DODATEK TV

Z GMINY

Co niesie rzeka?
– Przyjedźcie i zobaczcie, co się dzieje z Nasielną! Śmierdzi nie do wytrzymania od kilku dni, a teraz zrobiła się zupełnie
niebieska – zaalarmowała naszą redakcję, we wtorek, 24 lutego br., jedna z mieszkanek Chlebiotek. Pojechaliśmy na miejsce R
i okazało się, że mieszkańcy mają rację. Woda w rzece zmieniła kolor na mlecznobiały, a unoszący się wokół fetor czuć
było w całej okolicy. Czy do rzeki wpuszczono fekalia, czy jakieś zanieczyszczenia chemiczne, nie wiadomo. Mieszkańcy
twierdzą, że czuć było silny smród.
– Wiem, że coś się dzieje z rzeką od kilku dni, bo mieszkańcy zgłaszali się do mnie w tej sprawie. Ten nieprzyjemny zapach
dociera nawet do niektórych domów. Najgorzej śmierdziało we wtorek i środę rano. Zgłosiłam całą sprawę w urzędzie i
poprosiłam, żeby wyjaśnili, co się stało, że nasza rzeka jest zanieczyszczona – mówi Halina Kamińska, sołtys Chlebiotek.
Pani sołtys wyklucza, że do zanieczyszczenia rzeki mógł przyczynić ktoś z okolicznych mieszkańców.
Sprawdziliśmy, jak wygląda rzeka Nasielna przy mostku na ul. Kolejowej i przy wiadukcie. Tam woda jest czysta. Do skażenia wody musiało więc dojść na odcinku Cegielnia Kosewo–Chlebiotki. Jak nas poinformowano w nasielskim Urzędzie
Miejskim, przystąpiono do wyjaśniania zaistniałej sytuacji.
(ki)

Pożar z NPL ugaszony?
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Z SAMORZĄDU
Z UM. Harmonogram przyjmowania zeznań PIT
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

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

Złóż zeznanie podatkowe
w urzędzie

Informujemy, że pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2014 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna) zgodnie
z poniższym harmonogramem.
– 16 marca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 23 marca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 30 marca 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 1 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 8 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 15 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 22 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 29 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
Jednocześnie informujemy, że w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego
w Nasielsku (parter) zostanie ustawiona od dnia 16 marca br. urna przeznaczona do składania przez podatników zeznań podatkowych w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami i dniami funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

DLA ROLNIKÓW

Harmonogram szkoleń
dla rolników na marzec 2015 r.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ODR
w Nasielsku zaprasza rolników na szkolenia organizowane w marcu 2015 r.
1. Zasady udzielania płatności bezpośrednich w 2015 r. Sala konferencyjna
UM Nasielsk – 05.03.2015, godz.10.00 Wykładowcy: Maria Brzezińska,
pracownik BP ARiMR w Pomiechówku.
2. Rolnictwo ekologiczne w kontekście nowego działania PROW 2014–
2020. Sala konferencyjna UM Nasielsk – 11.03.2015, godz.10.00 Wykładowca: Maria Brzezińska.
3. Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad IOR. Sala
konferencyjna UM Nasielsk – 23.03.2015, godz.09.00. Wykładowcy: Maria Brzezińska, Marian Gmitruk. Przedłużenie uprawnień na opryskiwacze
na 5 lat dla osób, które były już przeszkolone. Zapisy osobiście u Marii
Brzezińskiej w pokoju 110.
4. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.
Wyjazd z parkingu przed UM w Nasielsku – 28.03.2015 (sobota) o godz.
06.00 Zapisy wraz z wpłatą osobiście u Marii Brzezińskiej w pokoju 110.
Organizator: Maria Brzezińska

Z UM

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

NIŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI

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

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/409/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
30 października 2014 roku od 1 stycznia 2015 roku ulega zmianie stawka
opłaty za śmieci zbierane i odbierane w sposób selektywny dla czwartego
i każdego kolejnego dziecka w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku
życia, a w przypadku dzieci uczących się w szkołach/na uczelniach stacjonarnych, do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku
życia. Miesięczna stawka opłaty ww. osób wynosić będzie 1 zł. Aby obniżyć opłatę miesięczną, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć osobiście lub listownie deklarację/korektę dotychczasowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia wzorem deklaracji wprowadzonym
Uchwałą nr LVIII/410/14 z dnia 30 października 2014 roku.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Nasielsku (www.nasielsk.pl, zakładka: druki do pobrania) oraz w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Nasielsku (Punkt Obsługi Klienta i pokój nr 11 na parterze).
Niższa opłata obowiązuje od miesiąca, w którym została złożona deklaracja/korekta dotychczasowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia
2015 roku.
Urząd Miejski w Nasielsku

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
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Życie Nasielska nr 5(417); 27 lutego–12 marca 2015

Z UM

Zgłoszenie przydomowej
oczyszczalni ścieków
W związku z bieżącymi kontrolami w zakresie przestrzegania przez
mieszkańców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywanie się ich
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się, aby osoby
korzystające z przydomowej oczyszczalni ścieków dokonały zgłoszenia posiadanej instalacji.
Zgłoszeniu podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego
gospodarstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzystania z wód. Przez przydomową oczyszczalnię ścieków należy rozumieć
zespół urządzeń oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i odprowadzających je w stanie oczyszczonym do gruntu lub wód powierzchniowych. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni
ścieków przez gospodarstwa domowe jest zwolnione z opłat skarbowych.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Utrudnienia w ruchu
w dniu 1 marca 2015 r.
W związku z organizowanym w dniu 1 marca 2015 r. w Nasielsku biegiem
pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Urząd
Miejski w Nasielsku informuje o utrudnieniach w ruchu w tym dniu w
godz. 13.30–15.00.
Utrudnienia wystąpią na ulicach, którymi wytyczona została trasa biegu, tj.:
• Staszica, Szkolnej i Polnej (dookoła terenu Publicznego Gimnazjum nr
1 w Nasielsku),
• Polnej (do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego), Władysława
Broniewskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Księcia Józefa Poniatowskiego oraz na ulicach do nich dochodzących.
Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr
9 przy ul. Młynarskiej 1 w Nasielsku- ZPN.7125.11.4.2014
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego
w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach
od 27 lutego 2015 r. do 19 marca 2015 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Dyżury aptek
marzec 2015 r.
16.02.2015 r. - 1.03.2015 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek, Nasielsk
02.03.2015 r. - 08.03.2015 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3
09.03.2015 r. - 15.03.2015 r. - Apteka ,,NOVA” ul. Warszawska 51/53 d
(red.,
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)
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UROCZYSTOŚCI

Śmieci i smród z wysypiska Złote Gody
– Co kilka dni śmierdzi tutaj tak, że
nie można otworzyć okna. Najgorzej jest rano. Po prostu nie da
się wytrzymać. Najwyraźniej ktoś
znalazł sobie sposób na niemal
bezkosztowe pozbywanie się nieczystości i przywozi je właśnie nocą
na Kosewo, zamiast zapłacić za
ich oddanie do oczyszczalni. Czysty zysk naszym kosztem – mówią
mieszkańcy Kosewa, którzy od kilkunastu dni informują nas o fetorze
unoszącym się nad wysypiskiem.
Postanowiliśmy sprawdzić, czy to
śmierdzą składowane tam odpady,
czy jednak jest coś jeszcze.
Wysypisko śmieci w Kosewie jest
zamknięte od wielu lat. Powinno być po prostu systematycznie zasypywane, żeby okoliczni
mieszkańcy mogli w końcu spać w
spokoju. Jednak od dawna znajdowali się tacy, którzy mimo zakazów
wywozili tu różne odpady.
Od lipca 2014 r. Urząd Miejski w
Nasielsku zdecydował o konieczności rozpoczęcia prac związanych z
rekultywacją wysypiska. Taki proces
ma na celu przywracanie lub nadawanie nowych wartości użytkowych
gruntu przez właściwe ukształtowanie terenu, poprawienie właściwości
chemicznych i fizycznych, odtwarzanie gleby oraz uregulowanie
właściwych stosunków wodnych z
wykorzystaniem metod technicznych. Jednak z uwagi na ograniczone
środki finansowe, jak poinformował
nas Radosław Kasiak, kierownik Wy-

działu Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Programów Strukturalnych nasielskiego
magistratu, rekultywacja wysypiska w Kosewie jest prowadzona
sposobem gospodarczym. Oznacza to, że
wyrobiska są przysypywane gruzem i
ziemią. Na mocy porozumienia działania te powierzono
firmie należącej do Anny Wieteckiej,
która otrzymała zgodę na nieodpłatne składowanie na terenie wysypiska
odpadów zgodnie z decyzją starosty
nowodworskiego.
Tyle wiedzą wszyscy, ponieważ takie informacje pojawiły się na stronie internetowej UM Nasielsk. Na
wysypisko w Kosewie regularnie
jeżdżą więc samochody ciężarowe.
Ale ostatnio pojawiają się one w tym
rejonie znacznie częściej i do tego
dochodzi smród fekaliów, który niepokoi mieszkańców. Okazało się, że
na terenie nieczynnego wysypiska
można znaleźć różnego rodzaju odpady, plastik, papier, odpady budowlane, w tym także gruz, oraz kilka
miejsc, gdzie były spuszczane ścieki. Szczególnie je widać i czuć, tam
gdzie woda nie odpływa dalej.
– Te śmieci, które mogą być widoczne na przysypywanym wysypisku, prawdopodobnie nie
pojawiły się teraz. W wyrobiskach
cegielni jest woda, więc po przy-

W dniu 19 lutego 2015 r. o godz. 16.00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego
w Nasielsku odbył się Jubileusz Złotych Godów. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to specjalne odznaczenie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doceniające zgodność pożycia małżeńskiego,
trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny.

sypaniu gruzem czy ziemią stare śmieci wypłynęły na wierzch
– uspokaja Radosław Kasiak. W
kwestii smrodu rozchodzącego
się po całej okolicy kierownik Kasiak wyjaśnia, że zna sprawę, bo firma, która zajmuje się rekultywacją
wysypiska, postanowiła na własny
koszt zbadać substancję, która płynie w okolicach Kosewa. – Chodzi
o to, aby wyjaśnić, czy są to ścieki bytowe (tzw. szambo), które ktoś
nielegalnie wylewa, czy też zalegająca w wyrobiskach woda, która
gnije – mówi kierownik Kasiak.
Wszystko wskazuje na to, że na wysypisko w Kosewie trafiają zarówno
ścieki, jak i różne odpady. Kto i kiedy je przywozi? Czy ma tam wstęp
tylko firma, która zajmuje się rekultywacją wysypiska? Czy poza gruzem trafia na Kosewo coś jeszcze?
Chyba nikt, jak dotąd, nie był w stanie tego skontrolować.
Okoliczni mieszkańcy, czekają na
konkretne działania ze strony gminy w tej sprawie.
K.T.(i.)

Z GMINY. Zdrowie

Pożar z NPL ugaszony?
W środę, 18 lutego br., w nasielskim
magistracie odbyło się spotkanie
radnych miejskich i powiatowych
z burmistrzem Nasielska i starostą
nowodworskim, dotyczące dalszych losów punktu Nocnej Pomocy Lekarskiej w Nasielsku. Obecnie
znajduje się on w budynku komisariatu policji i jest prowadzony przez
Nowodworskie Centrum Medyczne.
W tym posiedzeniu Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych nasielskiej Rady
Miejskiej uczestniczyli także radni
powiatu nowodworskiego: Anna Łapińska i Marcin Ozdarski (pracujący
w Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych powiatu) oraz Radosław
Kasiak, Renata Włodarska i Grzegorz
Paczewski.
Spotkanie prowadził radny Antoni
Kalinowski. Przypomniał on, że 11
lutego br. w kwestii NPL odbyło się
spotkanie w starostwie nowodworskim z udziałem władz obu samorządów i dyrektorów obu placówek
medycznych: nasielskiego SP ZOZ
i Nowodworskiego Centrum Medycznego. – Jednak wtedy nie zostało wypracowane żadne stanowisko
w tej sprawie. Wiem, że burmistrz
dalej prowadził rozmowy – stwierdził
radny A. Kalinowski i poprosił Bogdana Ruszkowskiego o przedstawienie
aktualnej sytuacji. Burmistrz opowiedział o tym, jak jeszcze w ubiegłym

roku przyjeżdżali do niego dyrektorzy Nowodworskiego Centrum Medycznego i domagali się, by gmina
Nasielsk dopłacała im 15–20 tys. zł
miesięcznie na utrzymanie nasielskiego punktu NPL, gdyż Narodowy
Fundusz Zdrowia płaci tylko za dwa
punkty NPL, a oni utrzymują trzy. –
Pan dyrektor NCM twierdził wtedy, że
zrezygnuje z NPL do końca roku –
mówił burmistrz, po czym zrelacjonował kolejne spotkania ze starostą
i dyrektorami placówek medycznych. – Ustaliliśmy, że bez względu
na to, czy w kontrakcie z NFZ będą
2, czy 3 punkty NPL, to jeden z nich
musi się znajdować w Nasielsku ze
względu na bezpieczeństwo pacjentów i rozległość naszej gminy. Próbowaliśmy również negocjować,
żeby taki punkt był w naszym ośrodku zdrowia. Ale dyrektor Z. Kończak
(NCM) stwierdził, że umowa z komendantem policji jest podpisana na
6 lat, więc w grę nie wchodzi zmiana
miejsca świadczenia usług. Ale też
nie ma możliwości, żebyśmy płacili
za NPL, bo za tę usługę już płaci NFZ.
Nowodworskie Centrum Medyczne
może się do nas zwrócić o pomoc
finansową dla szpitala, ale i tak w tej
sprawie musi decyzję podjąć Rada
Miasta – wyjaśniał burmistrz.
Natomiast Magdalena Biernacka, starosta nowodworski, podsumowując niejako wypowiedź burmistrza,

uspokoiła wszystkich obecnych
co do dalszych losów nasielskiego
punktu NPL. – Jestem po rozmowie
z dyrektorem Kończakiem i mogę
państwa zapewnić, że punkt nocnej
pomocy w Nasielsku będzie funkcjonował do końca bieżącego roku.
Nasielscy rani uznali, że jest to dobra
informacja dla naszych mieszkańców, ale jednocześnie zauważyli, że
warto podjąć jakieś kroki, by uniknąć
na przyszłość takich zawirowań i niepewności z NPL.
Burmistrz stwierdził, iż trzeba się będzie zastanowić nad tym, czy nasielski SP ZOZ powinien wystartować
w konkursie na NPL. Zaś radny Grzegorz Arciszewski zaproponował,
żeby zawrzeć w tej kwestii ugodę.
– Wiadomo było, że organizując 3
punkty NPL, dyrektor Kończak będzie musiał dokładać pieniądze ze
swojego budżetu. Proponuję, żeby
była ugoda, żeby nie było wzajemnych złośliwości, a dwa punkty NPL
się zbilansują. Proponuję, żeby wystartował jeden podmiot, ale wcześniej trzeba wszystko ustalić – mówił
radny Arciszewski.
O tym, że warto zawrzeć porozumienie w sprawie najbliższego konkursu na NPL, mówiła także radna
Anna Łapińska, która zauważyła, że
jeśli nasielski SP ZOZ zdecydowałby
się samodzielnie wystartować w tym

