzędów jednostek samorządu terytorialnego i jest on oceniany pozytywnie. Liczę, iż wyjaśnienie przyczyn zmiany oraz nowe godziny pracy Urzędu
spotkają się z Państwa akceptacją.
Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Z MOPS

Świadczenia rodzinne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od piątku,
1.09.2017 r. rozpocznie się okres składania wniosków o zasiłek rodzinny
wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą
o zapisywanie się od dn. 01.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny
złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy
posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami trwać będzie od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz
bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniu wychowawczym, decyzje będą wydawane niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane jest,
aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami załączyła do
wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.
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Zaczęły się … objazdy
3 sierpnia zaczęła się blokada ulicy Kościuszki na wysokości Domu
Pomocy Społecznej. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 571 został wyłączony z użytku publicznego do
30 listopada. Termin prac już teraz przeraża nasielszczan, którzy
zastanawiają się, jak będzie wyglądał ruch uliczny w Nasielsku od
1 września, kiedy to dzieci wrócą
do szkół. Nie zapominajmy bowiem, że Szkoła Podstawowa nr 2
znajduje się w pobliżu nowej inwestycji.
Już słychać narzekania kierowców,
którzy muszą korzystać z objazdów. A to dopiero początek czekających nas przez najbliższe kilka
miesięcy utrudnień komunikacyjnych.
Blokada ul. Kościuszki jest skutkiem rozpoczętego kilka dni temu
remontu mostu na rzece Nasielnej
(ulica Kościuszki). Tuż obok, u zbiegu Kościuszki i Płońskiej, powstanie także rondo. Co prawda roboty
budowlane jeszcze się na dobre
nie zaczęły, ale zamieszanie jest już
ogromne.
Niestety informacja o wprowadzonych objazdach pojawiła się
na internetowej stronie nasielskiego magistratu na dwa dni przed
blokadą, stąd wielu mieszkańców
i przyjezdnych było bardzo zaskoczonych zamkniętym przejazdem
przez most.
Objazd, który wytyczono od
świateł drogowych na skrzyżowaniu Kilińskiego – Młynarska,
dalej ulicą Folwark, fragmentem ulicy Żwirki i Wigury w ulicę Cmentarną (ograniczenie
prędkości do 40 km na godzinę)
do ulicy Słonecznej i Płońskiej,
budzi jednak wiele wątpliwości. Objazd na tej trasie szybko
się korkuje, znajdują się tu dwa
kiepsko oznakowane i niebezpieczne skrzyżowania: Żwirki i

Wigury z Cmentarną oraz Cmentarnej ze Słoneczną. To ostatnie
skrzyżowanie może sprawić wiele
kłopotów kierowców, ponieważ
nie jest oświetlone (zepsuta latarnia)
i jadący ulicą Cmentarną w ostatniej
chwili widzą auta wyjeżdżające ze
Słonecznej.
– Dlaczego na wytyczonym objeździe nie wprowadzono również
tymczasowej zmiany organizacji
ruchu? Na przykład jadący ulicą
Cmentarną muszą ustępować po-

jazdom jadącym rzadko uczęszczaną ulicą Słoneczną. Wielu
kierowców nie wie o tym. Podobnie jest na kolejnym skrzyżowaniu
– ulica Folwark jest drogą podporządkowaną w stosunku do ulicy
Żwirki i Wigury. To powoduje wiele
niebezpiecznych sytuacji – mówi
pan Radosław, jeżdżący codziennie po
tej trasie.
Dodatkowo trzeba
pamiętać, że ulicami Cmentarną i Żwirki i Wigury wędrują
kondukty pogrzebowe, co z pewnością
będzie komplikować
jazdę tym objazdem.
Pogrzebów nie jest co
prawda wiele, ale jednorazowo mogą
zablokować ruch na objeździe.
– Przy cmentarzu robią się straszne korki, koszmarnie się jeździ teraz
przez miasto korzystając z tej drogi. Nie polecam także drogi przez
Krupkę. Powinni ją najpierw chociaż wyrównać, bo obecnie jedzie
się jak po tarce – mówi pan Jacek.
Co ciekawe, mimo wielu znaków
informujących o zakazie wjazdu
do Nasielska samochodów ciężarowych, które zainstalowano m.in.
w Dębem, Pniewie, Pomiechówku, czy w Przyborowicach, co
chwilę widać przejeżdżające przez

obowiązuje ograniczenie
prędkości do 30 km na
godzinę.
Alternatywnym objazdem
dla ulicy Cmentarnej, jest
ciąg ulic Krupka-Podmiejska-POW. Choć jest to odszym mieście. Według informacji uzyskanych w Urzędzie
Miejskim pierwszy etap rozpocznie się od ulicy Kościelnej. Również nowodworskie
starostwo powiatowe zapowiada przebudowę drogi powiatowej numer 2427W na
dwóch odcinkach – pierwszy od ulicy Kościuszki od
skrzyżowania z Kolejową do
cinek częściowo gruntowy i mniej
komfortowy. Nie wiadomo jak długo, ale póki co możliwy jest jeszcze
przejazd przez skrzyżowanie Płońska-Kościuszki, gdzie budowane
będzie rondo.
Dla przypomnienia, wykonawcą przebudowy mostu na Nasielnej oraz budowy ronda u zbiegu
ulic Kościuszki i Płońskiej jest firma
Planeta z Warszawy. Wartość zadania wynosi ponad 3,1 mln zł, a planowany termin zakończenia prac
przewidziany jest do końca listopada br.
Wa r to j e d n a k p r z y p o m n i e ć ,
że czekają nas kolejne utrudnienia.

granicy z miejscowością Kosewo, a
drugi na odcinku Malczyn – Ruszkowo. Przetarg jest już ogłoszony. Oferty można składać do 21 sierpnia. Tego
dnia nastąpi również otwarcie ofert.
Miejmy nadzieję, że utrudnienia związane z czekającymi nasze
drogi remontami będą jak najmniej
uciążliwe dla mieszkańców.
Michał B.(eg)

OBRADOWAŁA RADA

Sesja nadzwyczajna

Nasielsk auta o dużym tonażu.
– Czy odpowiedzialne służby egzekwują przestrzeganie zakazów?
Czy przymykają na to oko? – pyta
za pośrednictwem naszej redakcji
pani Monika, korzystająca codziennie z wytyczonego objazdu i zwraca się z apelem, aby mieszańcy ulic
Cmentarna czy Folwark nie parkowali swoich aut na ulicy.
Kierowcy, którzy chcą dojechać
do dworca PKP mogą skorzystać z objazdu ulicą Lipową, gdzie

Mieszkańcy Pieścirogów będą
mieli więc dodatkowe problemy z dojazdem do Nasielska,
ponieważ niebawem ruszą
prace przy rozbiórce starego i budowie nowego mostu
nad rzeką Nasielną w Pieścirogach (ulica Kolejowa). To jest
mostek jadąc od Nasielska w
stronę Pieścirogów znajdujący
się za wiaduktem kolejowym i
przed wiaduktem sierpeckim.
Wykonawcą tej inwestycji będzie firma Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z
o. o. z Mińska Mazowieckiego, a jej
wartość to 2,180 mln zł.
W związku z pracami odwołane są
już do Pieścirogów kursu prywatnych autobusów „Paweł” na dworzec PKP. Co za tym idzie osoby,
które dojeżdżały wymienionymi liniami do pracy w Warszawie
będą musiały wybrać nowy środek
komunikacyjny, a czas dojazdu
do pracy się wydłuży.
Wkrótce mają także ruszyć prace
związane z budową kanalizacji w na-

W czwartek, 3 sierpnia br., w nasielskim magistracie odbyła się XXXVII,
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Uczestniczyło w niej 13 radnych,
a obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki.
Sesja została zwołana na wniosek Bogdana Ruszkowskiego burmistrza
Nasielska, który wyjaśnił, że głównym jej powodem było przesunięcie środków finansowych na realizację ogłoszonych już przetargów. Zapowiedział też że kolejna sesja Rady zaplanowana została na
31 sierpnia br.
Radny Marek Ostaszewski pytał dlaczego materiały na sesję, nad którymi mieli debatować radni dotarły do nich na dzień przed posiedzeniem.
Chciał wiedzieć, czy w takim wypadku sesja powinna się w ogóle odbyć. Burmistrz wyjaśnił, że czekał na wynik przetargu na remont świetlicy
w Krzyczkach i czy trzeba będzie na ten cel również przesunąć środki.
Okazało się, że nie będzie to konieczne. Radnego Ostaszewskiego poparł radny Mirosław Świderski, który zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia,
czy sesja jest zwołana zgodnie z prawem. Mecenas Monika Truszkowska
stwierdziła, że jest to sesja nadzwyczajna i nie obowiązuje w tym wypadku 7 dniowy termin dostarczenia materiałów radnym. – Decyzja zależy
od państwa, czy sesja się odbędzie, ale taka forma jest dopuszczalna
przy sesji nadzwyczajnej – wyjaśniła pani mecenas.
Większością głosów radni zdecydowali o przyjęciu porządku obrad sesji,
w której znajdował się tylko punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nasielsk na 2017 rok. W dyskusji
przed podjęciem uchwały radni pytali m.in. o powód zwiększenia o 2 tys.
zł kosztów budowy ulicy Klonowej (radny Marek Ostaszewski), zmniejszenie o 100 tys. zł zadania dotyczącego modernizacji dróg gminnych
i zmniejszenia kwoty na oświetlenie uliczne o 50 tys. zł (radny Marek
Jaroszewski).
Burmistrz wyjaśnił, że w trzeba zabezpieczyć większą kwotę na budowę
ulicy Klonowej oraz dodatkowe koszty. – Została nam nadwyżka w wysokości 100 tys. zł z przetargu na modernizację odcinków dróg – mówił
Bogdan Ruszkowski. – Zarządca drogi nie zgodził się na naszą inwestycję
przy ulicy Płońskiej i postanowiłem ją wycofać – dodał burmistrz.
Komisja budżetu i finansów wydała pozytywną opinię przedstawionemu
projektowi uchwały. Rada przyjęła uchwałę następującą liczbą głosów:
8 „za”, 2 „przeciw” i 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Na tym obrady zakonczono.
(i.)
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Wytrop swój pociąg Rów „zniknął”
Koleje Mazowieckie od początku sierpnia testują nową aplikację na telefon
tropKM, dzięki której podróżujący linią kolejową nr 27 (Nasielsk-Sierpc)
oraz nr 33 (Sierpc-Płock-Kutno) mogą sprawdzić szczegóły przejazdu
swoich pociągów.

Wystarczy ściągnąć na swojego smartfona czy też tableta aplikację
tropKm, aby dzięki interaktywnej mapie zobaczyć aktualną pozycję pociągu wraz z informacją o jego numerze, relacji oraz aktualnej prędkości
z jaką się porusza. Informacje są aktualizowane co 15 sekund, stąd dokładnie będziemy także znali ewentualny czas opóźnienia pociągu.
Ten pilotażowy system związany jest z realizacją europejskiego projektu RUMOBIL, którego jednym z partnerów jest Samorząd Województwa
Mazowieckiego.
– To nowoczesne i bardzo wygodne rozwiązanie dla naszych pasażerów.
Za pomocą kilku kliknięć mogą sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się ich
pociąg. System został uruchomiony pilotażowo i przez dwa kolejne miesiące będziemy zbierać opinie i uwagi jego użytkowników. Chcemy rozwijać system informacji pasażerskiej, a ten projekt będzie, mam nadzieję,
przykładem dobrej praktyki, którą będziemy kontynuować, rozszerzając
o kolejne linie obsługiwane przez pociągi Kolei Mazowieckich – mówi
Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.
E.G., za: www.rynek-kolejowy.pl

FOTOOBSERWATOR

Popielniczka
na Kątnych
Jak widać, ostatnio parking przy stacji
PKP Kątne bardzo upodobali sobie palacze. Stwierdzili, że to idealne miejsce, aby
opróżniać tu swoje wypełnione po brzegi
samochodowe popielniczki. Trawa wokół
parkingu jest więc pełna petów. Warto byłoby dbać o te miejsca, które dają nam wytchnienie, a nie je zaśmiecać.
E.G

Podziękowania
Serdeczne podziękowania
dla podkom. Radosława Miłoszewskiego
Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku
oraz dzielnicowej aspirant Katarzyny Rokickiej
za profesjonalizm
w wykonywaniu obowiązków służbowych
w dniu 15 lipca 2017 r.
oraz pomoc i empatię w trudnych dla nas chwilach
składa
żona zmarłego Mirosława Muzal – Mariola Muzal
z córką Małgorzatą

Na znajdującym się stacji PKP
Studzianki Nowe od strony zachodniej „dzikim” parkingu
na wszystkich nieuważnych kierowców czeka niemiła niespodzianka.
Przez nieuwagę można tam
bowiem wpaść bądź wjechać
do rowu. Koryto odwadniające
zarosło wysoką trawą i można
go w ogóle nie zauważyć.
Wieczorem staje się to jeszcze
trudniejsze.
Miejmy nadzieję, że teren zostanie oczyszczony, zanim ktoś narobi sobie szkody i kłopotów.
Michał B.