Uroczystość poprowadziła Ewa Mikulska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która po przywitaniu przybyłych na uroczystość Jubilatów i gości
przekazała wyrazy uznania małżonkom za dotrzymanie złożonego przed
pięćdziesięcioma laty przyrzeczenia dochowania wzajemnej miłości, szacunku i przyjaźni. Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski. Składając gratulacje Szanownym Jubilatom,
podkreślił, że są chlubą naszej społeczności, pięknym wzorem dla przyszłych
pokoleń oraz bezcennym przykładem promującym trwałość związku małżeńskiego i wartość życia rodzinnego.
Jubileusz Złotych Godów (50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego)
obchodziły następujące pary małżeńskie:
Państwo Józef i Józefa Kiewicz, zam. w Dębinkach,
Państwo Bronisław i Marianna Lewandowscy, zam. w Wągrodnie,
Państwo Tadeusz i Elżbieta Płomińscy, zam. w Cegielni Psuckiej,
Państwo Stanisław i Teresa Zawadzcy, zam. w Paulinowie,
W tej niecodziennej chwili, oprócz złożenia gratulacji i życzeń zdrowia, pomyślności oraz wspólnej radości bycia razem, wręczono piękne bukiety
kwiatów. Nie zabrakło również toastu wzniesionego lampką szampana za
zdrowie Dostojnych Jubilatów i pysznego tortu. Uroczystość przebiegała
w szczególnej, niemal rodzinnej atmosferze, przy nastrojowym podkładzie
muzycznym i słodkim poczęstunku. Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno Jubilatów, jak i przybyłych na tę uroczystość gości.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy wszystkiego, co najlepsze,
kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i spokoju.

konkursie, to musi ponieść nakłady finansowe, by spełnić niezbędne
wymagania określane przez NFZ. –
Myślę, że powinniśmy rozmawiać
o tym z dyrektorem NCM, ponieważ
NFZ zabezpiecza 2 punkty NPL bez
ponoszenia dodatkowych kosztów.
A w kontrakcie nie ma wskazanego miejsca, więc jeden punkt może
być w Nowym Dworze, a drugi
w Nasielsku.
Dyskusję na temat przyszłego kontraktu na NPL dość radykalnie zakończył Marcin Ozdarski, lekarz i radny
powiatowy, który opowiedział o wyjątkowo trudnej współpracy radnych
powiatowych z dyrektorem Nowodworskiego Centrum Medycznego.
– Dyrektor NCM nie chciał przedstawić radnym kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na lata
2014 i 2015, bo uznał, że to dane
wrażliwe, a prawnik starostwa potwierdził, że kontrakt jest tajemnicą.
Mimo tego, że powoływałem się na
wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-

nistracyjnego – mówił radny Ozdarski, przypominając, że na jednym ze
spotkań komisji zdrowia w powiecie
dyrektor NCM oświadczył, że zerwał
kontrakt dotyczący NPL z NFZ. Ponadto radny Ozdarski dodał, że udało mu się dotrzeć do kontraktu, jaki
z NFZ zawarło Nowodworskie Centrum Medyczne, i jak stwierdził, nie
znalazł tam ani jednej pozycji dotyczącej NPL. – Mam obawy, że być
może od stycznia br. ten kontrakt
nie obowiązuje – stwierdził Marcin
Ozdarski.
Pani starosta po raz kolejny zapewniła, że zgodnie z deklaracją Z. Kończaka z Nowodworskiego Centrum
Medycznego punkt Nocnej Pomocy w Nasielsku będzie funkcjonował
do końca roku 2015.
Miejmy nadzieję, że władze samorządowe gminy nie dadzą się zaskoczyć
i będą nie tylko monitorowały sytuację NPL, ale także poczynią konkretne ustalenia odnośnie ubiegania
się o kolejny kontrakt na NPL. (i.)
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Piątek, 13 lutego
na naszym rynku
Obraz, jaki przez kilka godzin mogliśmy obserwować w piątek, 13 lutego
na naszym rynku, szokował. Chociaż nie wszystkich, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, a zwłaszcza ci, którzy przyszli na rynek nieco później, że
czarny foliowy pakunek leżący na zimnym, brudnym podłożu – na ziemi,
kryje ludzkie zwłoki.
Około godziny 10 w centralnej części rynku zasłabł mężczyzna. Wiele
osób chwyciło za telefony i wykręcało numery, pod którymi spodziewano się znaleźć pomoc i ratunek. Ktoś inny próbował ratować leżącego,
wykonując sztuczne oddychanie.
Na karetkę, jak mówią świadkowie wydarzenia, czekano długo. Jak długo?
To mogą wyjaśnić zapisy w miejscu odbierania zgłoszeń w Płocku i zapisy w telefonach komórkowych osób, które wzywały pomocy, ponieważ
informacje świadków są rozbieżne.
Jednak wszyscy się zgadzali w jednym – że czekano za długo i że nie zostały zachowane standardy czasowe. W dodatku karetka, która się wreszcie
pojawiła, nie była przygotowana do działań w tego rodzaju przypadkach.
Chodzi tu zarówno o sprzęt, jak i o obsadę karetki. Kiedy wreszcie przy-
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Znaki się znalazły…
po wypadku

11.02. w Starych Pieścirogach nieznani sprawcy skradli olej napędowy z pojazdu. Straty oszacowano
na 2000 zł na szkodę Ireneusza Z.

Po niespełna roku od oddania do użytku wyremontowanego odcinka
ul. POW doszło tu do tragicznego w skutkach wypadku. Miał on miejsce
12 stycznia br. na wytyczonym przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu
ul. POW z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szkoda, że od listopada
2013 r. przejścia nie udało się oznakować pionowymi znakami drogowymi. A tabliczki D-6 ustawiono dopiero po feralnym wypadku, w którym
zginęła kobieta. Czy wypadku można było uniknąć, gdyby znaki zostały
ustawione wcześniej?
Michał B.(i.)

11.02 . w Kosewie Dariusz O.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.
17.02. na terenie ogródków działkowych „Relaks” policjanci zatrzymali trzech nieletnich mieszkańców
gminy Nasielsk, którzy usiłowali
włamać się do gołębnika.
17.02. w Nowych Pieścirogach nieznani sprawcy włamali się do domu
i skradli mienie o wartości 25 000
zł.
W okresie od 10 do 19 lutego
w Chrcynnie nieznani sprawcy
włamali się do samolotu i skradli
oprzyrządowanie. Straty wynoszą
25000zł na szkodę właściciela samolotu.

Z GMINY

20.02. na myjni samochodowej przy ulicy Płońskiej nieznani
sprawcy uszkodzili elewację i rolety antywłamaniowe w budynku socjalnym. Straty wynoszą 3000zł na
szkodę Piotra C.

Po stacji ani śladu

jechała druga karetka, na ratunek było już za późno. Mężczyzna mimo
podjętych działań zmarł.
Od okrycia zmarłego czarną folią i zabrania ciała przez odpowiednie służby minęło około dwóch godzin. Niektórzy mówią, że więcej. Na tyle jednak długo, że tłum, jaki początkowo otaczał zmarłego, z każdą minutą był
coraz rzadszy. Po godzinie dwunastej przy zwłokach nie było właściwie
nikogo i nieliczni, którzy tędy przechodzili, na leżący „pakunek” nie zwracali nawet uwagi. Podobno w pobliżu był policjant. Tak mówi jedna z pań
prowadzących na naszym rynku
działalność handlową.
Ta tragedia pokazała nam nie tylko, jak kruche jest nasze życie, ale
11.02. JRG Nowy Dwór Maz., OSP i to, w jaki sposób nasze miasto i
Nasielsk i OSP Psucin wyjechały gmina są przygotowane na tego
do zdarzenia drogowego w Wą- rodzaju zdarzenia. Rozgoryczenie
grodnie. Działania polegały na za- w gminie jest ogromne, bo po raz
bezpieczeniu pojazdów i miejsca kolejny okazało się, że standardy i
zdarzenia.
procedury są ważniejsze niż ludz13.02. strażacy z Nowego Dworu kie życie.
Maz., Nasielska i Nuny wyjechali
az
do zdarzenia drogowego w Lor- R
E
K
L
cinie. Działania polegały na zabezpieczeniu pojazdów i miejsca
zdarzenia.
15.02. zastępy z Nasielska i Psucina gasiły pożar sadzy w kominie
w budynku wielorodzinnym przy
ulicy Kilińskiego.
16.02. JRG Nowy Dwór Maz., OSP
Nasielsk i OSP Nuna wyjechały
do zdarzenia drogowego w Chrcynnie. Działania polegały na zabezpieczeniu pojazdów i miejsca
zdarzenia.
17.02. zastępy z Nasielska i Jaskółowa gasiły pożar trawy w Pniewie.
20.02. JRG Nowy Dwór Maz.,
WSP Pomiechówek i OSP Nasielsk
wyjechały do płonącego samochodu w garażu w Starych Pieścirogach.

W ostatnim numerze ŻN pojawił się artykuł o rozbiórce starego dworca
PKP Nasielsk. Postanowiliśmy się przyjrzeć efektom tych prac, by sprawdzić, czy uda się zakończyć rozbiórkę do końca lutego br., jak zapewniało
nas PKP S.A. Wiele wskazuje na to, że terminu uda się dotrzymać. Tam,
gdzie kiedyś stał pokaźny budynek dworca, nie ma już dziś po nim śladu,
został tylko gruz i metalowe elementy konstrukcji. Można również zobaczyć, że pod ogrodzeniem położono nieuszkodzony napis ,,Nasielsk”,
który niegdyś był umieszczony na szczycie budynku.
Liczymy teraz na to, że tak szybko jak rozbiórka powstanie nowy dworzec kolejowy. Przypominamy, że planowo ma on powstać w III kwartale
tego roku i należeć do tzw. ,,innowacyjnych dworców systemowych”,
czyli pilotażowego projektu PKP S.A., który zakłada budowę mniejszych,
ekologicznych i bardziej ekonomicznych w utrzymaniu obiektów. Oprócz
stacji kolejowej Nasielsk takie obiekty mają powstać w Zwierzynie, Mławie
i Ciechanowie.
(PK)

23.02.w Konarach Jarosław L .,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.
23.02. w Konarach Sławomir J.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.

Pijani na drodze

20.02. na ulicy Przemysłowej Łukasz M., mieszkaniec Nasielska, kierował motorowerem po spożyciu
alkoholu (0,82 mg/l).

KRONIKA PSP

21.02. na ulicy Płońskiej Mirosław
J., mieszkaniec Miękoszynka, kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego i po spożyciu alkoholu
(1,06 mg/l).
22.02. w Nunie Marek K., mieszkaniec Nuny, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (0,79 mg/l).
A
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Gruz z dworca utwardzi drogi

RADNI RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014–2018

Urząd Miejski w Nasielsku zakupił 520 ton gruzu budowlanego, który powstał po wyburzeniu dworca PKP. Kruszywo posłuży do poprawienia przejezdności dróg gruntowych na terenie gminy Nasielsk.
– Gruz został już wysypany na ul. Dębową w Nasielsku. Utwardziliśmy też drogę w Kędzierzawicach. Planujemy w najbliższych dniach wysypać kruszywo na ulicach Dąbrówki, Grabowej i Sosnowej – informuje Zbyszek
Ciskowski z Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
Mieszkańcy grzęzną w błocie na wielu ulicach na terenie naszej gminy. Gruz z pewnością na jakiś czas poprawi
przejezdność na wielu z nich, ale na pewno nie wystarczy go, by zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców.
Pozostaje zatem liczyć na niezbyt obfite opady deszczu i słoneczne przedwiośnie.
K.T.