Z POLICJI

Chował się przed policją
Podczas jednego z patroli, przeprowadzanych w Nasielsku na ul. Warszawskiej, policjanci zauważyli dziwnie zachowującego się mężczyznę.
Ten chował się przed funkcjonariuszami za samochodami. Po wylegitymowaniu okazało się, że 42-letni Tomasz K. posiada przy sobie 20 paczek
papierosów bez akcyzy. Podczas dalszych czynności poszukiwawczych,
w mieszkaniu podejrzanego znaleziono w jego kurtce torebkę z 28 gramami marihuany.
– Podejrzany usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, za co
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Prawdopodobnie odpowie
również za wykroczenie z kodeksu karno-skarbowego – informuje Szymon Koźniewski, oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji.

NA SYGNALE

Wypadek motocyklistów
w Psucinie

fot. wirtualnynowydwor.pl

W piątek, 4 sierpnia
br., ok. godz. 21 doszło
do poważnie wyglądającego w ypadku,
w którym udział wzięli
dwaj kierowcy jednośladów i kierowca samochodu osobowego.
Z relacji świadków wynika, że motocykliści
jechali dość nierozważnie z dużą prędkością. W wyniku czego doszło do wypadku z pojazdem
osobowym. Kierowcy monocyklów trafili do szpitala. Na miejscu pojawiły
się jednostki straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policja.
Kierowcy narażeni byli w tym czasie na objazdy. Ruch przywrócono
przed północą.
E.G.
R

E

K
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KRONIKA
POLICYJNA
23 lipca w Lelewie Edward A. kierował samochodem w stanie nietrzeźwości (0,57 mg/l).
28 lipca na ul. Warszawskiej podczas przeszukania pomieszczeń
mieszkalnych i gospodarczych
Tomasza K., policjanci KP Nasielsk
ujawnili środki odurzające w postaci suszu roślinnego - marihuany
w ilości 28,76 gr netto.
27 lipca w Nowinach Roman K.
kierował pojazdem marki Daewoo
Tico będąc w stanie nietrzeźwości z
wynikiem 1,46mg/l.
W nocy z 29 na 30 lipca
w Nasielsku n/n sprawca podważył
ramę okienną w sklepie „Chorten”
po czym wszedł do środka i usiłował włamać się do sejfu, jednak
zamierzonego celu nie osiągnął
powodując straty w wysokości 3
000zł na szkodę Katarzyny L.
4 sierpnia w Nasielsku na ulicy
Przytorowej Krzysztof Ś. prowadził
pojazd marki Renault będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem 0,37
mg/l. alkoholu w wydychanym
powietrzu.
4 sierpnia w Psucinie doszło do
zdarzenia drogowego, gdzie kierujący motocyklem Suzuki GSX, Paweł G. podróżując z pasażerką na
skutek niedostosowania prędkości
do warunków panujących na drodze, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając
do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym pojazdem Honda
Accord, po czym w wyniku siły
zdarzenia odbił się na prawy pas
ruchu bezpośrednio przed jadący
motocykl Suzuki GSF.
5 sierpnia w Nowej Wronie Marek J.
kierował samochodem osobowym
marki Mercdes będąc w stanie nietrzeźwości (1,24 mg/l) i nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu i tym samym doprowadził
do zderzenia z prawidłowo jadącym motocyklem.
5 sierpnia na ul. Warszawskiej
sprawca Janusz S. kierował samochodem marki Volvo 440 będąc
w stanie nietrzeźwości z wynikiem
1,32 mg/l.
6 sierpnia w Cieksynie Barbara N.
prowadziła pojazd marki Daewoo
Matiz będąc w stanie nietrzeźwości
z wynikiem 0,65 mg/l.
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Z MIASTA

Porządkowanie
terenu?
Z GMINY

Zapomniana droga
Niewiele jest dróg w naszej gminie, które mają tak niezręczne położenie i tak mało szczęścia, jak droga łącząca
wieś Andzin, Konary i Malczyn. Jest to najkrótsza droga prowadząca z Andzina do Nasielska, ale nadal, mimo że
korzysta z niej wiele osób, nie doczekała się nawierzchni asfaltowej.
– Jadąc z Andzina do Nasielska przez Konary mamy 7 km, a przez Cieksyn 14 km, a więc zdecydowanie krócej.
Tyle, że można tamtędy przejechać tylko samochodem i to przy dobrej pogodzie, jak droga jest wyrównana,
bo inaczej się nie da. Niestety, ponieważ jest to droga w przeważającej większości gruntowa, bardzo piaszczysta,
to ani rowerem, ani motorowerem nie da się nią przejechać – mówi mieszkanka Andzina.
Droga ta znajduje się na skraju gminy Nasielsk i Nowe Miasto łącząc dwie drogi powiatowe. Jej całkowita długość to 1 800 metrów. Z czego droga gruntowa to 1200 metrów, które po połowie znajdują się na ternie gminy
Nowe Miasto i Nasielsk.
W 2015 roku na części tej drogi położono 600 metrowy odcinek asfaltu za kwotę ok. 160 tys. zł. Mieszkańcy
spodziewali się rychłego dokończenia inwestycji, jednak dwa lata minęły, a o drodze zapomniano. Warto, z okazji planowania inwestycji w przyszłorocznym budżecie, wziąć pod uwagę niedokończone inwestycje drogowe,
które będą służyć mieszkańcom naszej gminy.
– Gdyby nasza gmina doszła do porozumienia z gminą Nowe Miasto, to można byłoby wykonać tę inwestycję.
To na pewno poprawiłoby komfort jazdy mieszkańców drogą Andzin-Nasielsk – mówi radny Andrzej Malon.
– Rozmawiałem z panem Sławomirem Zalewskim wójtem Nowego Miasta, który jest gotów partycypować
w kosztach budowy tej drogi w 2018 roku. Teraz kroki powinny podjąć władze gminy Nasielsk. Środki na ten cel
można pozyskać wspólnie z gminą Nowe Miasto z różnych funduszy np. z FOGR-u czy PROW-u – dodaje radny.
Wkrótce powiat nowodworski będzie budować drogę łączącą Ruszkowo z Malczynem na odcinku 1 300 km, co
też podniesie komfort dojazdów do dworca kolejowego w Pieścirogach oraz skróci dojazd do Nowego Dworu
Mazowieckiego lub Warszawy (Andzin – Malczyn-Ruszkowo-Czajki – Dębinki – Studzianki – Budy Siennickie
– Nuna). Dlatego warto włączyć ten krótki odcinek drogi w Andzinie w sieć dróg asfaltowych. Czy jednak uda
się znaleźć środki na ten cel w przyszłorocznym budżecie?
Michał B.

Z MIASTA

Lamp nie będzie
W budżecie naszej gminy zabezpieczono kwotę 50 tys. zł na budowę
oświetlenia ulicznego przy ul. Płońskiej. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę, a mimo to lamp,
które miały stanąć przy chodniku, nie
będzie. Środki te Rada przeznaczyła
już na inne cele. Dlaczego?
– Czym jest spowodowane zmniejszenie kwoty 50 tys. zł w budżecie
na dobudowę oświetlenia ulicznego
na Płońskiej? – dopytywał radny Marek Jaroszewski, podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się 3 sierpnia br.
Z informacji, jakie przedstawił burmistrz Bogdan Ruszkowski wynika,
że kwestia jest dość problematyczna. Owszem przetarg rozstrzygnięto,
siedem lamp ledowych miała zainstalować firma pana Czachorowskiego, nie mniej jednak zarządca drogi
wojewódzkiej, mimo dokumentacji
i wcześniej uzyskanych pozwoleń, nie
wydał zgody na zajęcie pasa ruchu
drogowego. – Zarządca drogi nie
zgadza się na zajęcia pasa ruchu drogowego, uważa, że lampy oświetleniowe są za blisko drogi i na tej
podstawie wycofałem inwestycję. Nie
mogę wejść na teren bez zgody zarządcy – tłumaczył burmistrz Bogdan
Ruszkowski, który podczas ostatniej

Problem, który w naszym mieście wraca jak bumerang dotyczy nieruchomości pod adresem Warszawska 52. Mówiąc bardziej obrazowo, chodzi o teren i jego zabudowę, leżący przy uliczce prowadzącej o
d ulicy Warszawskiej do marketu Biedronka. Widok tego, bardzo często
uczęszczanego miejsca, nie jest budujący. Można powiedzieć, że jest
obskurny. Szpecą zwłaszcza zlokalizowane zarówno przy samej uliczce, jak i nieco od niej oddalone komórki, chlewiki, garaże. Niestety nie
pomogły posadzone tu kilka lat temu tuje, które miały stworzyć zielony
parkan, przy okazji zasłaniając mało atrakcyjny widok. A umieszczane
na ścianie budynku reklamy wielko powierzchniowe tylko przyciągają
wzrok zarówno klientów marketu, jak i wszystkich kierowców podróżujących przez nasze miasto zwracając ich uwagę na oryginalną zabudowę
gospodarczą.
O potrzebie zmiany estetyki tego miejsca mówiono od dawna. Odbyło
się nawet kilka spotkań władz z mieszkańcami sąsiadującego z tym terenem budynku i użytkownikami zlokalizowanych tu obiektów.

Właścicielem części zabudowy gospodarczej tego miejsca jest gmina
Nasielsk, część należy do mieszkających w pobliżu osób prywatnych. Jak
dotąd żadna z proponowanych koncepcji ucywilizowania tego miejsca
nie znalazła akceptacji stron, tj. Urzędu Miejskiego i właścicieli komórek,
garaży itp. obiektów.
W ostatnich dniach odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie. Burmistrz
Bogdan Ruszkowski przedstawił koncepcję rozwiązania istniejącego problemu, a nawet jego narastania.

sesji RM zaproponował przesunięcie
zabezpieczonych 50 tys. zł na dobudowę oświetlenia przy ul. Płońskiej na
sfinansowanie innych inwestycji. Jak
zauważył burmistrz, prace budowlane
bardzo zdrożały i wszystkie ogłoszone
przetargi w gminie wymagają większych środków niż zakładano wcześniej.
Radny Dariusz Kordowski wprost
wskazywał, że przeciwnym tej inwestycji był pan Wiesław Zawadzki
z MZDW, który uważa, że słupy chciano ustawić zbyt blisko drogi.
– Według tego pana słupy są ważniejsze niż ludzie – mówił podczas
sesji przewodniczący RM Jerzy Lubieniecki.
Lampy miały stanąć przy chodniku,
od strony szosy, ponieważ nie udało się wykupić na ten cel gruntu graniczącego z prywatnymi działkami.

Chodnik ten służy przede wszystkim
mieszkańcom osiedla przy ul. Płońskiej.
– Codziennie chodzę tym chodnikiem do przystanku autobusowego.
Latem długo jest widno, ale jesienią będę musiał chodzić w ciemnościach. Ja sobie dam jakoś radę, ale
tędy chodzą też dzieci i kobiety, które
narzekają na to, że nie czują się bezpiecznie – mówi pan Marcin, mieszkający na osiedlu Płońska.
Mieszkańcy osiedla nie kryją rozczarowania i są zgodni, że gmina nie powinna tak szybko rezygnować z tak
ważnej dla tej części miasta inwestycji.
Z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy
zwróciliśmy się do Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich, więc
niebawem powrócimy do tego tematu.
E.G. (i.)

Przewiduje się: 1. rozebranie komórek, garaży i innych szpecących
obiektów, 2. w zamian wybudowanie kilku estetycznych garaży blaszanych i komórek oraz zapewnienie mieszkańcom miejsc parkingowych
przy planowanej tutaj drodze, 3. Sprzedanie działki po obecnych obiektach w przetargu nieograniczonym, 4. Z uzyskanych pieniędzy przeprowadzenie remontu budynku położonego przy ulicy Warszawskiej 2.
Jest jeszcze dodatkowy aspekt tej sprawy. Chodzi też o uregulowanie
dzisiejszego dojścia do marketu i wygospodarowanie terenu na uliczkę,
która połączyłaby ulicę Warszawską z ul. Elektronową, o co od dawna
zabiega wielu mieszkańców Nasielska.
Nie ulega wątpliwości, że dobrze byłoby wreszcie poprawić estetykę
miasta i sprawić, aby nabrało wreszcie „miejskiego” charakteru, a nie
przypominało zapadłej wsi. To, dwukrotnie, podkreśliła pani obserwująca wykonywanie dokumentacji fotograficznej i mieszkająca w Nasielsku
od ponad 30 lat. Podobne zdanie miały też inne osoby, które korzystając z okazji, mówiły o architektonicznych potworkach powstających
w ostatnich latach. „Dostało” się też przedszkolu, rynkowi na ul Lipowej,
budynkowi na stadionie, a nawet skwerowi im. Jana Pawła II oraz „dworkowym” osiedlom mieszkaniowym.
Rozwiązaniu tego problemu powinna służyć dalsza rozmowa burmistrza z osobami bezpośrednio zainteresowanymi rozwiązaniem problemu przy Biedronce, ale wydaje się, że mieszkańcy Nasielska –suweren
- oczekują też, że ich głos w sprawach miasta będzie wysłuchany.
andrzej zawadzki
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Z HISTORII. Niezwykłe losy

Jerzy Zasadziński

Żołnierz, powstaniec warszawski, lekarz weterynarii, a dla mnie przede wszystkim mój
najukochańszy tata.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Ostatnie dni wojny
O wojnie mówi się w różnych
kontekstach, ale bardzo często
jest to wojna w jej szczytowym
stadium, gdzie ostatnie chwalebne zwycięstwo bądź całkowita
porażka jest momentem kulminacyjnym, po którym następuje
krótkie posłowie, co było dalej.

Następnego dnia Jerzy zameldował się
w Modlinie i trwał tam
jako obrońca Twierdzy aż do kapitulacji
29 września 1939 roku.
Wszyscy wojskowi po
Są jednak tytuły, w których owe
kapitulacji Modlina byli
,,co było dalej” stanowi istotę caprzewiezieni do obozu
łego dzieła. Ostatnie dni wojny
w Działdowie. W ostatnim, trzecim transporto zawsze okazja do rozrachuncie był Jerzy. Udało mu
ku, pewnej refleksji. Gdy opada
się zbiec i w czasie kilkuna ziemię pył po bitwach, zaczydniowych poszukiwań
na wyjawiać się obraz zniszczeń,
schronienia, udał się
jakie wywołały. Nie oznacza to
do małego miasteczka
jednak końca zła. Tuż po zakońNasielsk. Zapamiętał go
czeniu horroru stworzonego przez wojsko, zaczyna się horror cywili koz dobrej strony, bo tata
rzystających z tymczasowego rozkładu struktur państwa. Koniec wojny
Jerzego, a mój dziadek
nie jest końcem gwałtu i grabieży. Spojrzenie na ostatnie dni każdej wojWładysław, maszynista
ny to najlepsza prezentacja tego, co ona za sobą niesie i co po sobie pokolejowy, często zazostawia na długie lata.
trzymywał się na stacji Nasielsk i kupował
Pięć dni, które wstrząsnęły światem Nicholasa Besta jest właśnie tego roróżne wyroby mięsne Na ulicach okupowanej Warszawy z siostrą Antoniną.
dzaju lekturą obnażającą skutki wojny. Okładka książki zachęca nas spojPo upadku Powstania Jerzy trafił wraz
w sklepie mojego drurzeniem na wojnę przez pryzmat znanych postaci, które miały okazję
giego dziadka Romana Urbańskie- z innymi oficerami do obozu przejjej doświadczyć. Joseph Ratzinger, czyli przyszły papież Benedykt XVI,
go. To tu Jerzy znalazł schronienie ściowego w Ożarowie. Był świadkiem
w czasie ucieczki i właśnie w tym cza- podpisania aktu kapitulacji Powstania w tamtym czasie dezerter z Wehrmachtu; reżyserka propagandowych
sie dostrzegł młodą dziewczynę, jego Warszawskiego. Od tego momen- Leni Riefenstahl, która po upadku mitu o wielkości Hitlera doświadcza
późniejszą żonę, a moją mamę, Kry- tu, już jako jeniec wojenny, został pogardy, niechęci ze strony rozpoznających ją Austriaków; pisarz Kurt
przewieziony do obozu pod Lubeką Vonnegut, znany później z Rzeźni numer pięć powstałej pod wpływem
stynę Urbańską.
Niezwykły los! Niezwykłe spojrzenie! w Niemczech. Legitymacja jeniecka doświadczeń z bombardowania Drezna, w którym wtedy przebywał. AuNiezwykłe pięć minut, które ustawia Jerzego zawiera już wpis ze stopniem tor „oddaje” również głos bardziej anonimowym postaciom, tworząc
podporucznik. W trudnych warun- mozaikowe spojrzenie na tamten burzliwy czas.
całe życie!
kach doczekał wyzwolenia przez
Po krótkim pobycie w Nasielsku przeKażdy z pięciu rozdziałów książki jest poświęcony jednemu z tytułowojska alianckie w maju 1945 roku.
dostał się do Warszawy. Jako „KoKolejne losy rzuciły go do Włoch, wych pięciu dni. Autor nie wprowadza nas w meandry zdarzeń poprzelumb”, drogę miał już wyznaczoną
gdzie dołączył do II-go Korpusu dzających to wszystko, słusznie wychodząc z założenia, że raczej dla
przez los. Wstąpił do AK i został żołPolskiego gen. Władysława Ander- nikogo nie będzie to jego pierwsza publikacja na temat drugiej wojny
nierzem Armii Krajowej z przydziałem
sa. Cały czas pogłębiał swoją wiedzę światowej. Zaczynamy od dwóch, zaskakująco podobnych do siebie,
do Okręgu Warszawa Śródmieście, III
wojskową. W końcu 1945 roku ukoń- obrazów. Ukrywający się we włoskich górach Benito Mussolini i przeZgrupowanie.
czył kurs dowódców pododdziałów bywający się w podziemnym bunkrze Adolf Hitler snują szaleńcze wizje
Przez wiele lat okupacji, aż do mo- piechoty w Polskiej Szkole Taktycznej. o wielkiej ofensywie swoich wojsk, która odwróci losy wojny. Obydwaj
mentu wybuchu Powstania War- W maju 1947 roku otrzymał odznakę
jednak w duszy przeczuwają, jaki naprawdę będzie ich koniec.
szawskiego, jego głównym zadaniem V Kresowej Dywizji Piechoty, 14 WiPrzeskoki między miejscami i ludźmi będą w dziele Besta częste, dając
było zdobywanie i gromadzenie bro- leńskiego Batalionu Strzelców.
nam poczucie, że w tym czasie, w wielu miejscach ,działy się rzeczy
ni w jednym z warszawskich magazyPo dwóch latach we Włoszech jego
przełomowe.
nów AK. Robił to wspólnie z mężem
pobyt dobiegł końca. Mógł tam zoswojej siostry Władysławy i wspólnie,
stać na stałe, ale serce mówiło mu coś Dużym plusem książki jest to, że wciąga niczym dobry kryminał. Polecić
jak wielu innych, czekali na „godzinę
innego. Ostatnim wojskowym trans- ją więc można wszystkim, nie tylko osobom, które o drugiej wojnie świaW”.
portem morskim w 1947, wraz z inny- towej wiedzą wszystko i z utęsknieniem poszukują czegoś, co jeszcze
Plutonowy Jerzy Zasadziń- mi kolegami tułaczki wojennej, dostał rozszerzy ich wiedzę o tym tragicznym konflikcie zbrojnym.
ski, pseudonim „Rawicz” się do Szkocji. A potem po krótkim
Paweł Kozłowski
walczył w Śródmieściu pobycie w Wielkiej Brytanii podWarszawy. Brał udział
jął decyzję o powrocie Zasadzińskich na stałe zamieszkała
miedzy innymi w natardo ukochanej Polski.
w Nasielsku. Tata Jerzy pełnił swoją
ciu na budynek PAST-y
Ciężka, tragiczna, ale „służbę” weterynaryjną w Pułtusku,
(Polska Akcyjna Spółka
i piękna karta polskie- a potem długie lata pracował jako
Telefoniczna). Zdobycie
go Żołnierza dobiegła kierownik lecznicy weterynaryjnej
tego budynku zdezorgakońca. Po powrocie do w Nasielsku. Wiele lat również spranizowało Niemcom kozrujnowanej Warsza- wował pieczę lekarską nad rzeźnią
munikację telefoniczną
wy powrócił myślami w Nasielsku.
w całej Warszawie. Jerzy
do Nasielska i odno- Ciężkie lata wojny i trudny okres ponależał do Batalionu „Miwił kontakty z rodziną wojenny dały o sobie znać bardzo
łosz”, kompania „Bradl”.
Urbańskich. Rozkwitła szybko. Zmarł nagle w 1973 roku
Główne walki, jakie toczyli,
miłość i w 1949 roku w wieku 53 lat i spoczywa na cmenkoncentrowały się przede
Jerzy i Krystyna po- tarzu w swoim ukochanym Nasielsku.
wszystkim w rejonie Placu
brali się. Za dwa lata na Tato - jestem dumny z Ciebie, z każTrzech Krzyży.
świecie pojawił się mój dego Twojego dnia życia.
Obóz jeniecki Lubeka (pierwszy z prawej) 1945 rok.
62 dni niezwykłych dni.
ukochany brat Roman,
62 dni niezwykłych ludzi.
kim. Przegrupowanie sił zbrojnych
a w 1956 roku ja niżej Wojciech Zasadziński
pozwoliło mu na kilkugodzinną wi- 62 dni ciągłej wiary w zwycięstwo.
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2
podpisany.
zytę w domu w Warszawie przy ulicy Dziś z dumą odczytuję nazwisko moTata dokończył po w Nasielsku 1963-1971
Zakroczymskiej. Tam zrozpaczona jego taty „Rawicza” na 713 stronie
wojnie studia i zaczął Uczeń Liceum Ogólnokształcącemama, moja kochana babcia Jania, jednego z tomów Wielkiej Ilustrowapracować jako lekarz go w Nasielsku 1971-1975
obmyła mu poobcierane nogi i od- nej Encyklopedii Powstania Warszawweterynarii. Po krót- Absolwent SGPiS, Wydział Handel
prowadziła go na dworzec kolejowy. skiego.
kim pobycie na War- Zagraniczny 1975-1980
II Korpus Polski Włochy (pierwszy z lewej) 1945-1947 r.
Oddała swoje dziecko otchłani wojny.
mii i Mazurach rodzina
Ki l ka n a ś c i e d n i te m u , j e szc ze p rze d o b c h o d a m i u p a m i ę t n i a j ą cym i 73 - r o c z n i c ę
wybuchu Powstania Warszawskiego, jeden z członków mojej rodziny,
stale mieszkający w Nasielsku, zwrócił się do mnie o napisanie kilku słów
o moim Tacie, Jerzym Zasadzińskim.
Zostałem poproszony o krótką prezentację taty, która pokazałaby jego
losy, warszawiaka, a później nasielszczanina, którego krótkie życie przeplatane było wzlotami, tragediami
i zwykłością.
Jego życie spinało jednak jedno słowo – patriotyzm. Słowo to pomagało mu w trudnych chwilach drugiej
wojny światowej, ale również w wykonywaniu zwykłych zadań w życiu
zawodowym i rodzinnym po wojnie.
Jerzy Zasadziński urodził się w Warszawie w 1920 roku. Data urodzin
wpisała go od razu do pokolenia
„Kolumbów”. Jeszcze w 1938 roku
rozpoczął swoje ukochane studia weterynaryjne na SGGW w Warszawie,
przerwane niestety wojną. Miłość do
zwierząt, mimo że pochodził z dużego miasta, oraz jego upór pomogły
mu w uzyskaniu dyplomu już po wojnie w 1953 roku.
W latach 1935-1937, jak większość
młodych chłopców, brał udział w letnich obozach Szkoły Starszych Przysposobienia Wojskowego. Po zdaniu
egzaminów wstępnych na studia
od sierpnia 1938 do lipca 1939 roku
przechodził specjalne szkolenia
na Dywizyjnym Kursie Podchorążych
Rezerwy.
Młody plutonowy podchorąży
w chwili wybuchu wojny stawił się do
regularnej służby wojskowej w 77 Pułku Piechoty przy 10 Dywizji Piechoty.
Co myśleli wtedy młodzi 19-letni
chłopcy? Gdzie się podziały ich marzenia? Czy widzieli jakieś swoje jutro?
Pułk Jerzego został rozbity 13 września
1939 roku pod Mińskiem Mazowiec-
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Więźniowie będą
pracowali w KAM-POLu
W ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”, 25 lipca br., płk
Zbigniew Białek dyrektor Zakładu Karnego w Warszawie-Białołęce podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z Piotrem Markiem Furmańskim, właścicielem firmy P.P.H.U. „KAM-POL” Import-Eksport. Znana
w naszym mieście firma od wielu lat zajmuje się m.in. przetwórstwem warzyw i owoców, zarówno świeżych jak i mrożonych.
Grupa 18 skazanych z Zakładu Karnego Warszawa-Białołęka będzie pracowała w systemie zmianowym w oddziale firmy P.P.H.U. „KAM-POL”,
mieszczącym się w Nasielsku.
Dzięki odpłatnemu zatrudnieniu, skazani mają możliwość wcześniejszej
spłaty zobowiązań finansowych oraz mogą wesprzeć swoje rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto, zdobywając doświadczenie zawodowe, będą mieli większe szanse na znalezienie zatrudnienia
po opuszczeniu Zakładu Karnego.
(red.) za: www.sw.gov.pl/aktualnosc