Rafał Dłutowski

przewodniczący Komisji Rolnictwa,
wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury
i Porządku Publicznego
Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach do Rady Miejskiej?
– D o kand ydowan ia do
R a d y M i ej sk i ej sk ł o n i ł a
mnie chęć pomocy innym
oraz wprowadzenie młodszego pokolenia w sprawy decydujące dla gminy.
Ważnym czynnikiem, jaki
brałem pod uwagę przed
udziałem w wyborach, było
również poparcie i zaufanie,
jakim darzyli mnie ludzie.
Jak Pan postrzega funkcję
radnego? Radny to…

OGŁOSZENIE

SFINANSOWANE

PRZEZ

KWW

MAŁA

OJCZYZNA

Szanowni Państwo
Udzielone mi poparcie i zaufanie jakie otrzymałam od
Państwa w listopadowych wyborach na radną Rady
Miejskiej, zadecydowało o moim ponownym kandydowaniu w wyborach uzupełniających. Za te liczne głosy jeszcze raz serdecznie dziękuję. Nasielsk jest
moim rodzinnym miastem, a osiedle przy ul. Płońskiej jest moim miejscem na ziemi. Jako nasielszczanka chcę aby nasze miasto było zadbane i bezpieczne,
żeby zapewniało więcej miejsc do pracy i aktywnego
wypoczynku. W tych obszarach jest jeszcze wiele do
zrobienia: budowa dróg osiedlowych, oświetlenie ulic,
miejsca parkingowe, plac zabaw dla dzieci i rekreacji.
Z racji wykonywanego zawodu, jestem psychologiem
i kierownikiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nasielsku, z potrzebami i problemami mieszkańców spotykam się na co dzień. Szczególnie bliskie są
mi sprawy związane z oświatą. Priorytetem jest zapewnienie maluchom nowoczesnego
przedszkola ze specjalistyczną opieką również dla dzieci z niepełnosprawnością oraz poprawa warunków pracy szkół. Szanowni Państwo jestem osobą otwartą na sugestie i pomocną w rozwiązywaniu problemów.
Do zrealizowania wspólnych celów potrzebuję Państwa obecności i oddania na mnie głosu
w wyborach 15.03 2015r.
									
Ewa Anna Szatkowska
R

E

K

L

A

M

– Radny to osoba reprezentując a mieszkańców swojego okręgu oraz
współdecydująca o sprawach ważnych dla całej gminy. Poza tym to
postać wychodząca naprzeciw problemom ludzkim, chętna do pomocy i aktywnego działania społecznego.
Na jakich zagadnieniach zna się Pan najlepiej? Czym przede wszystkim będzie się Pan zajmował w Radzie Miejskiej?
– Z wykształcenia jestem inżynierem rolnictwa, z zawodu również
jestem rolnikiem, dlatego też zostałem przewodniczącym Komisji
Rolnictwa. Doskonale są mi znane problemy obecnej sytuacji na wsi.
Poza tym na bieżąco śledzę zmiany w kwestiach formalnych związanych z pozyskiwaniem środków europejskich przez rolników. Zostałem również zastępcą przewodniczącego Komisji Infrastruktury
oraz jestem członkiem Komisji Rewizyjnej, Komunalnej i Ochrony
Środowiska.
Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji
dla całej gminy? A w Pana okręgu wyborczym?

A

– Na terenie gminy niewątpliwie jedną z najważniejszych inwestycji
jest budowa nowego przedszkola samorządowego. Zasadność tej inwestycji potwierdzają warunki, w jakich teraz przebywają nasze dzieci. Kolejnym ważnym tematem jest kanalizacja miasta, na którą został
złożony już wniosek o dofinansowanie zewnętrzne. Na terenie mojego okręgu jest wiele potrzeb inwestycyjnych, m.in. dokończenie sieci
wodociągowej, poprawa infrastruktury drogowej oraz – jeśli pojawiłaby się możliwość dotacji ze środków unijnych – ważna jest potrzeba
budowy sali gimnastycznej przy szkole w Popowie Borowym, a także
modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzyczkach.
Czy gmina Nasielsk jest Pana zdaniem dobrym miejscem do życia
dla jej mieszkańców?
– Gmina Nasielsk jest bardzo dobrym miejscem do zamieszkania,
aktualnie nie ma żadnego przemysłu uciążliwego dla środowiska
i mieszkańców. Poza tym część gminy ma walory krajobrazowe, co
sprzyja, osiedlaniu się osób z aglomeracji warszawskiej. Niewątpliwym atutem naszej gminy jest również położenie geograficzne oraz
obecność linii kolejowej, co ułatwia komunikację.
Jak można się z Panem skontaktować?
– Skontaktować się ze mną można przez Biuro Rady (23) 693 30 62
bądź e-mailowo: wilk49@gazeta.pl.
Radny prywatnie… Mam 25 lat, jestem kawalerem, mieszkam
w Krzyczkach-Żabiczkach, prowadzę gospodarstwo rolne oraz interesuję się sportem i mechanizacją w sferze rolnictwa.

6

KULTURA
Z GMINY. Konary

WARTO PRZECZYTAĆ

Dobry ojciec
Dobry ojciec Diane Chamberlain, to pierwsza przeze
mnie czytana książka tej autorki, zaś druga z klubu „Kobiety To Czytają!”. Lubię
książki z tej serii, ponieważ
poruszają trudne tematy i nie
są banalne, a ich bohaterowie
muszą dokonać wyborów,
które nie zawsze są słuszne.

23-letni Travis wychowuje
4-letnią córkę, Bellę. Pomaga
mu w tym matka, a on sam
zarabia. Kiedy wybucha pożar w ich domu, babcia Belli
ginie, ocalając w ten sposób
życie wnuczki. Travis nie ma
gdzie mieszkać, w dodatku
stracił pracę. Razem z córką
mieszkają w furgonetce i wyruszają w podróż w poszukiwaniu pracy. Oszczędności się kończą, a mężczyzna dostaje nielegalną
propozycję bycia kierowcą przemytnika narkotyków. Gdy zaczyna rozumieć powagę sytuacji i wiążące się z nią konsekwencje, rezygnuje. Wtedy jeszcze nie wie, jakie niebezpieczeństwo sprowadza na siebie i swoją
córkę. Zostawił ją z Erin, nieznajomą mu osobą, która kilka miesięcy
wcześniej straciła dziecko w wieku Belli. Ich życie jest zagrożone, Bella
zostaje porwana. Czy uda im się uciec z pułapki? Co szykuje dla nich los?
Podczas czytania tej książki ciągle trapiło mnie pytanie, czy Travis jest tytułowym dobrym ojcem. Jest wiele za i przeciw. Niby chciał znaleźć jakąkolwiek zajęcie, by zapewnić dziecku utrzymanie, jednakże podejmując
tę pracę, naraził córkę na niebezpieczeństwo. Czy musiały to być szybko i łatwo zarobione pieniądze? Gdy Bella jest w zagrożeniu, Travis robi
wszystko, by ją chronić. Tylko czy na niektóre sprawy nie jest za późno?
Dobry ojciec Diane Chamberlain to interesująca powieść. Jest godna
uwagi ze względu na tematy w niej poruszane. Zmusza też do refleksji.
Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy szybko i zarobione pieniądze
są ważniejsze niż życie własnego dziecka. Czy warto podjąć pracę poza
prawem, by zapewnić dziecku dostatnie życie? Odpowiedzi na te pytania nie znajdziecie bezpośrednio w książce, musicie poszukać ich sami.
Myślę, że właśnie dlatego ta książka jest ważna i godna zainteresowania
wymagającego czytelnika. Polecam miłośnikom takiej prozy.
Marta Czeremurzyńska
zaczytanamarta.blogspot.com

KĄCIK POETYCKI

Pomagaj!
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Zmagania z gliną
W czwartek, 19 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Konarach odbyły się
warsztaty garncarskie, w których wzięli udział pracownicy nasielskiego
Urzędu Miejskiego na czele z burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim.
W jednym z poprzednich numerów naszej gazety pisaliśmy o ciekawej ofercie
zajęć, jakie są prowadzone w świetlicy w Konarach („Garnki lepią w Konarach”).
Jedną z największych atrakcji były warsztaty garncarskie, pomysł sołtysa wsi Jarosława Rudnika, który stwierdził, że to dobry sposób, aby rozbudzić w ludziach
kreatywność bez wielkich nakładów czasowych i finansowych.
Jarosław Rudnik postanowił do wspólnego lepienia zaprosić burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego. Sam sołtys za to przyjął rolę nauczyciela, który przekazuje swoim nowym uczniom tajniki sztuki garncarstwa. – Nie jest
to proste – na samym początku spotkania ostrzegł zebranych. Samo lepienie
garnka wygląda następująco: glinę wałkuje się wałkiem do ciasta, a następnie
wykraja z niej krążek i prostokąt, które posłużą jako spód i ścianki garnka.
To jednak dopiero początek pracy, ponieważ taką formę można dowolnie
kształtować i ozdabiać. Nie warto się też przejmować tym, że coś może nie
wyjść, ponieważ jak mówił sołtys Konar: – Jeśli coś nam nie wyjdzie, to zawsze możemy sobie brakującą część dolepić i dowałkować.
Warsztaty garncarskie dały duże pole do popisu ich uczestnikom. Szybko
zaczęły powstawać gliniane kubki, miski i kieliszki, a potem również bar-

dziej abstrakcyjne formy, jak kwiatki, a niektórzy pokusili się nawet o nadanie swoim dziełom kształtów zwierząt. Jednak lepienie to dopiero pierwsza
część zadania. Drugą jest szkliwienie, czyli pokrycie gotowego już wyrobu
warstewką szkliwa ceramicznego. Ta procedura jednak może się odbyć
dopiero po wypaleniu form, dlatego druga część warsztatów odbędzie
się w czwartek, 26 lutego br.
Warsztaty bardzo przypadły do gustu gościom. – Sołtys Jarosław Rudnik
cały czas zaskakuje mnie pozytywnie, ponieważ te wszystkie rzeczy, które
są wprowadzane w Konarach, to novum i cieszę się, że ludziom chce się
brać udział w takich innowacjach – powiedział burmistrz Bogdan Ruszkowski. Dodaje, że czasami styka się ze ścianą niechęci wobec różnych
propozycji i inicjatyw, i to dzięki takim ludziom jak sołtys Konar można je
sukcesywnie wprowadzać w życie.
Następnego dnia warsztaty w świetlicy miała grupa uczniów, która postanowiła, że wykonane przez nich dzieła sprzedadzą na specjalnych kiermaszu, z którego pieniądze przeznaczą dla chorego kolegi.
Paweł Kozłowski

Kochaj ludzi bez wyjątku,
od niedzieli aż do piątku,
a w sobotę wypoczywaj,
nowe siły wydobywaj.
Nie czyń nic bez własnej woli,
patrz na ludzi, co ich boli,
oddaj słabszym serce swoje
i niech wejdą na pokoje.
Obdarz chorych swą miłością,
niechaj cieszą się czułością,
zamień z nimi proste słowo,
niech narodzą się na nowo.
Dziękuj za dar pomagania,
przed wdzięcznością się nie wzbraniaj,
daj każdemu, co należy,
nawet temu, co nie wierzy.
			
Stanisława Wiśniewska

Kabaret JURKI w NOK

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 15 marca 2015 r. o godz. 18.00 na
spotkanie z kabaretem, który rozśmiesza widzów do łez. Na scenie NOK
wystąpi kabaret JURKI.
Grupa jest znana z popularnego serialu improwizowanego Spadkobiercy (TV4). Kabaret JURKI tworzą: Agnieszka Marylka Litwin-Sobańska,
Przemek Sasza Żejmo, Wojtek Kamiński oraz Marek Litwin. To czwórka
scenicznych indywidualności, od lat współpracująca ze sobą, doskonale
nawiązująca kontakt z publicznością. Ich twórczość jest zdominowana
przez tematy społeczno-obyczajowe. Programy kabaretu JURKI są różnorodne, dynamiczne, śmieszne, z dużą dawką improwizacji.
Bilety na występ kabaretu JURKI można nabyć w kasie kina Niwa oraz
online. Cena biletu w przedsprzedaży 35 zł, w dniu imprezy 50 zł.
K.T.

DKK

Kalicińska

o mężczyznach
W sobotę, 22 lutego br. odbyło
się drugie już w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Tym ra zem rozmawiali ś my
o książce bardzo popularnej pisarki Małgorzaty Kalicińskiej. Autorka po dużym sukcesie serii
Rozlewisko o perypetiach Małgorzaty Jantar, która przenosi
się ze stolicy do malowniczego
domku na Mazurach, zachęcona
dobrym przyjęciem swoich poprzednich książek postanowiła
zmienić punkt widzenia i napisać
coś o mężczyźnie.
Bohaterem Zwyczajnego faceta jest Wiesiek. Jest on pantoflarzem, który nie umie uciec spod
władczego wpływu swojej żony.
W dodatku niedawno stracił pracę, co jeszcze pogłębia jego i tak
nieciekawą sytuację. Z wybawieniem przybywa jego kolega,
oferując mu dochodowy etat
w Finlandii. Zmiana środowiska
pozytywnie wpływa na bohatera, który zaczyna odnajdywać
w siebie prawdziwego mężczyznę, a później nawet prawdziwą
miłość. Ale czy nowy Wiesiek
nie zostanie na nowo przytłoczony przez starego fajtłapę? Tego
pytania trzeba szukać na kartach
książki Kalicińskiej.
Zwyczajny facet mocno podzielił naszych klubowiczów. Można
było powiedzieć, że pojawiły się
dwa obozy: jeden krytykujący
głównego bohatera jako prawdziwą ofiarę losu bez krzty charakteru; i drugi, który zauważył
w nim człowieka o gołębim sercu, oddanego rodzinie, a nawet
żonie mającej na niego toksyczny wpływ.
Inna opinia dotyczyła za to podejścia autorki do tematu. Pisarka,
przedstawiając bohatera, potraktowała go z żeńskiej perspektywy, przywiązując dużą wagę do
jego przeżyć emocjonalnych
i ich wpływu na wybory Wieśka. Wreszcie były i takie opinie,
że książka jest zwyczajnie słaba
i nudna, a problem, który podejmuje (toksyczny związek, w którym to mężczyzna jest ofiarą),
choć ważny i niezwykle aktualny,
został ukazany nieciekawie.
Następne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się
21 marca br., a tematem naszej
dyskusji będzie Bóg, kasa i rock’n’roll autorstwa duetu Szymon
Hołownia i Marcin Prokop. Ich
wspólne dzieło to zderzenie
dwóch odmiennych spojrzeń
na religię, kulturę i świat mediów.
Ta literacka konfrontacja może
przynieść dużo ciekawych przemyśleń, dlatego zapraszamy
na kolejne spotkanie.
Paweł Kozłowski

27 lutego–12 marca 2015; Życie Nasielska nr 5(417)
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Sentymentalne spotkanie
Nasielscy mleczarze to ludzie,
którzy byli związani z nieistniejącą już, od 20 lat, Okręgową Spółdzielnią Mleczarską, zwaną krótko
mleczarnią. Przez ostatnie 50 lat
mieściła się ona przy ul. Tylnej 1,

w miejscu, gdzie obecnie znajduje się market Guliwer i nadrzeczne
targowisko. W lata pełnoletniości
wkroczyło już pokolenie, które
nie pamięta tego zakładu.
Ludzie związani z tym zakładem,
a więc w pierwszym rzędzie pracownicy i członkowie spółdzielni,
a także dostawcy mleka, z sentymentem wspominają czasy, gdy
z prac y z wiązanej z mlekiem
utrzymywali siebie i swoje rodziny. Ich zakład był wizytówką nasielskiej gminy, a oni byli dumni,
że w nim pracują.
Niestety, mleczarnia nie
przetrwała burzliwych lat
dziewięćdziesiątych, gdy
szerokim frontem szło
nowe. Dla nich to nowe
najczęściej nie okazało
się lepsze. Może los mleczarni mógłby potoczyć
się inaczej, gdyby nie to,
że małemu zakładowi
podporządkowano budowany właśnie olbrzymi zakład mleczarski.
Inwestycję kredytowały
banki, a te chciały szybkiego zwrotu wyłożonych kapitałów.
Te i inne problemy nasielskiej mleczarni są wdzięcznym
polem do badań naukow ych.
Warto, aby powstały prace, przynajmniej magisterskie, które te
problemy chociaż w części wy-

jaśnią i utrwalą w pamięci potomnych dokonania przodków.
Pierwszą „jaskółkę” już mamy.
Po ubiegłorocznym spotkaniu
mleczarzy studentka socjologii postanowiła tematykę OSM

w Nasielsku zawrzeć w swej pracy licencjackiej. Zastanowiło ją
bowiem to, że zakład, który nie
istnieje już od lat 20, wciąż żyje
w pamięci ludzi niegdyś z nim
z wiązanych. Na cz ym polega
siła tego związku i skąd ona się
bierze? I nie są to tylko rzewne wspomnienia o tym, co było,
a chęć spotykania się w mniejszych lub większych grupach.
Oni czują się jedną mleczarską
rodziną.
W tym roku mleczarze również
spotkali się w hotelu-restaura-

cji Palladium. Podobnie, jak było
to poprzednio, tegoroczne spotkanie odbyło się również w lutym. W roku ubiegłym 22 lutego,
w tym 14. Niestety, w tym roku

7

ROZMAITOŚCI

p rz ybyło na nie nie co mniej
osób. Mleczarze w ciągu całego
roku spotykają się w mniejszych
i większych grupach. Więzi, które nawiązał y się w czasach ich
pracy w zakładzie, okazał y się
nadzw yczaj trwałe. Mają
też potrzebę spotkania się
w większym gronie. I temu
sł uż y właśnie doroczne
spotkanie w restauracji Palladium.
O sob ą, która ł ąc z y p o szczególne grupy (jako że
mleczarnia funkcjonowała przez długi okres), jest
J a d w i ga G rac z ykowska,
która przez wiele lat kierowała zakładem, będąc
jego prezesem. Ważną rolę
w tej grupie odgrywa również syndyk Jarosław Bober
i prezes Jadwiga Szostak. Miejsca
spotkań w mniejszych grupach
są różne. Bardzo ważnym miejscem jest sklep ogrodniczy Anny
Lewandowskiej. Położony w samym centrum miasta, tuż przy kinie, jest swego rodzaju „skrzynką
kontaktową”.
Spotkanie w Palladium nie polegało tylko na konsumpcji i rozmowach z najbliższymi sąsiadami.
Rozmawiano o przeszłości i obecnych sytuacjach rodzinnych poszczególnych osób. Wspominano
tych, których zabrakło na tej im-

prezie. Snuto plany na przyszłość.
Znalazł się też czas na tańce. Przy
pożegnaniu umawiano się na kolejną imprezę za rok.
Andrzej Zawadzki

RUBRYKA HARCERSKA

Braterski dzień

The World Thinking Day, czyli Dzień Myśli Braterskiej, to święto
wszystkich organizacji harcerskich z całego świata. Co roku skauci obchodzą go w dniu 22 lutego. Datę tę wybrano z tego względu, że jest to
dzień urodzin założycieli organizacji harcerskich: Roberta i Oleave Baden-Powell. Tak się ciekawie składa, że obydwoje urodzili się tego samego dnia.
Robert Baden-Powell – brytyjski generał, znany najbardziej z założenia
harcerstwa. W latach 1876–1910 działał w czynnej służbie wojskowej
w Anglii, Indiach, Afganistanie i Afryce Południowej. Odnosił również
sukcesy dziennikarskie, literackie i artystyczne. Pracował też w brytyjskim wywiadzie w wielu krajach Europy.

Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1902 r. Robert Baden-Powell stwierdził, że jego książka Wskazówki do wywiadów, przeznaczona dla żołnierzy, wzbudziła zainteresowanie organizacji młodzieżowych. W celu
lepszego dostosowania myśli zawartych w tej pracy do poziomu dzieci i młodzieży jej autor zorganizował w 1907 r. doświadczalny obóz
dla chłopców na wyspie Brownsea. Wypróbowywał tam swoje metody wychowawcze, m.in. wprowadzenie systemu zastępowego, jako że
z obserwacji rodzin wielodzietnych wynikało, że starszy brat opiekuje
się skutecznie grupą młodszego rodzeństwa. Po tym wyjeździe poświęcił się wychowaniu młodzieży, mającemu na celu wyrwanie młodych
chłopców z zadymionych, uprzemysłowionych miast, bezpośrednie zetknięcie ich z przyrodą, a przez to uzdrowienie ich psychiczne i moralne,
a także wychowanie dobrych, patriotycznie nastawionych obywateli za
pomocą przemyślanych gier z ukierunkowaną treścią.
Według Baden-Powella harcerstwo powinno być szkołą
wychowania obywatelskiego w kontakcie z przyrodą, uzupełniać naturalne
luki wychowania szkolnego przez rozwijanie charakteru, zdrowia i sprawności
jednostki oraz jej wartości
społecznej w codziennej
służbie. W 1908 r. wydał
podręcznik Skauting dla
chłopców. Zainteresowanie,
z jakim spotkała się książka, oraz sugestia króla brytyjskiego spowodował y,
iż Baden-Powell w 1910 r.
zrezygnował ze służby wojskowej i całkowicie poświęcił skautingowi. W tymże
roku organizacja skautowa
w Wielkiej Brytanii liczyła
100 tys. członków.
Ruch skautek-dziewcząt powstał w 1909 r. Robert Baden-Powell uważał, że ruch skautek powinien być prowadzony przez kobiety i dlatego
w 1910 r. poprosił o pomoc swoją siostrę Agnes Baden-Powell, a później
dołączyła żona generała, lady Olave Baden-Powell.
W 1920 r. na pierwszym Jamboree Robert Baden-Powell Bi-Pi został
wybrany na Naczelnego Skauta Świata, natomiast Olave Baden-Powell
została wybrana w roku 1930 na Naczelną Skautkę Świata. Robert Baden-Powell był odznaczony wieloma najwyższymi odznaczeniami brytyjskimi i innych krajów, w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski.
W tym roku nasze środowisko wybrało się na chorągwiane centralne
obchody Dnia Myśli Braterskiej do Warszawy na plac Zamkowy. Tam na
33. GZ „Wesołe Nutki” i 3. DH „Przypadek” czekała moc atrakcji. Zuchy
miały możliwość uczestniczenia w grze fabularnej, natomiast harcerze –
w grze terenowej z QR kodami. Stołeczni harcerze ustanawiali też rekord
w zawiązaniu najdłuższego łańcucha z chust. Oczywiście nie zabrakło
ciepłej harcerskiej herbaty. Zuchy i harcerze zmęczeni, ale zadowoleni,
wrócili popołudniem do Nasielska.
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RELACJA Z PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

W ziemi Pana
Dzień pierwszy
– czwartek, 22 stycznia 2015 r.
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy mszą św. o godz. 19.30 w kaplicy na lotnisku Okęcie. Warszawa
pożegnała nas śniegiem. Zanim to
jednak nastąpiło, walizki, paszporty, kontrole i wszystkie formalności
związane z wylotem zostały sprawnie załatwione przez linie LOT. Wylądowaliśmy na lotnisku im. Ben
Guriona w Tel-Awiwie, ciepłe powietrze. Podróż autokarem trwała
ponad godzinę. Dobre drogi, gaje
oliwne, widok miasteczek palestyńskich, mur oddzielający dwa
światy i spokojny, rzeczowy ton
opowieści ks. dr. Piotra Przesmyckiego o Ziemi Świętej. Tak dotarliśmy do Betlejem, gdzie się narodził
Chrystus.
Dzień drugi
– piątek, 22 stycznia 2015 r.
B etlejem. Msza ś w. w G rocie
Mlecznej. Do Bazyliki Narodzenia
Pańskiego wchodzi się przez Drzwi
Pokory. Wymusza ją niskie wejście,
przez które można przejść tylko
wtedy, gdy odpowiednio nisko
pochylimy głowę. W Grocie Narodzenia Jezusa spotykamy grupę
prawosławnych. Radosny śpiew
obcojęzycznej kolędy poprzedził naszą chóralną pieśń na cześć
Nowo Narodzonego. Następnie
Menora i Kneset – współczesny
parlament izraelski. Sanktuarium
Nawiedzenia w Ein Karem. Przy
wejściu na teren kościelny stoi
piękna w swej prostocie rzeźba,
przedstawiająca dwie brzemienne
niewiasty – Elżbietę i Maryję.
Dzień trzeci
– sobota, 24 stycznia 2015 r.
Betlejem – Pole Pasterzy. Jerozolima. Szabat. Puste drogi, słońce
i cudowna, komfortowa temperatura. Jesteśmy w kościele św. Anny.
Sadzawka Betesda, gdzie Chrystus
uzdrawiał. Bazylika Grobu Pańskiego, dotknięcie ze wzruszeniem
miejsc męki i śmierci Pana Jezusa.
Wyjście na Górę Syjon. Wieczernik
– msza św.
Dzień czwarty
– niedziela, 25 stycznia 2015 r.
Wyjazd o 8.00 na Górę Oliwną,
wzniesienie położone we wschodniej części Jerozolimy. W mecze-

cie położonym na szczycie góry
w kamiennej podłodze widnieje rzekomy odcisk stopy Jezusa. Bazylika Agonii Jezusa. Dolina
Cedronu. Imponujący w swych
rozmiarach i odmienności kulturowej cmentarz żydowski z najdroższymi na świecie miejscami
pochowku. Według wierzeń pobożnych Żydów Sąd Ostateczny
ma się odbyć zaledwie kilkadziesiąt
metrów niżej, warto więc być jak
najbliżej tego miejsca. Schodzimy
zboczem Góry Oliwnej, zbliżając
się do miejsc związanych z Pasją
i zmartwychwstaniem. Msza św.
w kaplicy Dominus Flevit. Ściana
Płaczu – najważniejsze miejsce dla
wszystkich Żydów. Przejmujące lamentem modlitwy pobożnych Żydów przy Ścianie Płaczu, jedynym
zachowanym fragmencie zburzonej przez Rzymian jerozolimskiej
świątyni robią wrażenie, szczególnie nocą, gdy reszta miasta powoli
szykuje się do snu.
Dzień piąty
– poniedziałek, 26 stycznia 2015 r.
Galilea, historyczny region w północnej części Izraela, związany
z życiem i działalnością Jezusa oraz
Jego uczniów. Zwiedzaliśmy Cezareę
Nadmorską, miasto,
które założył Herod
Wielki na cześć Cezara Augusta Oktawiana. Ciepła woda
Morza Śródziemnego pozwoliła na
chwilę prz y wołać
wakacyjne wspomnienia. Następnie
Hajfa, grota Eliasza.
Potem Nazaret, zobaczyliśmy Bazylikę
Zwiastowania oraz
kościół św. Józefa.
Czytania i rozważania na temat Maryi,
Józefa i małżeństwa.
„ M a ł że ń s t wo k atolickie to związek trojga: męża,
żony i Boga”. Małżonkowie, którzy uczestniczyli we mszy świętej
odprawianej przez ks. Grzegorza
w Kanie Galilejskiej, mieli możliwość odnowienia przyrzeczeń
małżeńskich. Osoby, których „połówki” został y w Polsce, przywoł ywał y w myślach i sercach

nieobecnych. Wieczorne wesele
na w hotelowej restauracji.
Dzień szósty
– wtorek, 27 stycznia 2015 r.
Opuszczamy hotel o 8.15, zdyscyplinowanie grupy jest godne
pochwały. O wyznaczonej przez
księdza godzinie wszyscy zawsze
byli gotowi. Przejazd na Górę Tabor

w Dolnej Galilei, gdzie miało miejsce przemienienie Jezusa. Wjazd
busem krętą ścieżką na szczyt, na
którym znajduje się Bazylika Przemienienia Pańskiego. Msza. Promienie słoneczne prześwitujące
przez wiklinowy dach, jaszczurka
biegająca po skalistej ścianie i Słowo Boże… Przypuszczam, że dla
wielu z nas, uczestników pielgrzymki, równie ważne jak
odwiedzanie miejsc związanych z życiem, działalnością
i męczeńską śmiercią Jezusa Chrystusa była możliwość
uczestniczenia we mszach
świętych, które dawały wyciszenie i możliwość rozważania Słowa Bożego. Tabgha
– kościół rozmnożenia chleba i ryb. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim, czytanie
dotyczące działalności Jezusa oraz rozważania na ten
temat. Program artystyczny
przygotowany przez właścicieli stateczku – hymn Polski
i wciąganie flagi na maszt oraz

muzyka izraelska, a na zakończenie możliwość dokonania zakupów.
Handel jest obecny tu dosłownie
wszędzie, o czym będziemy mogli przekonać się wiele razy. Obiad
– ryba św. Piotra. Kafarnaum – ruiny miasta, w którym przez pewien czas mieszkał Jezus ze swoimi
uczniami. Chwila zadumy i odpoczynku na Górze Błogosławieństw.