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić
ks. J. Twardowski

Drogiemu Koledze
Markowi Tycowi i Jego Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

MAMY
składają
pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Takie „coś”

Przechodząc osiedlem im. Stefana Starzyńskiego, zauważyłem takie „coś”.
Szanowni Państwo, co to właściwie jest? Jeśli to jest podjazd dla wózków
i rowerów, to gwarantuję, że wózek, a szczególnie z dzieckiem, nie może
zostać wprowadzony za pomocą tego kawałka blachy. Jest to przede
wszystkim niebezpieczne... Jak również, po prostu fizycznie niemożliwe.
Wspaniale, że spółdzielnia tak bardzo troszczy się o mieszkańców, ale czy
nie można tego robić w sposób, który rzeczywiście będzie służył ludziom
i ułatwiał im życie? Wystarczy odrobina dobrej woli. To, co zostało „zamontowane”, nie służy niczemu.
Jak coś robić, to należy robić to dobrze i nie potrzeba do tego dużego
nakładu pieniędzy. To, co widoczne jest na zdjęciu, na pewno nie spełnia
swoich funkcji i jakość też nie cieszy swoim widokiem.
Mieszkaniec Nasielska
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Z NOK. Kino plenerowe

Filmowe piątki pod chmurką
Pierwszy seans naszego kina letniego już za nami. W piątkowy wieczór,
4 sierpnia, na placu przed kościołem
św. Wojciecha na pomarańczowych
leżakach zasiedli miłośnicy komedii. Pierwszą projekcją tegorocznej
edycji „Kina letniego pod chmurką”, organizowanego przez Nasielski
Ośrodek Kultury był film produkcji
francuskiej pt. Za jakie grzechy, dobry
Boże? w reżyserii Philippe de Chauveron. To świetna komedia obyczajowa,
opowiadająca o rodzinie z czterema
córkami, które znajdują sobie mężów
z zupełnie odmiennych kultur i religii
(Żyd, Arab, Chińczyk i Afrykanin). Rodzinne perypetie powodują mnóstwo
nieporozumień i zabawnych sytuacji.

Sądząc po żywych reakcjach naszej
publiczności, tytuł ten świetnie się
sprawdził, a jego luźna fabuła idealnie wpasowała się w klimat ciepłego
wakacyjnego wieczoru. Brak wolnych miejsc niech świadczy o tym,
że projekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno starszych, jak
i młodszych mieszkańców naszego
miasta. Tego wieczoru film w naszym
kinie pod chmurką obejrzało ponad
90 osób.
Przypomnijmy, że w tym roku nasi
widzowie mieli wpływ na to, jaki film
chcą zobaczyć w letnim kinie plenerowym. Głosowanie odbywało się
na przełomie czerwca i lipca za pośrednictwem profilu FB. Zamieściliśmy

tam siedem proponowanych przez
Nasielski Ośrodek Kultury tytułów,
zarówno polskich, jak i zagranicznych
produkcji filmowych, spośród których
można było wybrać jedynie trzy. Najwięcej głosów zdobyły: Za jakie grze-

Z GMINY. Cieksyn

Jest nowy witacz!

Społeczność Cieksyna, mobilizowana nieustannie przez Stowarzyszenia Artystyczno-Społeczne
SKAFANDER do różnych działań
artystyczno – integracyjnych po
raz kolejny pokazała, że wspólnie
można wiele zrobić.
Tym razem postanowili, że kolorowy witacz, który w ubiegłym roku
został zniszczony przez wandali,
powróci na swoje miejsce i dalej
będzie witał zarówno mieszkańców, jak i turystów.
Zbiórka pieniędzy na ten cel trwała
przez 10 miesięcy. We wszystkich sklepach na terenie Cieksyna znajdowały
się słoiki, do których można było wrzucać datki na remont witacza. Można
było też przekazywać na ten cel większe kwoty pieniędzy. A wszystkie starania Stowarzyszenia i kolejne wpłaty można było na bieżąco śledzić na jego
profilu FB. Po wielu miesiącach, dzięki zaangażowaniu wielu osób, udało się
najpierw zakupić materiał, potem wydrukować napisy, aż w końcu przymocować je na odnowionym stelażu. Całkowity koszt zakupu tablic do nowego
witacza wyniósł ponad 2, 5 tys. zł.
Nowy witacz już stanął na wjeździe do Cieksyna, przyciągając wzrok kolorami jest wspaniałym zaproszeniem do tej miejscowości.
Ta unikalna wizytówka wsi oraz gminy nie stanęłaby, gdyby nie wsparcie wielu osób dlatego
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER serdecznie dziękuje
za wsparcie finansowe, pomoc przy transporcie oraz montażu tablic:
– Dawidowi Gerasik,
– Ani i Tomkowi Kaczor,
– Tomkowi Krasoniowi,
– Kacprowi Krużyńskiemu,
– Piotrowi Listopadzkiemu,
– Iwonie Nurczyk
– Monice, Krzysztofowi , Damianowi Sitkiewicz,
– Andrzejowi Skubisz z Wiosełka – plaża i wypożyczalnia kajaków,
– Stowarzyszeniu Nasielsk Wczoraj i Dziś,
– Urzędowi Miasta Nasielsk
– Renacie Włodarskiej,
– Zbyszkowi Ziemińskiemu,
oraz wszystkim anonimowym darczyńcom, którzy dorzucili swoją cegiełkę
do puszek stojących w sklepach.
(i.)

chy, dobry Boże?, Podróż na sto stóp
oraz Chłopaki nie płaczą.
W najbliższy piątek, 11 sierpnia, zapraszamy na film o odnajdywaniu własnego miejsca na ziemi ze szczyptą
kulinarnych atrakcji pt. Podróż na sto

stóp. Tym razem zaczynamy o godz.
20.30. Natomiast 23 sierpnia o godz.
20.30 coś dla siebie znajdą wszyscy,
którzy lubią polskie kino. Tego dnia
zobaczyć będzie można komedię
pt. Chłopaki nie płaczą.
(pi.)
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Gościliśmy pielgrzymów
z diecezji ełckiej
Po raz 25. Nasielsk i nasielska parafia pw. św. Wojciecha miała zaszczyt gościć pątników z pieszej
pielgrzymki diecezji ełckiej, wędrującej w modlitewnym szyku na
Jasną Górę. Ma to zawsze miejsce 3
sierpnia. Zarówno wśród pątników,
jak i wśród przyjmujących ich nasielskich parafian było wiele osób,
które są w tej pielgrzymce lub z tą
pielgrzymką od początku jej istnienia. Zawiązało się wiele przyjaźni
i dzień 3 sierpnia jest oczekiwanym
przez cały rok dniem ich spotkania.
Na tę jubileuszową okoliczność
przygotowana została wystawa
fotograficzna ze zdjęć zamieszczanych w „Życiu Nasielska”, dokumentująca niektóre wydarzenia
z okresu „pielgrz ymkowego”
ćwierćwiecza. Pomoc w przygotowaniu wystawy okazał Krzysztof
Miller, kierownik Wydziału Administracji Urzędu Miejskiego oraz
rodzina ks. prałata Leona Szadkowskiego z Lubominka. Wymieniony
kapłan był drugim bohaterem tej
wystawy. W tym roku wypada 10
rocznica jego śmierci. Przez wiele
lat był wielce znaczącą postacią tej
pielgrzymki, a nasielska parafia pamięta o nim z racji jego wyjątkowego pielgrzymiego trudu, jak i z tego
powodu, że w nasielskiej parafii
mieszka wielu członków jego rodziny. Z okazji 10. rocznicy śmierci
Kapłana, o godzinie 7.00, tuż przed
przyjściem pielgrzymów, została
odprawiona msza św. w Jego intencji.
6 pielgrzymkowych grup przybyło do nasielskiej świątyni około
godziny dziewiątej. Były to gru-

Z pielgrzymką idzie pasterz diecezji ełckiej J.E. ks. bp Jerzy Mazur.
On też w Nasielsku celeb rował mszę św. i głosił słowo Boże.
Uczestniczyło w niej razem z pielgrzymami ponad 20 kapłanów
i wielu alumnów oraz siedem sióstr
habitowych i jedna bezhabitowa.
Oprawę muzyczno – wokalną zapewniły pielgrzymkowe siostry
z grupy augustowskiej. Kierownikiem tegorocznej pielgrzymki
ełckiej jest ks. Łukasz Kordowski.
Przybył też ks. prałat Kazimierz
Gryboś, który przez wiele lat kierował tą pielgrzymką.
Zanim ksiądz Biskup
rozpoczął celebrę,
gości z diecezji ełckiej serdecznie powitał gospodarz
nasielsk iej paraf ii,
ks. kanonik Tadeusz
Pepłoński. Zapewnił
szacownych gości,
że Nasielsk z radością
ich wita i gości.
Jednym z punktów
spotkania pielgrzymów z miejscową
wspólnotą parafialną
był tradycyjnie posiłek. Zarówno poj e d y n c z e o s o b y,
jak i grupy formaln e i n i e fo r m a l n e
p rz ygotowuj ą z awsze smaczne potrawy. Tak było i w tym
roku. Nasielscy parafianie stanęli na
wysokości zadania. Poczęstunek
to tradycja od dwudziestu pięciu lat.
Pielgrzymi mają swoje służby:

py: ełcka (Jaćwingowie), giżycka
(Jaćwież), augustowska, suwalska,
olecko-gołdapska (Sambia), piska
(Galindia). Przeszli już blisko 300
kilometrów. Przed nimi jeszcze
drugie tyle drogi. Widać już zmęczenie. Przez nie przebija jednak
radość i wola pokonania własnej
słabości. Wszystko na Bożą chwałę.
W drodze sł uchają konferencji katechetycznych, modlą się,
rozmyślają, dzielą się z kapłanami i siostrami zakonnymi swymi
kłopotami, wspierają się wzajemną modlitwą. Radościami też. Cała
ta pielgrzymkowa społeczność to
bracia i siostry.

medyczne, porządkowe, transportowe, kwatermistrzowskie. Ich
działania wsparły też osoby i instytucje z Nasielska.

Tradycyjnie już odnotowaliśmy
najstarsze i najmłodsze osoby
idące w pielgrzymiej kolumnie.
Tą najmłodszą osobą była sześcioletnia Zosia Qaheri z grupy
piskiej. Jej mama, lekarz pediatra,
Dorota Qaheri wspiera medycznie pielgrzymów. Najstarszym pielgrzymem jest nadal pan Romuald
Januszko, również z grupy piskiej.
Ma już 79 lat. W sumie w pielgrzymiej grupie przez nasielską gminę
przemaszerowało około 450 osób.
Dłuższy postój na terenie nasielskiej
gminy przewidziany jest nie tylko
w Nasielsku. Na półgodzinny od-

poczynek pielgrzymi zatrzymują
się też w Psucinie. Społeczność tej
miejscowości także bardzo serdecznie przyjmuje pielgrzymów.
Tam także jest posiłek, są napoje.
Miejscem spotkania jest strażacka remiza. Tradycyjnie też
podłączana jest dla ochłody
kurtyna wodna.
Są też miejscowości, gdzie nie
ma formalnie jakiejś krótkiej
przerwy. Lokalna społeczność
stara się jednak wesprzeć utrudzonych pielgrzymów, nazwijmy to, w marszu. Tak jest
na przykład od początku w Cegielni Psuckiej.
W to niezwykłe pielgrzymkowe spotkanie angażuje się
duża grupa nasielskich parafian i wiernych z innych parafii.
Wspierają pielgrzymów indywidualnie i zespołowo. Wszyscy zasługują na podziękowanie.
andrzej zawadzki

U NAS

Warsztaty
mają wakacje
W czwartek, 27 lipca, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach zakończyły kolejny, już jedenasty, rok swojej pracy. Ten był wyjątkowy pod wieloma względami. Znaczącą zmianą dla całych warsztatów
było pojawienie się nowych uczestników i utworzenie nowej pracowni. Tym samym liczba uczestników zwiększyła się od stycznia 2017 r.
z dotychczasowych 30 do 36 osób. Zajęcia terapeutyczne odbywały
się w sześciu liczących po sześciu uczestników pracowniach: krawieckiej, multimedialnej, muzyczno - teatralnej, ogrodniczo-przyrodniczej,
plastycznej oraz pracowni gospodarstwa domowego.

Lipcowa uroczystość, której towarzyszyła wspaniała pogoda, była doskonałą okazją do podsumowania całego roku pracy, przypomnienia
najważniejszych wydarzeń i wyjazdów oraz osiągnięć uczestników
Warsztatów. Szeregi Warsztatów zasilają osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie trzech powiatów: nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego.
Na tym spotkaniu nie mogło zabraknąć gości, którymi byli rodzice, rodzeństwo i opiekunowie uczestników WTZ. Wszyscy mogli podziwiać
wspaniały występ artystyczny grupy aktorów z Warsztatów przygotowany pod kierunkiem Agnieszki Michalak instruktora terapii zajęciowej. Pełne humoru przedstawienie utrzymane
było w wakacyjnym tonie i opowiadało o dziwnych zmianach, jakie zaszły
w Krainie Baśni. Baba Jaga stała się Jadwigą i zarządza pensjonatem, a krasnoludki i królewna Śnieżka wyniosły
się z chatki w lesie do bloku i cały
siedzą przy komputerach. Oczywiście, jak to w bajkach bywa wszystko,
skończyło się dobrze dzięki wróżce Fantazji i wszyscy mogli wyjechać
na upragniony urlop. Pełna humoru inscenizacja przeplatana była piosenkami.
Na zakończenie występu warsztatowi artyści: Łucja Mokos i Adam Romanowski pokazali swoje kabaretowe umiejętności w skeczu o wyjątkowym czajniku. Po wspólnym odśpiewaniu warsztatowego hymnu
i rozdaniu upominków wszystkim uczestnikom WTZ przyszedł czas na
podziękowania i życzenia udanego wakacyjnego odpoczynku. Rodzice
dziękowali Januszowi Konerbergerowi, prezesowi SWS Jan – Pol, Bogumile Szlaskiej kierownikowi WTZ oraz całej kadrze WTZ za codzienną
troskę o ich bliskich i zaangażowanie w pracę z nimi.
Po części oficjalnej wszyscy wzięli udział w pikniku integracyjnym, przygotowanym przez kadrę i uczestników WTZ. Był to dobry czas na zapoznanie się całych rodzin, wymianę doświadczeń i porad. Ale poza
rozmowami, był też czas na tańce i wspólne zabawy. Przy smakowitych
daniach z grilla, słodkościach i dobrej muzyce czas upłynął wszystkim
bardzo szybko. Warsztaty Terapii Zajęciowej po wakacyjnej przerwie zaczną swoje zajęcia we wrześniu. Skład uczestników warsztatów ulegnie
zmianie, ponieważ kolejne osoby z WTZ w sierpniu br. znalazły zatrudnienie. Tym razem ich pracodawcą jest Spółdzielnia Pracy Socjalnej „Nasielszczanie”.
iwona pecherzewska
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DLA SMAKOSZY

Droga z funduszu
sołeckiego

Wśród wielu inwestycji przeprowadzanych obecnie na terenie gminy
Nasielsk, aktywnie realizowane są zadania zapisane w tzw. funduszach sołeckich. W lipcu zakończono między innymi zadanie w sołectwie Andzin
pod hasłem „Remont drogi gminnej”. Mieszkańcy tej części miejscowości
są bardzo zadowoleni z tej inwestycji, ponieważ do tej pory musieli korzystać z drogi gruntowej.
Prace przeprowadzono na drodze wzdłuż torów kolejowych. Znajduje się
ona po prawej stronie drogi powiatowej(ul. Piłsudskiego), jadąc od Cieksyna. W zakresie robót na długości 220 m i szerokości 5 m było wbudowanie około 100 m2 rozkruszu betonowego oraz wbudowanie warstwy
ścieralnej, które utwardzono walcem. Zlecenie to za kwotę 13 799,99 zł
wykonała firma Władysława Szulca ze Stanisławowa.
Michał B.

Życie Nasielska nr 17 (481); 11.08.–24.08.2017

Letni obiad
Flaczki z boczniaków

To przepis dla tych wszystkich,
którzy w szybki sposób chcą zjeść
dość oryginalne danie grzybowe.

Z MIASTA

Budowa
Dąbrowskiego
i Waryńskiego
Sprawnie przebiegają prace przy
budowie ulic Dąbrowskiego i Waryńskiego. Wszystko idzie zgodnie
z planem, a wykonawcy, czyli firmie POLHILD I z Kobyłki zależy na
jak najszybszym zakończeniu tego
zadania. Roboty powinny zakończyć się jeszcze sierpniu.
Michał B.

Z UM

Bezpłatna zbiórka przeterminowanych
leków i zużytych termometrów

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, wiedzą chyba wszyscy. Mało
jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, skąd dalej trafiają na składowiska
odpadów, jest również niebezpieczne, gdyż środki zawarte w lekach mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Nie wolno również wyrzucać leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze z takimi
substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane
leki powinny być poddane utylizacji.
W związku z tym gmina prowadzi bezpłatną zbiórkę przeterminowanych lekarstw oraz zużytych termometrów,
która ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw
domowych wyrzucanych na składowiska odpadów, bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany.
Zbiórka przeterminowanych leków dla mieszkańców gminy Nasielsk jest nieodpłatna. Koszty związane z przekazaniem przeterminowanych leków specjalistycznej firmie do utylizacji ponosi gmina Nasielsk.
W aptekach ustawione są specjalne pojemniki, do których zbierane są leki po upływie terminu przydatności.
Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł i strzykawek.
Mieszkańcy gminy, którzy posiadają i chcą się pozbyć przeterminowanych lub niewykorzystanych leków
w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, mają możliwość nieodpłatnego pozostawienia ich w specjalistycznych pojemnikach w następujących aptekach na terenie gminy Nasielsk:
Apteka „Arnica” Krzysztof Świgoniak – ul. Rynek 16,
Apteka „Rodzinna” – ul. Płońska 4a,
SPZOZ- Przychodnia Zdrowia – ul. Sportowa 2,
Przychodnia Zdrowia w Starych Pieścirogach – ul. Sikorskiego 1,
Punkt Lekarski w Cieksynie – ul. Sportowa 5.
Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Odpady problematyczne
W związku z tym, że do punktów zbierania odpadów, utworzonych dla działkowiczów, trafiają odpady „problematyczne” czy niebezpieczne, które tam nie powinny się znaleźć lub przywozicie Państwo odpady
na PSZOK w dużych ilościach, których nie możemy odebrać, podajemy firmę, która odpłatnie odbiera każdy
rodzaj odpadów.
Firma EKO ZYSK 1, ul. Modlińska 45, 05-180 Nowy Modlin, tel. 502 530 694, przyjmuje odpłatnie np.:
– eternit – 600 zł za tonę,
– papa – 500 zł za tonę,
– plastiki (np. siding) – 300 za tonę,
– odpady motoryzacyjne – 500 zł za tonę (same części plastikowe – cena do uzgodnienia),
– wełna mineralna – 450 zł za m3 .
Przyjmowane lub odbierane przez firmę są również materiały porozbiórkowe, np. gruz (w zależności czy gruz
czysty czy zmieszane odpady porozbiórkowe) – cena do uzgodnienia, przeterminowane środki ochrony roślin
lub opakowania po nich – cena do uzgodnienia.
Ponadto informujemy, że punkty dla działkowiczów są monitorowane i za podrzucanie odpadów grożą bardzo wysokie sankcje karne.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Składniki:
1 słoik gotowych flaków, boczniaki, kostka rosołowa, sól, pieprz
Grzyby należy „porwać” wzdłuż
blaszek, żeby stworzyć z nich
słupki. Boczniaki wkładamy do garnka i zalewamy wodą. Dodajemy kostkę rosołową i gotujemy 1 godzinę. Następnie dodajemy gotowe flaki
ze słoika i całość dalej gotujemy przez 30 minut na małym ogniu. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem.

Bakłażanowe łódeczki

Składniki:
0,5 kg mięsa mielonego, 5-6 bakłażanów, 1 brokuł, 1 czerwona
cebula, kostka żółtego sera, curry, sól, pieprz, olej.
Cebulę drobno kroimy
w kosteczkę i szklimy ją na patelni.
Do niej dodajemy mięso mielone, które należy doprawić solą i pieprzem
do smaku. W tzw. międzyczasie gotujemy różyczki brokuła. Do usmażonego mięsa mielonego dodajemy gotowe różyczki brokuła, starty ser
żółty i przyprawę curry. Następnie każdego bakłażana myjemy, przecinamy wzdłuż i wydłubujemy jego miąższ. W miejsce utworzonych
„dołeczków” nakładamy farsz. Bakłażany zapiekamy ok. 15 minut. Danie
to wyśmienicie smakuje z sosem czosnkowym (jogurt naturalny, łyżeczka majonezu, czosnek granulowany).

Domowe lody

250 dag mrożonych truskawek,
banan,
4 łyżki śmietany kremówki.
Blendujemy zamrożone truskawki.
Do nich dodajemy banana i śmietanę, po czym ponownie wszystko miksujemy. Gotową masę wlewamy do
przygotowanych pojemników. Mogą
to być np. słoiczki po jogurtach. Na
środku można wetknąć np. łyżeczkę
bądź patyczek, żeby potem mieć „lody
na patyku”. Sorbety zamrażamy minimum 3 godziny. Jeżeli mamy ochotę
na zjedzenie ich w formie wspomnianych „lodów na patyku”, polecam
polać foremki po zewnętrznej stronie gorącą wodą, co ułatwi wyjęcie
smakołyku z pojemnika.

Karpatka

Składniki na ciasto:
125 g masła, 1 szklanka
wody, 1 szklanka mąki, 5
jajek, 1 łyżeczka proszku
do pieczenia.
Składniki na krem:
2 budynie waniliowe bez
cukru, 1/4 szklanki cukru,
750 ml mleka, 200 g miękkiego masła.
Masło należy roztopić w garnku, dodajemy wodę i zagotowujemy. Następnie wsypujemy mąkę i ucieramy do momentu powstania gęstej
i gładkiej masy. Tę trzeba ostudzić, po czym dodajemy jajka, proszek
do pieczenia i miksujemy całość. Ciasto dzielimy na 2 części. Jedną część
wylewamy do posmarowanej masłem i posypanej mąką formy. Pieczemy w temperaturze 160°C przez 25 minut. To samo należy zrobić z drugą częścią.
Po upieczeniu dwóch placków, przygotowujemy krem. W szklance
mleka rozprowadzamy budynie i cukier. Resztę mleka zagotowujemy,
a następnie wlewamy do niego mleko z rozpuszczonymi sypkimi produktami. Masę pozostawiamy na ogniu, cały czas mieszając, aż do uzyskania efektu masy budyniowej. Tę studzimy, po czym dodajemy masło
i ucieramy. Gotowy krem rozsmarowujemy na jednej części ciasta. Przykrywamy drugą i posypujemy cukrem pudrem.
E.G.
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PORADY