Urokliwe miejsce Prymatu św. Piotra. Powrót do Betlejem.
Dzień siódmy
– środa, 28 stycznia 2015 r.
Betania, gdzie Jezus dokonał cudu
wskrzeszenia. Msza św. Rzeka Jordan, biblijne miejsce chrztu Jezusa. Jerycho, najstarsze i najniżej
położone miasto na świecie. Zakupy: kosmetyki znad Morza Martwego, przyprawy, egzotyczne owoce,
dewocjonalia, pamiątki regionalne
i – okazja, przecena, promocja! Bazar. Kąpiel w Morzu Martwym dostarczyła dziecięcej radości i chwili
wytchnienia w precyzyjnie zaplanowanym harmonogramie pielgrzymki. Przejazd przez pustynię judzką.
Dzień ósmy
– czwartek, 29 stycznia 2015 r.
Konwent Ecce Homo w Jerozolimie. Msza św. Spotkanie z s. Jacentą Gościniak, pochodzącą z Płocka
– Radziwia, która posługuje w tym
miejscu. Następnie pierwsza Stacja

Drogi Krzyżowej na Via Dolorosa. Modląc się i rozważając kolejne
stacje Męki Pańskiej, poznawaliśmy
równocześnie ciekawą historię tych
miejsc. Klucząc zaułkami, mijając
kaplice różnych wyznań, dotarliśmy do Bazyliki Grobu Świętego
(prawosławni nazywają ją Bazyliką
Zmartwychwstania). Budynek ten
jest smutnym świadkiem podziału
chrześcijaństwa. Najbardziej zdziwiło mnie to, że spory pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi
o wpływy w Bazylice były tak zażarte, że ustalono podział świątyni
pomiędzy poszczególne wyznania,
a klucze do bramy wejściowej powierzono rodzinie muzułmańskiej,
która od kilku wieków jest gwarantem spokoju i nienaruszalności ustaleń. Spacer po Jerozolimie.
Bazylika św. Piotra In Gallicantu
(w miejscu piania koguta). Betlejem.
Dzień dziewiąty
– piątek, 30 stycznia 2015 r.
Msza św. w kościele św. Józefa w Betlejem. Następnie wizyta w Yad Vashem, zwiedzamy jerozolimski
Instytut Pamięci Męczenników
i Bohaterów Holocaustu. Największe wrażenie wywołuje pawilon
poświęcony męczeństwu dzieci.
Ponownie wąskie ulice Jerozolimy
i pożegnanie ze Świętym Miastem.
Kościół Pater Noster, gdzie odmówiliśmy modlitwę Ojcze nasz przy
tablicy z modlitwą w języku polskim,
następnie Bazylika Grobu Matki Bożej i Grota Getsemani. Uświadomiliśmy sobie, że czas naszego
spotkania powoli dobiega końca.
Spotkania z człowiekiem, Słowem
Bożym, miejscami, o których słyszy się od najmłodszych lat a zwykle odbiera jako miejsca mityczne,
prawie nierealne, a jednak istniejące.
Kilka razy czułem się jak niewierny
Tomasz, który musiał dotknąć, aby
uwierzyć… Dotknąć Ziemi Świętej.
Dzień dziesiąty
– sobota, 31 stycznia 2015 r.
W nocy pakowanie, lotnisko Tel-Awiwie, miła obsługa. Przelot,
Warszawa, przyjazd do Nasielska,
Sierpca, Płocka. Pozostały wspomnienia i radość w sercu, dotknęliśmy Ziemi Pana.
ks. Grzegorz Ostrowski
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA. SP Stare Pieścirogi

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA. SP Nasielsk

Bal czas zacząć

Karnawałowo

B a l k a rn awa ł ow y to
dzień niezwykły, często wyczekiwany przez
wiele tygodni. W naszym przedszkolu także
odbył się taki bal w dniu
12 lutego br. Był dla najmłodszych okazją do
potańczenia i pośpiewania.
Od rana wszyscy nerwowo biegali, ciocie
kończyły dekoracje sali,
dzieci podekscytowane czekały na moment,
kiedy będą mogły się
przebrać w swoje stroje…
I nagle ku mojemu zdziwieniu zniknęły przedszkolaki, a nasze przedszkole w Starych Pieścirogach zmieniło się
w Bajkową Krainę. Pojawili się: niezliczone księżniczki, wróżki, kowboje, Indianie, myszki, biedronki, Spidermani, zielone stworki, smerf, nawet strażacy, a także mnóstwo innych postaci ze świata bajek. Dzieci tańczyły do
największych przedszkolnych hitów, nie zabrakło również konkursów, w których chętnie wszyscy uczestniczyli.
Gdy tancerze poczuli się zmęczeni, klauni, czyli przebrane ciocie, które umilały czas milusińskim, ogłosiły przerwę na picie. Na twarzach
tancerek i tancerzy malował się uśmiech, który
nie znikał mimo chwilowego zmęczenia.
Na balu pojawili się także
rodzice, którzy chętnie
tańczyli z przedszkolakami. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci
z żalem opuszczały salę
balową, ale na pocieszenie czekały na nie pyszne
pączki upieczone przez
nasze panie kucharki.
C a łemu w ydarzeniu
przyglądałam się ja – lalka
Agatka.
(kt)

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

O

Zabawa karnawałowa
Styczeń i luty to miesiące kojarzone przede wszystkim z zabawą. W związku z tym, w sobotę, 7
lutego br. w Szkole Podstawowej
w Popowie Borowym zorganizowano bal karnawałowy dla uczniów
tej szkoły.
Tego dnia, do pięknie przystrojonej
sali licznie przybyli niezwykli goście. Na pierwszy rzut oka nie były
to dzieci uczęszczające do naszej
szkoły, ale urodziwe księżniczki, dobre
wróżki, straszliwe wiedźmy, zuchwali piraci, krwiożercze wampiry oraz
wiele innych barwnych postaci z bajek
i kreskówek. Przebrania uczniów były
tak różnorodne i pomysłowe, iż nie
sposób było rozpoznać, kto się kryje
pod tymi fantastycznymi strojami.

W trakcie hucznej zabawy tanecznej, prowadzonej przez DJ-a, p.
Krzysztofa Kopyta, wszyscy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mieli
możliwość zagłosowania na najciekawsze przebranie. Wybór był trudny, ale ostatecznie udało się wyłonić
zwycięzców. I miejsce zajął Dominik
Biedrzycki (kl. 0) – Czerwony Kapturek, II miejsce zajęła
Natalia Mikulska (kl. IV)
– Kot, III miejsce zajęli ex aequo Jakub Charzyński (kl. III) – Myszka
Miki, Dawid Zaremba
(kl. III) – Wampir, oraz
Dawid Kundt (kl. I) –
Żołnierz. Ponadto wyróżniono stroje Kamili
Mikulskiej (kl. I) – Biedronki, Kuby Siekierskiego (kl. I) – Pirata,
oraz Izabeli Zasońskiej

(kl. 0) – Księżniczki. Zwycięzcy otrzymali cenne
nagrody i moc oklasków.
Dodatkowo na wszystkich
uczestników balu czekał
pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców
i nauczycieli.
Przy dźwiękach skocznej
muzyki i utworach znanych wykonawców dzieci
mogły pobawić się ze szkolnymi kompanami, a także rodzicami i nauczycielami. Były
korowody, kółeczka, pociągi, węże i tańce w parach.
Niestety, po kilku godzinach
wspólnej zabawy szalone pląsy dobiegły końca, a rozbawieni uczniowie rozeszli się
do domów, z nadzieją na kolejny bal w przyszłym roku
i pomysłami na jeszcze oryginalniejsze przebrania.
Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
balu – dyrekcji, gronu pedagogicznemu, rodzicom
i uczniom – serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc
i wzajemną współpracę!
Anita Smolińska

W dniu 12 lutego br. w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku odbył się
bal karnawałowy.
Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie.
Dzieci były przebrane za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy,

piratów, policjantów, ale też Spidermana i Batmana, nie sposób zliczyć i
wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
W pierwszej kolejności miały one możliwość pozowania do zdjęć indywidualnych. Następnie na tą wyjątkową okazję panie nauczycielki przygotowały przedszkolakom niespodziankę w postaci teatrzyku pt. Kozucha
kłamczucha, w którym same wystąpiły.
Po teatrzyku pani dyrektor zaprosiła wszystkich do holu, którego wystrój
wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy.
Wszyscy chętnie się bawili przy znanych piosenkach. Nie zabrakło takich
utworów jak Krasnoludki czy Kaczuszki. Na buziach małych tancerek i
tancerzy malował się uśmiech, który nie znikał, mimo chwilowego zmęczenia. Było bardzo wesoło.
A kiedy czas zabaw dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały balową
sale. Przedszkolaki mile wspominały czas spędzony na wspólnej zabawie.
Mamy nadzieję, że bal zorganizowany przez nas stworzył niezapomniane
przeżycia i pozostawi miłe wspomnienia.
(SP)
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Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
w Nasielsku po pierwszym posiedzeniu
We czwartek 19 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 5 w Nasielsku, powołanej Uchwałą Nr 8/15 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku z dnia 16 lutego 2015 roku, do przeprowadzenia w okręgu wyborczym nr 5 wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Nasielsku, zarządzonych na dzień 15 marca 2015 roku.
Posiedzenie to zwołał Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski. Obwodowa Komisja Wyborcza dokonała spośród swojego składu wyboru
Przewodniczącego, którym został Pan Ireneusz Piotr Wyrzykowski oraz
Zastępcy Przewodniczącego, którą została Pani Anna Renata Ćwik. Komisja podjęła również decyzję, iż w dniu głosowania, tj. w niedzielę 15 marca
br., rozpocznie swoją pracę o godz. 6.00. Przypominamy jednocześnie, iż
głosowanie w siedzibie Komisji trwa od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Po posiedzeniu miało miejsce szkolenie dla składu Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 5 w Nasielsku, które przeprowadził Urzędnik Wyborczy
Gminy Nasielsk – Pan Marek Maluchnik.
Poniżej przedstawiamy skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
w Nasielsku po dokonanym ukonstytuowaniu się Komisji:
1. WYRZYKOWSKI Ireneusz Piotr – Przewodniczący,
2. ĆWIK Anna Renata – Zastępca Przewodniczącego,
3. LESZKIEWICZ Jolanta – Członek,
4. BOROWSKI Michał Przemysław – Członek,
5. ŁUCZAK Maria – Członek,
6. ZAWADZKI Józef – Członek,
7. GERASIK Marek – Członek,
8. PĘCHERZEWSKA Iwona – Członek.

Bezpośredni kontakt telefoniczny
do MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W NASIELSKU
(w godzinach dyżurowania)
(23) 69-33-063

ROZMAITOŚCI
UROCZYSTOŚCI

Życie Nasielska nr 5(417); 27 lutego–12 marca 2015

Gala Wolontariatu
We wtorek, 3.02.br. w sali
kina Niwa w Nasielsku odbyła się Gala Wolontariatu
2015, której pomysłodawcą
i organizatorem był Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Uroczystość
patronatem honorowym
objęli: Magdalena Biernacka,
starosta powiatu nowodworskiego, oraz Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
To dzięki ich przychylności
nasielscy wolontariusze mogli świętować.
W Gali wzięło udział ok.
100 osób. Zaproszeni goście to m.in. Izabela Siander
– pełnomocnik wojewody mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Dariusz
Pietrowski – prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, Dorota Jezierska – prezes
Zarządu Fundacji Bank Żywności
w Ciechanowie, radni Rady Miejskiej w Nasielsku, przedstawiciele
instytucji z terenu gminy Nasielsk,
sponsorzy i wolontariusze, którym
była poświęcona uroczystość.
Monika Nojbert, dyrektor MOPS
w Nasielsku, opowiedziała o wolontariacie w naszym mieście. Podkreślała, że wolontariat jest czymś
niezwykle istotnym i cennym, ponieważ w dzisiejszym zabieganym
świecie jest coraz mniej ludzi, którzy z własnej woli chcą dzielić się

z innymi tym, co sami posiadają,
nie oczekując niczego w zamian. To
spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy udzielają innym bezinteresownej pomocy.
Najmłodsi wolontariusze, którymi
są przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola Sakolandia w Nasielsku,
przygotowały dla zgromadzonych
przedstawienie. Następnie koordynator wolontariatu w MOPS Iwona
Filipowicz przedstawiła prezentację
mającą na celu, przybliżenie pracy
MOPS na rzecz rozwoju wolontariatu w powiecie nowodworskim.
Następnie przyszedł czas na podziękowania. Pierwsze, z rąk Moniki Nojbert, dyrektora MOPS w Nasielsku,
otrzymali Paweł Calak, wicestarosta powiatu nowodworskiego,
oraz Bogdan Ruszkowski, burmistrz

Nasielska. Następnie panowie wręczyli podziękowania wolontariuszom, koordynatorom, sponsorom,
darczyńcom i dobroczyńcom –
wszystkim, którzy wspierali ośrodek
pomocy społecznej w działaniach
wolontarystycznych. Niektóre
z wyróżnionych osób zabrały głos,
dzieląc się swoimi spostrzeżeniami,
mówiły o tym, jak wiele satysfakcji
daje służba potrzebującym.
Podsumowując spotkanie, Monika
Nojbert powiedziała: – Dzisiejsza
uroczystość była bardzo potrzebna, ponieważ o rzeczach dobrych
należy mówić często i głośno.
Dzięki temu inne osoby usłyszą, że
można i że warto pomagać – i zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek.
MOPS

27 lutego–12 marca 2015; Życie Nasielska nr 5(417)
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XXIII Olimpiada Promocji U Kowalskich teoria i praktyka
Zdrowego Stylu Życia
idą w parze
Natalia Łyczkowska, uczennica kl. III gimnazjum, realizuje w Zespole Szkół
nr 2 w Starych Pieścirogach akcję promującą zdrowy styl życia pod nazwą
„Twoje zdrowie w Twoich rękach”, w ramach przygotowań do okręgowego etapu olimpiady.