Nawodnienie organizmu
Lato w pełni, choć pogoda bywa różna. Jednak o tej porze roku temperatury są
znacznie wyższe. Czy zastanawiasz się nad tym, co pijesz w ciągu dnia? A może
jest Ci to obojętne? Warto czasem zastanowić się, jakie płyny wybieramy, żeby
czerpać z tego odpowiednie korzyści dla naszego organizmu.
Woda stanowi ok. 60% masy ciała człowieka - jest to szacunkowa ilość, która
zmienia się w zależności od wieku. Często nie zdajemy sobie sprawy, że jest
ona jednym z najważniejszych składników ciała. Niewątpliwym sygnałem odwodnienia jest uczucie pragnienia. Jednak wbrew powszechnej opinii, właśnie
powinniśmy unikać uczucia pragnienia. Żeby najlepiej nawodnić organizm,
należy pić małymi porcjami przez cały dzień. Na odwodnienie szczególnie
narażone są osoby starsze, małe dzieci, osoby aktywne fizycznie.
Jakie mogą być objawy odwodnienia?
Ból głowy, ospałość, poczucie zmęczenia, problemy z koncentracją, zawroty głowy, uczucie nadmiernego gorąca, brak apetytu, suchość w jamie ustnej, wypieki na twarzy, utrata elastyczności skóry (nieopadający fałd skórny),
rzadkie oddawanie moczu.
Każdy z nas powinien spożywać około 30 ml wody w ciągu dnia na każdy kilogram masy ciała. W dni ciepłe, podczas aktywności fizycznej czy choroby,
ilość ta powinna być większa.
Zatem co pić, a czego unikać?
Woda zawsze i wszędzie
Woda jest płynem, który najlepiej gasi nasze pragnienie. Zatem codziennie
rano przed śniadaniem powinniśmy wypić szklankę wody, do której można
dodać np. wyciśnięty sok z cytryny lub łyżkę octu jabłkowego. Wodę powinniśmy pić przez cały dzień niewielkimi łyczkami. Organizm wtedy znacznie
lepiej przyswoi wodę, niż gdy wypijemy na raz 0,5 litra. Jeśli preferujesz wody
z bąbelkami, zamień je na wody wysoko mineralizowane, które dzięki wysokiej zawartości minerałów, mają smak podobny do wody gazowanej. Dwutlenek węgla zawarty w wodach gazowanych szybciej wypełnia żołądek, zatem
jednorazowo można jej mniej wypić, sprzyja także wzdęciom oraz odbijaniu.
Zwróć również uwagę na rodzaj wody, wybieraj mineralne bogate w potas,
magnez czy sód, a unikaj wód źródlanych, zawierających znikome ilości tych
składników. Staraj się jak najszybciej zużywać również wodę mineralną z otwartej butelki, ponieważ zachowuje ona cenne właściwości tylko przez 48 godzin.
Pamiętaj również, że tzw. „woda smakowa” to NIE jest woda! To zwykły napój,
który w półtoralitrowej butelce może zawierać nawet do 300 kcal! Oprócz
tego możemy w jej składzie znaleźć również środki słodzące, konserwanty
i aromaty.
Innymi płynami, na które warto przychylnie spojrzeć, są również herbaty ziołowe i owocowe. Dobrze jest wybierać te liściaste i z kawałkami owoców, a nie
ekspresowe. Herbaty te są szczególnie wskazane w okresie jesieni i zimy, gdy
z powodu niekorzystnej, chłodnej aury zmniejszamy spożycie wody. Herbata miętowa czy zielona poprawią nam także pracę, np. przewodu pokarmowego. Pijmy w ograniczonych ilościach czarną herbatę i kawę, ponieważ nas
odwadniają.
Słodkie pułapki
Jaki sok wybrać? Najlepszy jest sok wyciśnięty ze świeżych owoców w domu.
Jeśli natomiast wybieramy soki z półki sklepowej, pamiętajmy, by sięgnąć po
sok 100% bez dodatku cukru. Naturalne soki również zawierają cukier, tzw.
fruktozę, dlatego najlepiej rozcieńczać je z wodą (w proporcjach 1:2). Soki warzywne i owocowe zawierają naturalne witaminy i składniki mineralne, które
są dobrze przyswajane przez nasz organizm. W swoim składzie ponadto mają
również błonnik pokarmowy, który poprawia pracę przewodu pokarmowego, dzięki czemu ułatwia wypróżnianie się. Nadmierne spożycie soków może
przyczynić się do znacznego zwiększenia wartości energetycznej diety, dlatego należy je pić w umiarkowanych ilościach.
Napoje energetyczne - unikaj
Niestety, płyny te są coraz bardziej popularne, także wśród młodzieży. Mają
nas szybko pobudzić, gdy jesteśmy zmęczeni, zaspani. Co jest w ich składzie?
Głównie cukier i kofeina, które mają szybko postawić nas na nogi. Zatem, dlaczego dzieciom zabraniamy pić kawę, która jest taka niezdrowa dla nich, a na
napoje energetyczne pozwalamy? Dorośli także powinni unikać tego typu
napojów, które w nadmiernych ilościach mogą doprowadzić do problemów
z ciśnieniem czy sercem. Zawierają także puste kalorie, których szczególnie
powinny unikać osoby z nadmierną masą ciała. Oprócz cukru i kofeiny, płyny
te dostarczają witamin z grupy B oraz inne substancje pobudzające układ nerwowy. Jednak czy nie lepiej dostarczyć je w naturalnej postaci z pożywieniem?
Napoje gazowane
Bardzo popularne, powszechnie dostępne, jednak czy wartościowe? Co zawierają takie napoje? Cukier lub słodziki, barwniki nadające różne piękne kolory, substancje zapachowe. Czyli nic takiego, co jest naszemu organizmowi
potrzebne. Zatem czy warto je pić i zbierać jedynie kolejne puste kalorie?
Napoje alkoholowe
Różnego rodzaju uroczystości, zabawy nie mogą się często obyć bez alkoholu. Jednak pamiętajmy, że napoje tego typu pobudzają nasz apetyt oraz zawierają kalorie. Dlatego osoby odchudzające się powinny ich zdecydowanie
unikać.
Iwona Łątka
Dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl
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Zwierzaki w potrzebie
Jak mieszkańcy naszej gminy traktują zwierzęta? Niestety, nadal
wśród nas są tacy, którzy uważają,
że pies i kot, to rzecz niewarta nawet odrobiny szacunku i opieki.
Inspektorzy OTOZ Animals mają
do czynienia z takimi przypadkami
bardzo często. Oto kilka przykłady
z naszej gminy.

resują się inspektorzy Towarzystwa
Ochrony Zwierząt. Jeśli warunki
życia zwierząt się nie zmienią, będą
musiały trafić do schroniska, a właściciele zapłacą grzywnę.
W gospodarstwie w Paulinowie
natomiast w inspektorzy OTOZ
znaleźli sunię uwiązaną na śmietnisku za stodołą. Zwierzę miało na

P r z y d ro d ze w S t a r yc h P i e ścirogach, 1 sierpnia br., znal e zi on o suc zkę p r z y wią z aną
do drzewa sznurkiem od snopowiązałek. Zwierzę było wychudzone, przerażone przejeżdżającymi
autami i zbliżającą się burzą. Udało

W jednym z gospodarstw w Kędzierzawicach psy żyją w dramatycznych warunkach. Jeden z nich,
niewielkich rozmiarów czarny kundel, zimą i latem mieszka w metalowej rurze (kotle). Na szyi ma resztki
sparciałej obroży i sznurek od snopowiązałki. Do tego uwiązany jest
na metrowym łańcuchu. Właściciele karmią swoich podopiecznych
śrutą wymieszaną z wodą. Najgorsze jest to, że zupełnie nie wiedzieli,
dlaczego losem ich zwierząt inte-

szyi wrastający w nią łańcuch. Jego
pożywienie stanowiły resztki ze
śmietnika. Pies został zabrany interwencyjnie.
W piątek, 27 lipca br., ok. 6 rano
obok pojemników na śmieci przy
markecie Guliwer znaleziono
2 szczeniaki rasy labrador. Zwierzęta znajdowały się w klatce owiniętej
materiałem. Na szczęście zawiniątkiem zainteresowali się ludzie przechodzący obok i kiedy okazało się,
że ktoś porzucił psiaki zawiadomiono o tym policję. Na miejsce dotarł
też lekarz weterynarii. Psiaki wymagały pomocy weterynaryjnej. Jakiś
bezmyślny człowiek zostawiając je
przy śmietniku skazał je na straszną
śmierć.

się znaleźć dla tego psa nowy dom.
(red.)

Z REDAKCYJNE POCZTY

Kastracja jest niezbędna
Dużo mówi się o zaletach zdrowotnych takiego zabiegu dla samych
psów, ale jakie są bezpośrednie
korzyści z regulacji rozrodu czworonogów? Dlaczego warto zadbać
o to, aby ograniczyć naszym psom
możliwość niekontrolowanego
rozmnażania?
Oczywiście przede wszystkim
przemawiają za tym kwestie finansowe. Za opiekę nad psami
bezdomnymi odpowiedzialne są
bezpośrednio władze gminy, i to
one są obowiązane opłacić, zarówno pracę hycla odławiającego
zwierzę, jak i pobyt psa w schronisku. Koszt odłowienia psa to około 300-500 zł, natomiast pobyt
w schronisku to wydatek rzędu
2 800-3 000 zł, zatem w sumie jest to 3 100-3 500zł za jednego psa. Jeśli przyjmiemy, że
w jednej wsi jest 10 suk, a każda
z nich rocznie rodzi przynajmniej
5 szczeniąt, daje nam to 50 szczeniąt. Wsi mamy w gminie Nasielsk

66. Rocznie wpłacamy z własnej
kieszeni (nasze podatki) ok. 60
000 zł do kasy schroniska, zamiast
wydać to na rozwój naszych okolic – na drogi, szkoły i remonty infrastruktury. Warto dodać, że koszt
sterylizacji średniej wielkości suki
to około 230 zł, a kastracja samca jest jeszcze tańsza. Dlatego też,
czy nie należy skoncentrować się
na programie dotowanych lub darmowych sterylizacji celem ograniczania psiej bezdomności? Jest to
wersja znacznie bardziej ekonomiczna, a w ciągu 3-5 lat przestanie
istnieć problem bezpańskich psów.
Oczywiście nie wszystkie narodzone szczeniaki znajdą domy
bądź zostaną zabezpieczone w
schronisku. Średnio 10 spośród
nich będzie żyć dziko i wałęsać się
po okolicy w poszukiwaniu pożywienia, stwarzając zagrożenie
przede wszystkim dla dzieci, ale
także dla dorosłych mieszkańców

– pies zdziczały i głodny może być
agresywny i nieobliczalny. Wolno
żyjące psy będą przetrzebiać zwierzynę łowną w lasach, ale również
polować na ptactwo hodowlane.
Na tle tych wszystkich argumentów konieczność sterylizacji psów
zaczyna się jawić jako oczywistość. Jeśli dodamy do tego słowa
świętego Franciszka z Asyżu o braciach mniejszych oraz nauczanie
katechizmu kościoła katolickiego
(Zwierzęta są stworzeniami Bożymi. Bóg otacza je swoją opatrznościową troską. Przez samo swoje
istnienie błogosławią Go i oddają Mu chwałę. Także ludzie są zobowiązani do życzliwości wobec
nich), nie pozostaje nam nic innego, jak przyznać, że czuwanie nad
rozmnażaniem naszych czworonożnych przyjaciół jest naszym
obowiązkiem, zarówno ekonomicznym, jak i moralnym.
Anna Zielińska
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PODRÓŻE

Kambodża – królestwo cudów
Dla wielu Kambodża kojarzy się
z czymś bardzo egzotycznym.
Wiemy, że jest położona daleko od
Polski i często na tym kończy się
nasza wiedza o państwie znajdującym się w południowo-wschodniej
Azji. O tym, jak się tam żyje, opowiada nam jeden z mieszkańców
naszej gminy – Szymon, mechanik
lotniczy, który mieszkał tam kilka
miesięcy.
Jakie były Twoje pierwsze wrażenia z pobytu w Kambodży? Jak
wyglądało tamtejsze lotnisko?
– Generalnie pierwsze, co poczułem po wyjściu z samolotu
to wszechogarniająca fala ciepła.
Wylądowaliśmy w samo południe.
Żar lejący się z nieba zmieszany
z wilgotnym powietrzem. Różnica
temperatur pomiędzy klimatyzowanym samolotem i długość podróży powodowały delikatne
zawroty głowy. Lotnisko położone jest w okolicy miasta SiemReap
oraz kompleksu słynnych świątyń
Imperium Angkoru. Podczas lądowania widać wspaniały krajobraz.
Pola ryżowe, palmy, bagna oraz
„sylwetki” świątyń. Czy lotnisko jest
standardowe? Raczej tak, posiada
jeden pas startowy i dosyć nowy
wykonany zgodnie z lokalną sztuką terminal. Jest bardzo zadbane,
zaskoczyły mnie ogrody wkomponowane w jego infrastrukturę.
Czy pogoda Cię rozpieszczała temp eratu ra m i do datn i m i
d o ko ń c a t woj e g o p o by t u?
A może wręcz męczyła gorącem?
– Początkowo było bardzo ciepło. Wraz z nadejściem zimy tem-

peratury zaczęły powoli spadać.
Najniższa temperatura, jaką odnotowałem w nocy w ciągu pięciu miesięcy, wyniosła jakieś 16˚C
W ciągu dnia średnio koło 30˚C.
Nie jest łatwo, lecz z czasem da się
do tego przyzwyczaić.
Ja k K h merowie, którz y ta m
mieszkają, radzą sobie z panującymi w Kambodży warunkami atmosferycznymi? Czy prawdą jest,
że w każdym domu znajduje się
klimatyzacja?
– Khmerowie żyją w tym klimacie
od wieków i raczej nie narzekają na temperatury. Skrajnie zimowe noce przesypiają w kurtkach,
a w najgorsze południowe upały
odpoczywają w cieniu. Bardziej
niż z temperaturą muszą radzić
sobie z poziomem wód i opadami.

Burze w porze deszczowej
potrafią wylać na ziemię
naprawdę wielkie ilości
wody. Tworzą się bagna,
rzeki, woda wylewa się na
ulice, budynki częściowo
zostają zalewane. Domy
budowane są na drewnianych bądź betonowych
słupach tak, by woda nie
dostawała się do pomieszczeń mieszkalnych. Klimatyzatory znajdują się
raczej w hotelach, restauracjach, biurach i mieszkaniach bogatszych ludzi.
Przeciętny Khmer nie posiada w domu takiego
urządzenia. Po pierwsze
go nie potrzebuje, bo jest
przyzwyczajony do klimatu, po drugie po prostu na
klimatyzację go nie stać.
Wiatrak. Tak, wiatrak jest
często spotykanym lekarstwem
na upały.
Jak wyglądają posiłki przeciętnego
Khmera?
– Ryż. Gotowany na parze, smażony, z warzywami, czasem z kurczakiem lub wieprzowiną. Generalnie
ryż. Na stałe w menu wpisane są
owoce. Pyszne banany, słodkie i soczyste arbuzy, liczi, limonki i masa owoców, których nazw
nawet nie znam. W Azji smakują znacznie lepiej niż te, które kupujemy w Polsce. Nad morzem
królują świeże ryby i seafood. Tuńczyki, barakudy, krewetki, kalmary i ośmiorniczki. W restauracjach
dostępne są też na szczęście dania

kuchni europejskiej. Po pewnym
czasie zbawiennym był zwykły
sznycel z kwaszoną kapustą w belgijskiej knajpie. Kolejność posiłków
w zasadzie jest identyczna.
Co z alkoholem, jakiego rodzaju
trunki preferują Khmerowie?
– Najczęściej piją piwo. Tanie, całkiem smaczne, zaspokajające pragnienie. Czasem wino palmowe lub
lokalną whisky marki Mekong.
Jakie najdziwniejsze dania jadłeś?
Co ci smakowało, a czego byś na
pewno już nie włożył do ust? Być
może jakiś khmerski przysmak był
dla Ciebie jednak zbyt dużym wyzwaniem i odmówiłeś jego spróbowania?
– Ulice SiemReap zaskakują nieskończonymi możliwościami.