Podczas przeprowadzanej akcji wdraża ona w życie wiele bardzo ciekawych pomysłów, które nie tylko wyposażają uczniów w niezbędną wiedzę
dotyczącą odpowiedniego dbania o swoje zdrowie, ale i wyrabiają nawyki
z tym związane.
Do najciekawszych pomysłów Natalii należy założenie i prowadzenie bloga internetowego pt. „Życie na zdrowie”, krzewienie wśród rówieśników
aktywności ruchowej przy wykorzystaniu nordic walkingu, prowadzenie
zajęć praktycznych mających na celu rozwijanie zdolności kulinarnych
rówieśników „Moje drugie śniadanie”, ogłoszenie i przeprowadzenie
konkursu plastycznego „Porzucamy złe nawyki”, wykonanie koktajlu
owocowo-warzywnego, prowadzenie fluoryzacji, nauka prawidłowego
szczotkowania zębów i mycia rąk, przedstawienie prezentacji multimedialnych o tematyce prozdrowotnej i wyjazd do Gospodarstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego państwa Kowalskich w Winnikach.
To tylko niektóre spośród licznych działań. Aby zapoznać się bliżej z opisywanym projektem, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
Zespołu Szkół nr 2.
GH
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Dzień Babci i Dziadka

Olej lniany i rzepakowy wytwarzany w gospodarstwie państwa Kowalskich w Winnikach jest znany
nie tylko w naszej gminie, powiecie nowodworskim, ale również
w całej Polsce. Więcej, znany jest
na wielu kontynentach. Do gospodarstwa Kowalskich przyjeżdżają wycieczki dosłownie z całego
świata. Przyjeżdżają tutaj po wiedzę.
Wiadomo, że wiedzę najlepiej

Wydaje się jednak, że społeczność naszej gminy niewiele wie
o samym gospodarstwie, o stosowanych tu technologiach, rzetelnie pojętej ekologii, a nawet
o samym oleju. Dowiadujemy się
tego wszystkiego głównie z mediów. Niewielu mieszkańców ziemi nasielskiej zna z autopsji ten
zakątek naszej gminy. A szkoda,
chociaż z drugiej strony trudno

zdobyć u źródła. Zainteresowani
fotografują i filmują pola i obiekty
gospodarcze oraz miejsce, gdzie
jest tłoczony i konfekcjonowany
olej. Robią też notatki, a na koniec
próbują olejów. Najczęściej jest to
śledzik w oleju lnianym, ponieważ
olej rzepakowy używany jest przy
obróbce cieplnej potraw.
Oleje te są chętnie kupowane i spożywane także przez mieszkańców
naszej gminy. Można je kupić
w wielu sklepach i na rynku. Wierzymy, że są dobre, bo produkowane w odpowiednich warunkach
i spełniają wszelkie normy przewi-

zachęcać ich do organizowania
wycieczek do tego przybytku
teoretycznej i praktycznej wiedzy. Gdyby tak było, gospodarze
nie mieliby czasu na pracę.
Są jednak sytuacje wyjątkowe, na
przykład wtedy, gdy o pokazanie
gospodarstwa dzieciom i młodzieży poprosi szkoła. Tak było
w lutym tego roku. Chęć obejrzenia gospodarstwa i zapoznania się
z jego działalnością zgłosiła dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. Gospodarze
ucieszyli się z zapowiedzianej
wizyty, była to bowiem pierw-

bo rasy polskiej złotnickiej białej,
która niemal zanikała, ale jest odtwarzana. Znaczna część polskiej
populacji stada tych świń jest hodowana właśnie w gospodarstwie
państwa Kowalskich.
Produkcja olejów jak i hodowla
świń to powrót do tego, co było
w polskiej tradycji rolniczej najlepsze. I chociaż gospodarstwo
posiada nowoczesny park maszynowy, to warto wiedzieć, że
maszyny tłoczącej olej używali przodkowie gospodarza, pana
Krzysztofa, a len i rzepak był y
dla różnych potrzeb uprawiane w Polsce od wieków. Jednak
jest ważna różnica: rodzice gospodarowali na mniej więcej 40
hektarach, a młodzi państwo Kowalscy mają ich ponad 100. Tego
wszystkiego dowiedziała się młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, na wyjazdowej
lekcji, która odbyła się 20 lutego
w Winnikach.
Pretekstów do tej wizyty było kilka, a najważniejszym z nich jest
fakt, że uczennica kl. III gimnazjum Natalia Łyczkowska będzie
reprezentować szkołę w finale
wojewódzkim Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Obok części teoretycznej tego
tematu jest także część praktyczna – propagowania idei zdrowego stylu życia. Reprezentantka
szkoł y zaproponowała właśnie
tę wizytę. Opiekę merytoryczną
z ramienia szkoły sprawuje Hanna Golnik opiekująca się szkol-

dziane dla tego rodzaju produktów.
W dodatku są produkowane z ziaren, które pochodzą z własnych
upraw.
Państwo Kowalscy o olejach wiedzą wszystko. Wiedzą, jak postępować, aby uzyskać produkt
najwyższej jakości, który nie tylko dorównuje znanym w świecie olejom z oliwek, ale i je swoją
jakością, a zwłaszcza walorami
zdrowotnymi przewyższa. Swą
wiedzę stosują w praktyce. Dlatego gospodarstwo Kowalskich
to wizytówka polskiego rolnictwa, a także wizytówka nasielskiej
gminy.

sza prośba szkoły z naszej gminy o poprowadzenie poglądowej
lekcji. Zaoferowali też degustację
śledzika w oleju i ciepłą herbatę.
Rozpalono nawet grilla.
Uczniowie zapoznali się z procesem produkcji oleju, tym razem rzepakowego, tłoczonego
na zimno. Zobaczyli prostą, starą
już maszynę, która wyciska olej
z ziaren lnu lub rzepaku. Dowiedzieli się też, do czego używa się
odpadów z rozgniecionych nasion oraz słomy z lnu lub rzepaku.
Idąc tym śladem, trafili do dużej
hali, gdzie jest hodowana trzoda
chlewna. Są to świnie wyjątkowe,

nym kołem PCK i nauczycielka
biologii Zofia Truszkowska. Ona
też z nauczycielem Piotrem Kowalskim towarzyszyła uczniom
w wyjeździe do Winnik.
N a ko n i e c p a ń s t wo H a n n a
i Krz ysztof Kowalsc y ż ycz yli
uczennicy zwycięstwa w etapie
wojewódzkim i awansu do decydującej rozgrywki na szczeblu
centralnym. Zaprosili też grupę
do przyjazdu do Winnik w okresie kiedy będą kwitły len i rzepak.
Wokół będzie królował kolor żółty i niebieski, a pola będą przypominały dwukolorowy dywan.
Andrzej Zawadzki

W dniach od 2 do 6 lutego 2015 r. w Samorządowym Przedszkolu
w Nasielsku odbyły się imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu
swoich wnucząt. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz sku-

pienie. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele
wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość babciom i dziadkom.
Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.
Po części artystycznej do każdej z grup wjechał wielki tort. Po zapaleniu na
nim świeczek dzieci zaśpiewały swoim dziadkom Sto lat. Następnie dyrektor Samorządowego Przedszkola w Nasielsku Hanna Szumska w imieniu
swoim i pracowników przedszkola złożyła wszystkim babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Przedszkolaki wręczyły dziadkom własnoręcznie wykonane upominki oraz zaprosiły ich na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
Dni te na długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.
(SP)
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O hodowlach zwierząt
Zapewne wielu z Państwa oglądało wyemitowany niedawno w telewizji program dotyczący hodowli
psów rasowych. Hodowca był pełnoprawnym członkiem Związku
Kynologicznego, a jego szczenięta sprzedawano za kwoty przekraczające często 2 tys. złotych.
Wśród hodowanych ras były m.in.
maltańczyki, buldożki francuskie,
chihuahua czy shit-tzu. Łącznie
w hodowli znajdowało się ponad
100 psów. Taka ilość nie mieści
się oczywiście w typowym domku jednorodzinnym, w związku
z czym psy hodowane był y na
starej fermie, w drucianych klatkach. Wiele z tych klatek nie dawało schronienia psom przed
deszczem, mrozem, wiatrem, bo
chociaż większość miała dostawione małe drewniane budki do
spania, to jednak otwory wejściowe do tych budek były pozabijane
deskami. Była to pozostałość po
prowadzonej tam wcześniej hodowli lisów (lisy trzymane na zewnątrz mają gęstsze futro niż te,
które chowają się przed mrozem
do budek).
Zwierzęta karmione był y odpadami poubojowymi, padł ym i ku r c z a k a m i , z m i e l o ny m i
skórami, a także zwłokami padłych
w hodowli szczeniąt. Hodowca
zajmował się hodowlą psów od
kilkunastu lat i był znany władzom
Związku Kynologicznego. Tragicznego wyrazu tej historii dodaje wreszcie fakt, iż córka hodowcy
była lekarzem weterynarii i miała
regularny i nieograniczony wgląd
w sytuację zwierząt na wspomnianej fermie. Proceder trwał latami,
rzekomo przez nikogo niezauważony.
Po otrzymaniu anonimowego
zgłoszenia, działacze organizacji
prozwierzęcych wraz z przedstawicielami policji oraz Inspekcji
Weterynaryjnej, wkroczyli na teren hodowli, zabezpieczyli miejsce na potrzeby dalszych działań
organów ścigania oraz zajęli się
wywożeniem psów, szukaniem
im domów, schronisk, organizowaniem opieki weterynaryjnej.
Stan większości psów był tragiczny. Były wyczerpane, przerażone,
w fatalnej kondycji psychicznej.
Zapewne nie lepiej prezentowały
się urodzone w hodowli szczenięta.
Jak wiele takich miejsc funkcjonuje w naszym kraju i jak wiele
szczeniąt urodzonych w takich
hodowlach trafia do naszych domów?
Wyb ierając hodowlę, należy przede wszystkich zapoznać
się z jak największą ilością opinii
od osób, które dokonały zakupu szczeniąt z danego miejsca.
Uwagę powinny przykuwać nie
tylko cechy charakteru szczenięcia, lecz także kontakt z hodowcą, warunki trzymania zwierząt,
dokumentacja hodowli dotycząca opieki weterynaryjnej, wystaw,
krycia, pochodzenia rodziców.
W naszym kraju powstaje coraz więcej stowarzyszeń, klu-

b ów m i ł o ś n i ków ra s ,
z w i ą z kó w z r z e s z a j ą cych właścicieli psów
rasowych, które jednak
z p rawd zi wą h o dowlą niewiele mają wspólnego. Opisany przeze
mnie przypadek szokuje głównie ze względu
na przynależność hodowcy do Związku Kynologicznego w Polsce.
Ta najstarsza organizacja
zrzeszająca hodowców
psów rasowych rządzi
się swoimi prawami, kładąc nacisk przede wszystkim na
udokumentowane pochodzenie
zwierząt. Kupując szczenię z hodowli zarejestrowanej w Związku
Kynologicznym, nabywca jest
w stanie prześledzić jego pochodzenie do kilku, a czasem nawet
kilkunastu pokoleń wstecz. Psy
i suki używane do rozrodu w hodowlach Związku Kynologicznego są zobowiązane najpierw
zdobyć uprawnienia hodowlane
przez udział w wystawach, gdzie
oceniane są ich wygląd, zgodność
ze wzorcem rasy, jak również cechy ich charakteru. U części ras
od rodziców używanych do krycia wymaga się zdania specjalnych testów psychicznych lub
pomyślnego przejścia badań wykluczających wady genetyczne
czy wady wrodzone, jak np. badanie wykluczające dysplazję stawów biodrowych.
Hodowcy zrzeszeni w Związku
Kynologicznym to w większości
miłośnicy rasy. Prowadzenie hodowli traktują jako swoje hobby.
Wyjazdy na wystawy, konkursy, szkolenia to zajęcie czasochłonne i ktoś nastawiony tylko
na business związany z hodowlą psów rzadko k iedy podejmuje się tych czasochłonnych
czynności. Mimo niewątpliwej
ant yreklamy zrob ionej przez
opisanego na wstępie hodowcę,
nasze doświadczenia zawodowe potwierdzają jednak, że dużo
mniej problemów zdrowotnych
spot yka się u szczeniąt zakupionych w renomowanych hodowlach. Ceny takich szczeniąt
bardzo często porównywalne są
z cenami szczeniąt bez rodowodów, z metrykami niewiadomego
pochodzenia, w których można
uzyskać co najwyżej informację
o dacie urodzenia i imionach rodziców. Słowo „metryka” bywa
dla potencjalnych kupców bardzo
mylące. W dzisiejszych czasach
w zasadzie każdy może założyć
stowarzyszenie miłośników psa
i kota i wystawiać metryki, a jednak z posiadania metryki, która
nie niesie ze sobą żadnych informacji na temat przodków naszego
szczeniaczka, absolutnie nic nie
wynika. Na pewno też nie warto
ponosić dla takiej metryki aż tak
wysokich kosztów.
W większości przypadków Związek Kynologiczny właściwie sprawuje kontrolę nad prawidłowym
rozmnażaniem psów rasowych.
Zgodnie z obowiązującym regu-
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Kobieta w ciąży
i jej odżywianie

laminem, przedstawiciele Związku
muszą osobiście dokonać przeglądu każdego urodzonego miotu,
każde szczenię musi zostać trwale
oznakowane przez chipowanie lub
tatuaż, tak by w czasie przeglądu
mogło być dokładnie opisane i by
mogła istnieć możliwość jednoznacznego zidentyfikowania danego szczenięcia. Nieprawdą jest,
jakoby metryka należała się tylko
pierwszym 7 czy 6 szczeniętom.
Dostać ją mogą wszystkie szczenięta urodzone w miocie, nawet jeśli
jest ich 12. Jeśli szczenię ma wyrosnąć na psa, który w przyszłości
będzie używany do rozrodu, musi
przejść przez liczne wystawy. Nie
będzie też dopuszczony do rozrodu, jeśli nie będzie wykazywał pożądanych cech charakteru.
W związku z ewidentnym zaniedbaniem ze strony Związku w opisanej na
wstępie hodowli coraz częściej słyszy
się o niezapowiedzianych kontrolach hodowców, które mają zweryfikować warunki trzymania zwierząt
i sprawowania nad nimi opieki. Być
może uchroni to kolejne psy przed
tak fatalnym traktowaniem i zapobiegnie rozwojowi podobnych psich
businessów. My ze swej strony zachęcamy mimo wszystko do poszukiwań psów rasowych z hodowli
oznaczonych „FCI”, gdyż statystycznie rzadziej psy takie wymagają stałej
opieki weterynaryjnej. Zwykle nasze
znajomości z nimi ograniczają się do
profilaktyki, czyli wyglądają tak, jak
powinno to być w życiu szczęśliwego psa i właściciela.
Małgorzata i Adam Rosłońscy

Planujesz zostać mamą? A może już pod sercem nosisz małego brzdąca?
Wkrótce będziesz mamą – czy zastanawiałaś się, jak powinno wyglądać Twoje odżywianie w tym okresie?
Niestety, dawne przekonania, że w tym okresie możesz pozwolić sobie na
wszystko, na co tylko masz ochotę, i jeść za dwoje, wciąż są silne, choć powoli zaczynają ustępować. Obecnie nawet lekarze prowadzący kobiety w ciąży
często zwracają uwagę, że ich pacjentki za dużo przybierają na wadze. Im Twoja masa ciała przed ciążą była wyższa, tym w ciąży powinnaś mniej przytyć.
Każdy organizm jest inny i kobiety różnie przechodzą ciąże. Jedne nie odczuwają żadnych dolegliwości, inne natomiast przez kilka pierwszych miesięcy
wymiotują, co powoduje u nich często nawet spadek masy ciała.
Ciąża to czas szczególnego dbania o zdrowie zarówno mamy, jak i dziecka.
Jednym z ważniejszych aspektów w okresie ciąży jest odpowiednie odżywianie się kobiety, które ma bezpośredni wpływ na prawidłowy rozwój płodu.
Kluczowym punktem diety w tym okresie jest różnorodność, aby zmniejszyć
ryzyko powstania niedoborów składników odżywczych, które podczas ciąży
zdarzają się częściej niż na ogół. Zapotrzebowanie na energię w tym okresie
wzrasta tylko o 300 kcal dziennie i to dopiero w drugim trymestrze. Zatem
powtarzana nierzadko rada „jedz za dwoje” jest błędna i sprzyja nadmiernemu
przyrostowi masy ciała w tym okresie.
Dieta przyszłej mamy powinna zawierać przede wszystkim produkty zbożowe
z pełnego przemiału (razowe pieczywo, płatki owsiane, grube kasze, pełnoziarniste makarony, brązowy ryż), warzywa, owoce, chude mięso, raz w tygodniu
rybę, chude przetwory mleczne. Wszystkie te produkty dostarczają różnorodnych składników i witamin ważnych w tym okresie, m.in. żelaza, cynku, wapnia, magnezu, witaminy C, folianów, błonnika pokarmowego, węglowodanów
złożonych i białka.
Podczas ciąży także należy unikać spożycia tłuszczu zwierzęcego, cholesterolu oraz produktów zawierających tzw. izomery trans. Izomery trans kwasów
tłuszczowych mogą spowodować zaburzenia rozwoju płodu oraz podwyższeniu cholesterolu we krwi u kobiety. Głównym źródłem tych kwasów są
margaryny twarde, produkty typu fast food, chipsy, zupy i sosy w proszku
oraz słodycze i wyroby cukiernicze.
W społeczeństwie panuje przekonanie, że jeden kieliszek wina w ciąży nie zaszkodzi, a poprawi krążenie. Jest to nieprawda – nawet sporadyczne spożycie
alkoholu sprzyja wadom rozwojowym płodu oraz komplikacjom podczas
ciąży i porodu.
Przyszła mama powinna również wypijać minimum 2 litry wody mineralnej.
Dodatkowo może spożywać w niewielkich ilościach świeżo wyciskane soki
warzywne lub owocowe. Należy unikać spożywania kolorowych, gazowanych i niegazowanych napojów, ponieważ dostarczają one nadmiernych ilości
cukru i substancji sztucznych. Odpowiednie spożycie płynów zapobiega pojawianiu się zaparć, które są nierzadką dolegliwością kobiet w ciąży. Więcej informacji można otrzymać, zaglądając na stronę Instytutu Matki i Dziecka www.
imid.med.pl, zakładka do pobrania, lub na moją stronę www.konsultacjedietetyczne.pl, zakładka ciekawe linki. Znajduje się tam obszerny poradnik żywienia
kobiet w ciąży do ściągnięcia.
Zatem, przyszła mamo, dbaj o siebie i swoje maleństwo, bo naprawdę warto.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
www.konsultacjedietetyczne.pl
dietetyk_iwona@wp.pl

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada ,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

„POMÓŻMY NASZEMU KOLEDZE – MAĆKOWI”

Pod takim hasłem w dniach 04 i 05 lutego 2015r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
podczas zebrań z rodzicami zorganizowana została akcja charytatywna. Celem jej była pomoc niepełnosprawnemu dziecku, uczniowi klasy przedszkolnej.
Nauczyciele szkoły podstawowej upiekli kilkadziesiąt ciast, którymi częstowali rodziców podczas zebrań. Akcja
spotkała się z bardzo dużym odzewem i hojnością ze strony rodziców. Następnego dnia, tj. 06.02.2015r. harcerze wraz z opiekunami odwiedzili: Nasielski Magistrat, Komisariat Policji, Ośrodek Zdrowia, Nasielski Ośrodek
Kultury, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Bibliotekę Miejską, Bank Spółdzielczy, Biuro Rachunkowe
p. Trzaski, częstując pracowników wypiekami rady pedagogicznej. Tam również osoby wykazały się bardzo
dużą szczodrością.
Druga część akcji przeprowadzona została w dniach 12 i 13 lutego na terenie szkoły. Tym razem to rodzice zaangażowali się w akcję, przygotowując wypieki, a nauczyciele i dzieci mogli je skosztować na terenie szkoły
za „symboliczny pieniążek”.
Dzięki tej akcji rodzina otrzyma wsparcie na rehabilitację chłopca.
Wszystkim darczyńcom, przede wszystkim rodzicom, pracownikom nasielskich instytucji oraz nauczycielom
i dzieciom serdecznie dziękujemy za DAR SERCA.
								
Organizatorzy akcji
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
Pingwiny z Madagaskaru
3D (dubbing)

25.02.2015 (środa)
26.02.2015 (czwartek)
GODZ. 17.00
______________________________
27.02.2015 (piątek)
28.02.2015 (sobota)
01.03.2015 (niedziela)
GODZ. 13.00

Animacja,przygodowy;USA;Czas trwania:1 godz.32 min

Elitarni agenci dołączają do tajemniczej organizacji działającej pod kryptonimem Północny
Wiatr, na czele której stoi przystojny i wierny
jak pies agent Utajniony (gdybyśmy zdradzili Ci jego nazwisko, musielibyśmy Cię… no
wiesz). Wspólnie muszą stawić czoła złoczyńcy o imieniu dr Oktawiusz Mackiewicz, który
planuje zniszczyć nasz świat.

Pięćdziesiąt twarzy Greya
Dramat, romans, erotyczny; USA; Czas trwania: 2 godz.
25.02.2015 (środa)
26.02.2015 (czwartek)
GODZ. 19.00
______________________________
27.02.2015 (piątek)
28.02.2015 (sobota)
01.03.2015 (niedziela)
GODZ. 17.00 i 19.15

Ekranizacja bestsellerowej powieści erotycznej
autorstwa E.L. James. Studentka literatury poznaje przystojnego miliardera, z którym zaczyna ją łączyć nietypowa więź.
25 lutego-1 marca godz. 15.00

Barbie: Super księżniczki
Animacja, przygodowy, familijny; USA; Czas trwania:
1 godz. 14 min

Pewnego dnia Kara, zostaje pocałowana przez
magicznego motyla i nagle odkrywa, że dzięki
temu zyskała supermoce. Kiedy dowiaduje się
o tym jej kuzynka, robi to samo, jednak che wykorzystać te moce w złych zamiarach.
4-8 marca godz. 15.00

Asteriks i Obeliks:
Osiedle bogów 3D

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Ożywią się Twoje relacje z partnerem,
a w interesach zacznie się dobry czas. Niestety, nie unikniesz konfliktów w pracy, ale
swoim spokojem i cierpliwością pokonasz
każdą przeszkodę.
Byk 21.04–20.05
Będziesz odczuwać ciągłe wahania nastroju.
Wycofasz się z życia towarzyskiego i trudno będzie się teraz innym z Tobą dogadać.
Zabraknie Ci wyczucia w sprawach finansowych, nie planuj poważniejszych zakupów.
Bliźnięta 21.05–21.06
Może to być czas wielkiej ekspansji zawodowej i finansowej. Niestety, pracoholizm
może skutkować totalnym chaosem w sprawach rodzinnych. Zastanów się, co jest teraz
dla Ciebie najważniejsze.
Rak 22.06–22.07
Wzrośnie Twoje poczucie własnej wartości. Nie zwlekaj zbyt długo z realizacją zamierzeń, bo na kolejną szansę trzeba będzie
trochę poczekać. Trwa Twoja dobra passa
w sprawach zawodowych.
Lew 23.07–23.0
Będziesz mieć teraz skłonność do sprzeczek
i kłótni. Czas nie sprzyja miłosnej sielance, zapowiadają się burzliwe konfrontacje w domu.
Odnowisz kontakty z przyjaciółmi i znajomymi mieszkającymi za granicą.
Panna 24.08–22.09
Nadchodzące dni mogą przynieść gwałtowne
burze w Twoim życiu zawodowym. Trudno
będzie Ci znaleźć kompromisowe rozwiązanie
tej sytuacji. Zastanów się dobrze, zanim podejmiesz jakąś decyzję.

Waga 23.09–23.10
Ogarnie Cię teraz lenistwo i skłonność do
pobłażania sobie. To może być przyjemny
czas. Uważaj, bo w sprawach finansowych
będziesz naiwny i łatwo możesz paść ofiarą
naciągaczy i oszustów.
Skorpion 24.10–22.11
Wokół Ciebie zaroi się od życzliwych ludzi. Nie
zabraknie też okazji do rozrywek i zabawy. Poświęć więcej uwagi swojemu zdrowiu, ale nie
przesadzaj z lekami. Ktoś inteligentny, dowcipny przykuje Twoją uwagę.
Strzelec 23.11–21.12
Przed Tobą bardzo pracowity czas, napięty harmonogram w pracy musisz połączyć
z licznymi obowiązkami domowymi. Otrzymasz ciekawe propozycje służbowe lub naukowe.
Koziorożec 22.12–20.01
Potrzeba poznawania świata i ludzi otworzy Twój dom dla przyjaciół lub skłoni do
podróży. Unikaj zbytniego zadowolenia
z siebie i arogancji, bo taką postawą zaprzepaścisz szansę na sukces w pracy.
Wodnik 21.01–19.02
Warto byś w końcu wyraźniej sprecyzował
swoje plany i marzenia . Weź swój los we
własne ręce. Nie pozwól tylko, by strach
przejął nad Tobą kontrolę. Masz okazję poznać wielu mądrych i wartościowych ludzi.
Ryby 20.02–20.03
Masz szansę na realizację swoich planów zawodowych. To dobrze, że w końcu postanowiłeś aktywnie zająć się swoimi finansami
i karierą. Ale pamiętaj, żebyś zanadto nie skupiał się na miłości do pieniędzy.

Animacja, komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz. 25 min.

Juliusz Cezar decyduje się na budowę dzielnicy
mieszkaniowej dla właścicieli rzymskich i nazywa ją Osiedlem Bogów.
4-8 marca godz. 17.00

Warsaw by Night
Dramat, komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 35 min.

Losy czterech kobiet splatają się w nocnym klubie, Warsaw by Night. Podczas podróży każdej
z nich towarzyszy ten sam taksówkarz - amator
zjawisk paranormalnych.
4-8 marca godz. 19.00

Polskie gówno
Musical, Satyra; Polska; Czas trwania: 1 godz. 33 min.