Grillowane węże, smażone tarantule, żaby, żuki czy też świerszcze.
Gdzieniegdzie można spotkać steki z krokodyla. W witrynach sklepowych stoją ozdobne butelki wina
ryżowego, w którym utopione są
kobry. Od czasu do czasu musiałem czegoś spróbować. Czasem
z grzeczności, czasem pod publikę
rozbawionego towarzystwa. Węże
są całkiem smaczne. Reszta niekoniecznie. Na pewno na szczura
bym się nie skusił, a przynajmniej
mam nadzieję, że do tej pory go
nie jadłem.
Czy architektura domów khmerskich bardzo się różni od naszych
polskich domów?
– Jak już wcześniej wspominałem, domy na palach są
często koniecznością.
W porze deszczowej
chronią przed wodą,
podczas upalnych dni
d aj ą c i eń . B udowane są ze wszystkiego,
co ich mieszkańcom
wpadnie w ręce. Nie
wszystkich stać na beton i cegły. Często widać
konstrukcje drewniane, z patyków, bambusa i kawałków blachy.
W środku są najczęściej niewielkie. Często
stanowią jednocześnie
dom dla całej rodziny i miejsce pracy. Obowiązkowo
przed każdym domem znajdują
się małe kapliczki bądź ołtarzyki,
w których domownicy składają
ofiary dla Buddy.
Co powiesz o domach na wodzie?
Faktycznie ludzie preferują tam też
tego typu budynki?
– Wzdłuż rzeki zasilającej jezioro
Tonle Sap faktycznie istnieje wioska. Jej mieszkańcy są rybakami.
Przy każdym gospodarstwie jest
łódka i dzieci praktycznie wychowują się na wodzie. Na samym
jeziorze także mieszkają ludzie.
Na większych łodziach bądź barkach. Ich życie po prostu toczy
się na wodzie. Nie jestem w stanie
odpowiedzieć, czy ludzie preferują takie domy. Dostosowują się

do warunków i możliwości, w jakich żyją.
Czy Khmerzy są ludźmi przyjaznymi i gościnnymi, czy dość
wrogo są nastawieni do obcokrajowców?
– Jak najbardziej są przyjaźni
i gościnni. Lubią rozmawiać, żartować, dopytywać się o inne
kultury. Należy pamiętać,
że świątynie Angkoru przyciągają mnóstwo turystów
z całego świata. SiemReap
praktycznie żyje z turystyki.
Obcokrajowcy są tam bardzo mile widziani. Większość
ludności w pozostałych częściach kraju także jest życzliwa. Czasem problemem
bywa komunikacja, ale z jej
braku wynikają najczęściej
zabawne wspomnienia.
Jakie miejsca najbardziej zauroczyły cię w Kambodży
i co w nich było szczególnego?
– Najpiękniejszym dla mnie
miejscem była wyspa położona na Zatoce Tajlandzkiej
Koh Rong. Piękne plaże, rafa
koralowa i kawałek dżungli.
Ciepła przejrzysta woda.
Parę barów na plaży, łódki zacumowane w niewielkim porcie.
Miejsce, idealne do odpoczynku.
Słusznie reklamowane jako raj.
Warto tylko uważać na gang dzikich małp, który w poszukiwaniu
bananów potrafi coś podprowadzić z bungalowu.
Podobno jeździłeś w Kambodży
na słoniach. Co sądzisz o tym
środku transportu?
– Przy tym pytaniu pojawia się termin „świadoma turystyka”. Słonie towarzyszyły Khmerom od
zawsze. Przy ich pomocy transportowano kamienie na budowę świątyń. Obecnie są przede
wszystkim atrakcją turystyczną
i sposobem na zarobienie paru
dolarów więcej. Kontrowersyjny
może być sposób tresowania słoni,
ich komercyjne wykorzystywanie,
a zwłaszcza przemęczanie.

Jakie jeszcze atrakcje wspominasz
z Kambodży z uśmiechem na
twarzy i z myślą, że w Polsce byś
tego nie doświadczył?
– Trudno powiedzieć. Jazda skuterem pomiędzy polami ryżowymi,
gdy droga wpada do jakiegoś rozlewiska, a przecież nie warto zawró-

cić. Może wycieczka nad wodospad
w jednym z parków narodowych.
Stada wielkich nietoperzy zwisających z drzew w ścisłym centrum
miasta. Farmy krokodyli, ręczne manufaktury jedwabiu i na pewno wiele innych, których nawet nie potrafię
sobie w tej chwili przypomnieć.
Czy według Ciebie warto obrać
sobie za cel Kambodżę w ramach
wakacyjnych wojaży?
– Jak najbardziej tak, warto jest poznać ten kraj. Przy okazji polecam
poczytać trochę o jego historii.
Swoją drogą bardzo smutnej historii. Obecnie Kambodża w szybkim
tempie rozwija się, rośnie. Prowadzonych jest tam dużo nowych
inwestycji. Władze dążą do tego,
by kraj uczynić drugą Tajlandią.
Jednym z haseł reklamowych jest
„Kambodża – królestwo cudów”.
Popieram i życzę powodzenia.
Dziękuję za rozmowę.
Ewelina Gizińska
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
9–13 sierpnia godz. 15.00

Gru, Dru i Minionki 3D
(dubbing)

Animacja, komedia, przygodowy; USA; Czas trwania:
1 godz. 36 min.

Niedoszły dziecięcy gwiazdor z lat 80., Balthazar Bratt, ma plan zdominowania całego świata.
Para agentów Ligi Antyzłoczyńców, Gru i Lucy,
muszą mu w tym przeszkodzić. W międzyczasie główny bohater dowiaduje się, że ma bajecznie bogatego brata bliźniaka Dru, który chciałby
pójść w jego ślady.
9–13 sierpnia godz. 17.00
16–20 sierpnia godz. 17.00

Valerian i miasto tysiąca
planet (z napisami)

Sci-fi; Francja, USA; Czas trwania: 2 godz. 17 min.

Valerian (Dane DeHaan) i Laurelina (Cara Delevingne) to kosmiczni agenci, odpowiedzialni
za utrzymanie porządku na terytoriach zamieszkałych przez ludzi. Podczas misji w Mieście Tysiąca Planet - kulturowym i politycznym
centrum galaktyki - przyjdzie im zmierzyć się
ze złowrogą siłą, która zagraża bezpieczeństwu
całego wszechświata.
9–13 sierpnia godz. 19.30

Aż po ślub (z napisami)

Animacja, komedia, przygodowy; USA; Czas trwania:
1 godz. 36 min.

Juliette zajmuje się organizacją ślubów, ale sama
jest zadowoloną z życia singielką. Facetów traktuje dość rozrywkowo i beztrosko korzysta
z własnej urody. Szczególnie, że w dzieciństwie
była szkolnym „brzydkim kaczątkiem”. Wszystko jednak zmienia się, gdy okoliczności zmuszają ją do organizacji wesela Alexii, znienawidzonej
koleżanki z podstawówki...
16–20 sierpnia godz. 15.00

Mała wielka stopa 2D
(dubbing)

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Nie pozwól, by ktoś za Ciebie podejmował ważne decyzje. Powstrzymaj się od
komentowania życia innych. Ucz się i próbuj nowych rzeczy. To one mogą wkrótce
okazać się Twoją przepustką do kariery.
Byk 21.04-20.05
Nie panikuj, nie będziesz miał teraz problemów z pieniędzmi. Ale koniecznie pamiętaj
o partnerze i bliskich. Uda Ci się w końcu zakończyć przedłużającą się, skomplikowaną
sprawę i uzyskać rekompensatę.
Bliźnięta 21.05-21.06
Nadszedł dobry czas na inwestycje w nieruchomości. Lepsze stanowisko czy wyższe
zarobki nie będą teraz dla Ciebie tak ważne,
jak możliwości rozwoju i ciekawa praca. Nie
wydawaj pieniędzy na byle co.
Rak 22.06-22.07
Twoim atutem jest sprawne myślenie
i umiejętność nawiązywania kontaktów.
Dlatego szef właśnie Ciebie oddeleguje na
konferencję. Energią i siłą charakteru zaimponujesz innym. Spełniaj swoje marzenia.
23.07-23.08
Sumiennością zawstydzisz leniwych współpracowników. Nie pozwól na to, by ktoś szantażował Cię emocjonalnie. Nie bój się mówić
tego, co myślisz, nawet jeśli się to komuś nie
spodoba.
Panna 24.08-22.09
Z krewnymi będziesz widywać się bardziej
z obowiązku niż dla przyjemności. Spędzisz
urlop, pomagając przy remontach i przeprowadzkach. Nie szalej z wydatkami. Zapowiadają się kłopoty uczuciowe.

Waga 23.09-23.10
Twoje dyplomatyczne zdolności zapewnią
dobrą atmosferę w firmie. Jeśli masz dorastające dzieci, w wakacje daj im więcej luzu.
Mniej czasu poświęcaj pracy i swoim zawodowym ambicjom, a więcej rodzinie.
Skorpion 24.10-22.11
Czeka Cię teraz przypływ energii do realizacji
planów zawodowych. Aż szkoda teraz odpoczywać, więc działaj. Zabraknie Ci tolerancji dla
irytujących osób i niestety będziesz to umiał
okazać.
Strzelec 23.11-21.12
W końcu uporasz się z zaległościami w pracy.
Nie będziesz musiał w tym roku oszczędzać
na wakacyjnych wyjazdach i przyjemnościach. Jeżeli szukasz lepszej pracy, nie zdradzaj na razie swoich zamiarów.
Koziorożec 22.12-20.01
Zajmiesz się sprawami wymagającymi
precyzji i cierpliwości. Będzie ich sporo,
bo współpracownicy wyjadą na urlop. Najbardziej potrzeba Ci teraz wyciszenia i spokoju. Pij więcej wody.
Wodnik 21.01-19.02
Zarządzanie domowym budżetem nie wychodzi Ci najlepiej. Może przekaż te obowiązki komuś, kto umie liczyć lepiej od
Ciebie. Staniesz się nieufny wobec nowych
znajomości. Polegaj na bliskich.
Ryby 20.02-20.03
Zapewnisz sobie teraz ambitne wyzwania, na
przykład zakładając własną firmę. Czeka Cię
burzliwa wymiana zdań z kimś, z kim od dawna masz na pieńku. Postępuj ostrożnie i nie daj
się wciągnąć w konflikt.

Animacja; Belgia, Francja

Adam jest zwyczajnym, trochę nieśmiałym nastolatkiem. Pewnego dnia wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu dawno zaginionego taty.
Nie spodziewa się, że już wkrótce odkryje pewien włochaty rodzinny sekret. Otóż, jego
tata jest potomkiem legendarnego Yeti i od lat
mieszka w puszczy.
16–20 sierpnia godz. 19.30

Czym chata bogata!
(z napisami)

Komedia; Francja

Jean-Etienne Fougerole, bogaty pisarz – celebryta podczas telewizyjnego programu, promując swoją nową książkę „Czym chata bogata”,
nieopatrznie zaprasza pod swój dach romską rodzinę. Gdy do jego wspaniałego domu wprowadzą się nowi lokatorzy, cały świat stanie
na głowie...
23–27 sierpnia godz. 15.00

Rock Dog. Pies ma głos! 3D
(dubbing)

Animacja, komedia, przygodowy; Chiny, USA; Czas
trwania: 1 godz. 20 min.

Bono należy do dumnej rasy mastifów tybetańskich. Jego ojciec bardzo chce, aby wstąpił
w szeregi elitarnej straży, która strzeże osady
przed stadem żarłocznych wilków. Ale kiedy
pewnego dnia w łapy Bono trafia radio, wyrzucone z samolotu i młody pies po raz pierwszy
słyszy dźwięki rock’n’rolla, już wie, jakie jest
jego przeznaczenie...
23–27 sierpnia godz. 17.00

Alibi.com (z napisami)

Komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz. 30 min.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną.
Tel. 733 679 795.
Firma elektryczna z Nasielska
przyjmie praktykantów klasy
I ZSZ. Tel. 518 529 925.
Sprzedam działkę 850 m 2, narożna. Nasielsk. Tel. 500 276 764.
Sprzedam trawę 7 ha
w Chmielewie. Tel. 664 423 065.
Podnajmę stanowisko manicurzystce NDM. Tel. 691 553 551.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę NDM.
Tel. 691 553 551.
Cyklinowanie podłóg. Tel. 797
272 253.
Atrakcyjne działki budowlane
i inwestycyjne (uzbrojone) przy
ul. Piłsudskiego w Nasielsku.
Tel. 696 468 255.
Sprzedam rodziny pszczele wielkopolskie. Tel. 607 784 929.
Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 513 556 774.
Przyjmę do pracy – montażu
stolarki okiennej i drzwiowej
w Legionowie. Proponujemy
wynagrodzenie 2500zł + premie.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt. Tel. 695 199 411.
Wynajmę dom. Tel. 501 461 424.
Osobie mieszkającej na wsi zlecę układanie bukietów polnych.
Tel. 537 592 075

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. 573 237 400.

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.

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
24.07.–30.07.2017 r. – Apteka, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dówr Maz.
31.07.–6.08.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.
7.08.–13.08.2017 r. – Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.
14.08.–20.08.2017 r. – Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.
		

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

(red.)

Przyciemnianie szyb samochodowych. Tel. 532 429 801
Dotacje PROW 2014-2020.
Wkrótce nabór „Modernizacja
Gospodarstw Rolnych” na obszarach Natura 2000 (zakup maszyn, inwestycje budowlane).
Wypełnianie wniosków Tel. 795
931 529.
Firma BUD-MAR NASIELSK zatrudni monterów stolarki okiennej
i drzwiowej. Zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny
Tel. 509 175 901 lub kontakt mailowy: handlowcy.budmar@wp.pl
Sprzedam działki budowlane
w centrum Nasielska. Tel. 669205-995

11.08.–24.08.2017; Życie Nasielska nr 17 (481)
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Nasielsk, 28.06.2017r.
MOPS-1110-16-17

Zatrudnię pracownika do sklepu meblowego. Tel. 500 142 809,
(23) 6912663.

Ogłoszenie o naborze
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Obwieszczenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku poszukuje osób
do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Charakter umowy:
umowa zlecenie
				
miejsce wykonywania zlecenia - gmina Nasielsk
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 oraz wspieranie,
także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych.
Niezbędne wymagania:
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.
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 wymienione w pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Oferta powinna zawierać:
Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, na potrzeby rekrutacji, danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm).
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.
Oferty należy składać lub przesyłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3, pokój nr 7
tel. (23) 69 33 006

Syndyk masy upadłości Euro-Zoo Sp. z o.o. z siedzibą w Markach (sygn.
akt X GUp 54/15) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami
produkcyjno-magazynowymi z zapleczem biurowo-socjalnym stanowiacych kompleks o powierzchni 23.562 m2 położony w Nasielsku przy
ul. Elektronowej 5, obejmującej działki nr 2595/19, 2595/20, 2595/6,
2595/15, 2595/16, 2595/9, 2595/10, 2595/12, 2595/17, 2595/18,
2595/14, dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie, VIII Zamiejscowy
Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pułtusku prowadzi księgi wieczyste nr OS1U/00041947/5, OS1U/00041948/2, OS1U/00041950/9,
OS1U/00041951/6, OS1U/00041952/3, OS1U/00041953/0,
OS1U/00018545/7, za cenę nie niższą niż 6.500.000 zł netto.
Z opisem i oszacowaniem nieruchomości oraz regulaminem określającym warunki sprzedaży można zapoznać się w biurze syndyka Anny Sakowicz-Kacz, ul. Fabryczna 16/22 lok. 1, 00-446 Warszawa,
tel. 22/8648587, w godz. 9.00-16.00 od poniedziałku do czwartku, email: kancelariasyndyk@wp.pl
Oferty pisemne zainteresowania nabyciem należy składać na podany adres biura syndyka. Koszt umowy sprzedaży ponosi kupujący.
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PIŁKA NOŻNA

Przedsezonowe rozterki Żbika
Tym ra zem n ie mamy
najlep sz ych wieści dla
sympatyków naszego reprezentacyjnego klubu. W nowy
sezon 2017/2018 wchodzimy z dużymi obawami.
A miał to być sezon walki
o awans. No i, sam awans, do
IV ligi, czyli powrót na miejsce, które przed kilku laty Żbik
utracił.
Sympatycy mają jeszcze nadzieję, że trudności są przejściowe, że kłopoty uda się
pokonać, ale o awansie po
rozpoczynającym się sezonie nawet
Zarząd klubu już nie mówi. A jeszcze
niedawno mówił.
Pewne oznaki nadchodzących kłopotów pojawiły się już pod koniec
ubiegłego sezonu. Wtedy wydawało
się, że są one przejściowe, spowodowane głównie licznymi kartkami
i kontuzjami. Ostateczny efekt ubiegłego sezonu nie był najgorszy, chociaż uzyskany z wielkim trudem i przy
odrobinie szczęścia, jakie naszej drużynie wyraźnie niekiedy towarzyszyło.
Wydawało się, że po sezonie i krótkim
odpoczynku nastąpią intensywne
przygotowania do nowego sezonu.
Tak się jednak nie stało. Przygotowania
były wyjątkowo krótkie i jak się wydaje, nieco chaotyczne. Nie wszystkie z zaplanowanych sparingów udało
się rozegrać. Do tego przeciwnicy nie
reprezentowali zbyt wysokiej klasy.
Co bardziej zdumiewające, potrafili się
dość łatwo ze Żbikiem rozprawić.
Zupełnie niezrozumiała była sytuacja
ze sparingiem, jaki Żbik miał rozegrać
z drużyną z Wieliszewa. Nie rozegrał
go, ponieważ na mecz nie stawiła się
nasza drużyna. Do Dębego, gdzie

miało być rozegrane to spotkanie,
przybyło tylko kilku naszych zawodników i kilku sympatyków drużyny.
Ostatnimi rozegranymi spotkaniami
kontrolnymi były mecze z drużynami z Legionowa i Glinojecka. Do Legionowa pojechało 12 zawodników.
Później dojechało jeszcze dwóch.
Znacznie więcej zawodników pojechało do Glinojecka.
R

E

BRYDŻ
Wyniki turnieju „czternastego”, 14.07.2017 r.:
1. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
3. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
7. Janusz Muzal – Janusz Wydra			

175 pkt (60,76%)
154 pkt (53,47%)
153 pkt (53,13%)
145 pkt (50,35%)
144 pkt (50,00%)
130 pkt (45,14%)
107 pkt (37,15%)

Wyniki turnieju „piętnastego”, 28.07.2017 r.:

Mecz w Legionowie był ostatnim
pojedynkiem Żbika, w którym na
stanowisku trenerskim był Marek Brakowiecki. Sytuacja, w jakiej nastąpiło
jego odejście z klubu, nie do końca
jest klarowna. Jedni mówią, że sam
odszedł, inni zaś uważają, że zrezygnował z jego usług Zarząd. Odpowiedź na to pytanie jest mniej ważna.
Istotne jest to, że na tydzień przed
rozpoczęciem rozgrywek drużyna
seniorów pozostała bez trenera.
W sprawie obsadzenia tej funkcji toczyły się pewne zakulisowe rozmowy. W ich wyniku ustalono, że funkcję
trenera przez rundę jesienną pełnił będzie zawodnik, Rafał Załoga. Będzie on
występował w roli grającego trenera.
Wracając do meczu Żbika z „kombinowanym zespołem” z Legionowa,
dało się zauważyć, że nasza drużyna
daleka jest od prezentowanej wcześniej formy. Mówi też o tym wynik.
Legionowo wygrało ten mecz 2:0.
Odzwierciedla on to, co działo się na
boisku. Umiejętności techniczne były
podobne. Sprawniejsi, bardziej waleczni byli jednak gospodarze z Legionowa. Do tego przewyższali naszych
piłkarzy szybkością, organizowali bardziej składne akcje i zdecydowanie
przerywali w chwilach zagrożenia nasze akcje. W zespole
z Legionowa wystąpił były
nasz zawodnik Karol Szczepkowski. Wydaje się, że bardzo
by się przydał naszej drużynie.
Podobny przebieg miał kolejny i ostatni w okresie przygotowań mecz kontrolny Żbika
z Kryształem Glinojeck. Odbył się on na boisku gości.
I tym razem nasi zawodnicy zaliczyli porażkę. Nie była
ona wysoka. Przegraliśmy 2:1. Podobna była też klasa przeciwnika. To także,
tak jak w wypadku Legionowi, klasa A.
I w tym meczu przeciwnicy przewyższali naszych szybkością i wolą walki.
Zdecydowanie przerywali akcję naszej drużyny i bezzwłocznie organizowali swój atak. Wydaje się, że w tym
meczu drużyną lepszą technicznie
była jednak nasza drużyna. BrakowaK

ło jednak woli walki i jasnej koncepcji
gry oraz szybkiego przestawiania się
w sposobie gry, aby narzucić przeciwnikowi swój styl.
Wszystkie mecze kontrolne zostały
przegrane. Przeciwnicy byli z tzw. niskiej półki. Nie oznacza to jednak, że
Żbik skazany jest tylko na bronienie
się przed spadkiem. Są w drużynie zauważalne słabe punkty, ale tkwi w niej
również duży potencjał, który trzeba
jak najszybciej uruchomić, aby nie
stracić już na początku punktów.
Decydujące mogą okazać się już
dwa pierwsze mecze. Przeciwnicy
nie są najsilniejsi. To Wkra Sochocin
i Orzyc Chorzele. W dodatku z Wkrą
Sochocin gramy na własnym boisku.
Przeciwnika lekceważyć jednak nie
można. Podobnie będzie w drugim
meczu, który Żbik rozegra w Chorzelach.
Czy nowy trener potrafi przekonać
swych kolegów, aby zagrali z przekonaniem, z „zębem”, przewidywali
sytuacje i „gryźli” trawę, jak to się popularnie mówi. Powinni też naśladować grę swojego trenera, zwłaszcza
przy przerywaniu akcji przeciwnika
i wykonywaniu stałych fragmentów
gry.
Dobrze byłoby też, aby władze gminy wreszcie zrozumiały i przeznaczały godną kwotę na wspieranie klubu,
który może być najlepszą reklamą
naszego miasta. Jak było i jest obecnie wystarczy porównanie pewnych
liczb. W latach, kiedy o nasielskim sporcie było głośno, miasto przeznaczało
na piłkę nożną 140 tys. zł. Podobnie
jest i teraz. Tyle, że wtedy budżet miasta wynosił około 20 mln, a obecnie
wynosi 70 mln. Ceny wzrosły. Wtedy
np. wystarczało na obóz treningowy,
a nawet dwa – zimą i latem, a teraz na
obóz brakuje pieniędzy. A taki obóz
bardzo by się przydał, zwłaszcza wtedy, gdy są krótkie przerwy między
rozgrywkami. Tak jak było to w tym
roku. Wydaje się, że w Nasielsku na
temat sportu potrzebna jest debata
z prawdziwego zdarzenia.
andrzej zawadzki
L

1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
4. Marek Rębecki – Piotr Turek				
5. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
6. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
7. Zbigniew Michalski – Marek Olbryś		
8. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
9. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
10. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		

147 pkt (68,10%)
136 pkt (62,96%)
113 pkt (52,31%)
102 pkt (47,22%)
101 pkt (46,76%)
100 pkt (46,30%)
100 pkt (46,30%)
98 pkt (45,37%)
94 pkt (43,51%)
89 pkt (41,20%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Mariusz Figurski					
Robert Truszkowski				
3-4. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
5-6. Janusz Muzal					
Janusz Wydra					
7.
Waldemar Gnatkowski				
8. Krzysztof Michnowski				
9.
Paweł Wróblewski					
10. Stanisław Sotowicz				

96 pkt
96 pkt
89 pkt
89 pkt
78 pkt
78 pkt
57 pkt
54 pkt
50 pkt
45 pkt

PK

Dodatkowa
komunikacja lokalna

Miło mi poinformować, iż od 7 lipca do końca sierpnia 2017 roku będzie
można skorzystać z komunikacji lokalnej dotyczącej Sołectw: Popowo
Północ, Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Południe, Nuna, Lorcin, Żabiczyn, Chrcynno. W każdy piątek do końca sierpnia będzie można skorzystać z busa, który kursować będzie na trasie do Nasielska, i z Nasielska.
Koszt biletu: 1,5 zł w jedną stronę (płatne u kierowcy). W miarę możliwości
proszę o przekazywanie informacji i sugestii na temat funkcjonowania ww.
komunikacji do tut. Urzędu.
Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
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