Niezależny band Tranzystory z Pruszcza Gdańskiego wyrusza w pierwszą trasę koncertową po
Polsce. Podróż ta wystawia na próbę ich przyjaźń
oraz ideały, które wyznają.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam mieszkanie M4, os.
Piłsudskiego. Tel. 504 645 021.
Sprzedam komputer 2-rdzeniowy
Dell (dobrze wyposażony, 100%
sprawny) oraz monitor. Tel. 517
609 923.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 443 613.
Sprzedam dom w Kosewie 90 m2
z działką 5800 m2. Tel. 602 550
852.
Wynajmę M3 w Nasielsku, 50 m2,
ul. Płońska. Tel. 698 203 077.
Sprzedam las 0,590 ha + 2000
m2 ziemi oraz działkę budowlaną
1200 m2. Tel. 600 310 446.
Na sprzedaż mieszkanie 76 m2, 4
pokoje, 187 tyś. Nasielsk. Tel. 525
230 439.
Wynajmę mieszkanie o powierzchni 64 m2 przy ul. Płońskiej, na osiedlu zamkniętym, z piwnicą 5,5
m2 oraz miejscem parkingowym.
Tel. 509 175 901.
Szukam małego mieszkania na
wynajem w Nasielsku. Tel. 664
119 802.
Zatrudnię do pracy przy dystrybucji
żywności: prawo jazdy kat. C. Praca
na terenie woj. mazowieckiego.
Kontakt: robo1804@wp.pl Tel. 531
446 993.
Sprzedam siedlisko z 2 ha ziemi.
Tel. 500 138 106.
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 501 220 962.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 609 120 187.
Kupię używane łubianki do truskawek i malin. Tel. 507 720 444.
Sprzedam regał młodzieżowy, wersalkę, pufy i stolik. Tel. 516 594 814.
Sprzedam ładne działki (prąd,
woda, gaz), 150 m od ul. Kolejowej.
Tel. 500 138 106.
Budowa domów, więźby dachowe,
domy letniskowe, altany. Tel. 516
450 987; 505 892 025.
Wynajmę kawalerkę 36 m2 dla
2 osób. Tel. 601 178 504.
Tynki cementowo-wapienne. Tel.
669 283 313.
Sprzedam Lanosa w całości lub na
części. Tel. 517 609 923.
Sprzedam komputery, monitory,
laptopy. Tel. 517 609 923.
Sprzedam siatkę ogrodzeniową
O 2,8 mm – 9 zł mb i O 3 mm – 10
zł mb. Tel. 695 163 726.
Kierowca kat. C + przewóz rzeczy. Wymagana dobra znajomość
maszyn rolniczych. Poniaty. Tel.
607 220 737; darek@roltechagro.pl
Nauczyciel polonista udzieli korepetycji i przygotuje do nowej
matury. Tel. 664 954 268.

27 lutego–12 marca 2015; Życie Nasielska nr 5(417)
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REKLAMA

DERMATOLOG

OGŁOSZENIA DROBNE

Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 3
Środy 14.30 – 19.00
zapisy w rejestracji pod nr tel. 23 691 26 06 lub 23 691 25 03

Okazyjnie sprzedam nowy dom
125 m2, budynek gospodarczy 90
m2, działka 1350 m2, całość 330
tys. zł. Tel. 669 951 207.

Dr Aleksandra Komorowska – Roszkiewicz

Konsultacje i zabiegi odpłatne:
• Badanie dermatoskopowe znamion;
• Usuwanie drobnych zmian skórnych;
• Medycyna estetyczna:
• Botox,
• Kwas hialuronowy,
• Peelingi lekarskie,
• Mezoterapia.
Zabiegi zawsze poprzedza konsultacja.
Od ceny zabiegu zawsze odliczana jest cena konsultacji.
Cenę zabiegu ustala zawsze indywidualnie lekarz.

Firma Pleban Sp. z o.o. zatrudni
DYSPOZYTORA stacji monitorowania z Nasielska i okolic. Wymagane
stosowne uprawnienia (wpis na
listę wykwalifikowanych pracowników ochrony, książeczka broni
– M). Więcej informacji pod nr tel.
602 537 040; 602 629 778; (23)
691 26 40. CV proszę przesyłać
na adres: nasielsk@pleban.com.pl
Instalacje elektryczne od A do Z. 15
zł/punkt. Tel. 534 011 229.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E – firanka. Kraj. Tel. 604 142 990.
Sprzedam mieszkanie ul.
Piłsudskiego. Tel. 664 394 583.
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 609 927 506.
FOTOGRAF – zdjęcia ślubne, chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe. Tel. 694 976 829.
Korepetycje z matematyki dla
uczniów gimnazjum i szkoły średniej. Tel. 694 976 829.
Zatrudnię w gospodarstwie.
Zapewniam zakwaterowanie dla
rodziny. Tel. 500 395 822.
Skup samochodów złomowych.
Tel. 518 701 528.
Mieszkanie do wynajęcia ul.
Elektronowa, I piętro, 35 m 2.
Kawalerka. Tel. 604 327 233.
Sprzedam działki budowlane: 1000
m2 i 1400 m2. Tel. 790 434 699.
Zakład Krawiecki w Nasielsku
zatrudni krawcową-szwaczkę.
Tel. 600 853 814.
Tanio sprzedam działkę: Dobra
Wola, nad Wkrą, uzbrojona.
Tel. 603 568 843.
Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 608 394 281.
Sprzedam lodówkę, kuchnię gazową i pralkę. Tel. 608 394 281.
Przyjmę do pracy na budowie
(z doświadczeniem). Tel. 519 192
396.
Sprzedam siano i słomę (kostka,
bele). Tel. 603 907 160.
Sprzedam inkubator półautomat.
Tel. 607 784 929.
Sprzedam działkę i cegłę używaną.
Tel. 692 122 772.
Wynajmę mieszkanie w Nasielsku
57 m2 (parter). Tel. 501 042 419.
Sprzedam mieszkanie M3, 56 m2,
ul. Warszawska. Tel. 503 920 305.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa
w Nasielsku ul. Warszawska 21
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonane
n/w robót brukarskich:
Zadanie nr 1: Budowa drogi dojazdowej do klatek schodowych bloków
przy ul. Warszawskiej 41/49 E, F, G o powierzchni 400 m2.
Zadanie nr 2: Remont chodników o powierzchni 500 m2.
Kosztorysy ofertowe oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu
składania ofert dostępne w siedzibie Spółdzielni, Nasielsk, ul. Warszawska
21, tel. 23 691 24 35.
Każdy oferent, oprócz kosztorysu ofertowego, do przedkładanej
dokumentacji powinien dołączyć:
– zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
– kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację robót,
– wykaz robót zrealizowanych w okresie 5 lat wraz z referencjami
od poprzednich zamawiających (min. 3),
– informacje o zatrudnieniu w firmie (średnioroczne).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Oferta remontowa SML-W w Nasielsku” do 6 marca 2015r.
do godziny 10 w biurze Spółdzielni.

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA
PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa
w Nasielsku ul. Warszawska 21:
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonane n/w robót ogólnobudowlanych:
Zadanie nr 1: Naprawa poszycia dachowego budynku nr 4 przy
ul. Starzyńskiego o powierzchni 490 m2.
Zadanie nr 2: Naprawa i przebudowa kominów na blokach 4, 4b, 4c, 4d
ul. Starzyńskiego w liczbie 32 szt.
Zadanie nr 3: Naprawa poszycia dachowego budynku nr E przy
ul. Warszawskiej 41/49 o powierzchni 330 m2.
Zadanie nr 4: Malowanie klatek schodowych trzech budynków trzykondygnacyjnych ( 6 klatek schodowych ) wraz z wymianą 43 okienek na
klatkach schodowych na blokach przy ul. Warszawskiej 41/49
Zadanie nr 5: Naprawa posadzki i ścianek działowych w piwnicy
ul. Starzyńskiego 4b i ul. Piłsudskiego 12/16d
Kosztorysy ofertowe oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu
składania ofert dostępne w siedzibie Spółdzielni, Nasielsk, ul. Warszawska
21, tel. 23 691 24 35.
Każdy oferent, oprócz kosztorysu ofertowego, do przedkładanej
dokumentacji powinien dołączyć:
– zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
– kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację robót,
– wykaz robót zrealizowanych w okresie 5 lat wraz z referencjami
od poprzednich zamawiających (min. 3),
– informacje o zatrudnieniu w firmie (średnioroczne).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta remontowa SML-W w Nasielsku” do 6 marca 2015r.
do godziny 13 w biurze Spółdzielni.

ZAPROSZAMY 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
we wtorki i czwartki o godz. 19.00, oraz
w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele
św. Wojciecha w Nasielsku, tel. 697 577 804.

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 środę o godz. 19.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat
przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików.
Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy czwartek
w godz.19.00–21.00. Miejsce spotkań – Stary Wikariat
przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.
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DANE STATYSTYCZNE I CIEKAWOSTKI TURNIEJU:

SPORT

Rozegrano łącznie 22 mecze, w których w regulaminowym czasie gry
padły 72 bramki (46 w fazie grupowej i 26 w półfinałach i finałach), co daje
średnio 3,27 bramki na mecz.
Średnio więcej padło bramek w drugiej fazie turnieju, czyli w półfinałach
i finałach – 3,71 na mecz (26 w 7 meczach) niż w fazie grupowej – 3,07 na
mecz (46 w 15 meczach).
Najwięcej bramek strzelono w grupie B – 24 bramki.
Najwięcej bramek w jednym meczu (6) padło w spotkaniu grupowym grupy B PAULINOWO–STARE PIEŚCIROGI (6:0) oraz w półfinale PSUCIN–
MIĘKOSZYNEK (6:0).
W fazie grupowej tylko 3 mecze na 15 zakończyło się remisami, z czego
dwa bezbramkowymi.
Tylko 2 mecze w rozstrzygnęły się w rzutach karnych.
Spośród drużyn, które zajęły miejsca w pierwszej „czwórce”, w całym turnieju najskuteczniejsi byli gracze PAULINOWA, zdobywając 20 bramek.
Spośród drużyn, które zajęły miejsca w pierwszej „czwórce”, w całym turnieju najszczelniejszą obronę posiadała drużyna PSUCINA, która straciła
tylko 3 bramki.
Spośród drużyn, które zajęły miejsca w pierwszej „czwórce”, w całym
turnieju najlepszy bilans bramkowy miała drużyna PAULINOWA (+16
bramek, 20 strzelonych i 4 stracone).

Drużyny wiejskie w nasielskiej hali
W niedzielę 22 lutego br. w hali sportowej w Nasielsku odbył się Turniej
Drużyn Wiejskich Piłki Nożnej Halowej o Puchar Burmistrza Nasielska.
Organizatorem Turnieju był Zarząd
MLKS „Żbik” Nasielsk.
Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn reprezentujących sołectwa z terenu
gminy Nasielsk. Były to: Borkowo,
Cieksyn, Dąbrowa, Dębinki, Miękoszynek, Morgi, Nowe Pieścirogi, Nuna,
Paulinowo, Psucin i Stare Pieścirogi.
W drużynach mogli grać również zawodnicy niemieszkający w danym
sołectwie, ale zgłoszenie drużyny
musiało być potwierdzone przez sołtysa.
Tuż po godz. 9.00 nastąpiło uroczyste otwarcie turnieju, którego dokonał
burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, życząc uczestnikom wielu emocji, sportowej walki i braku kontuzji.
Warto podkreślić, że wraz ze swoimi
drużynami pojawili się też niektórzy
z sołtysów zgłaszających drużyny do
turnieju: Borkowa – Paweł Szot, Nowych Pieścirogów – Marek Jaroszew-

nie stworzyły, gdyż do
dalszych gier nie przystąpiła ekipa Morgów,
w związku z czym zajęła automatycznie VI
miejsce. Natomiast dwie
pozostałe drużyny –
Miękoszyn i Borkowo
– stoczyły zacięty pojedynek o IV miejsce.
Ostatecznie po remisie 2:2 w ciągu
10-minutowego meczu i po rzutach
karnych wygranych 3:2 miejsce tuż za
podium zajął Miękoszynek.
Wiele działo się też w meczach
grupy finałowej, która tworzyły
Psucin, Paulinowo i Dębinki. Drużyny te grały systemem „każdy
z każdym”. W pierwszym meczu
Psucin pokonał 1:0 Paulinowo. Jak
się okazało na koniec, przegrana ta
wcale nie zaszkodziła ekipie z Paulinowa, bowiem w kolejnym meczu
zwyciężyła Dębinki 4:1. W ostatnim
meczu Psucin przegrał z Dębinkami 1:2. Okazało się, że w sytuacji,
w której wszystkie trzy drużyny

ski, Nuny – Wojciech Andrzej Królak,
Psucina – Andrzej Kiliś oraz Starych
Pieścirogów – Dariusz Sawicki. Zaraz
po uroczystym otwarciu rozpoczęły
się mecze.
Wszystkie drużyny zostały podzielone na trzy grupy, z których dwie liczyły po cztery zespoły, zaś jedna – trzy
zespoły. I tak w grupie A znalazły się:
Nuna, Morgi, Nowe Pieścirogi i Psucin, w grupie B: Paulinowo, Stare Pieścirogi, Dąbrowa i Dębinki, a w grupie
C: Miękoszynek, Cieksyn i Borkowo.
Po zakończeniu fazy grupowej po
dwie najlepsze drużyny z każdej grupy grały w parach mecze półfinałowe.
Jako pierwsi zagrali zwycięzcy grupy
A (Psucin) z drugą drużyną grupy C
(Miękoszynek). Mecz ten zakończył
się bardzo łatwą wygraną Psucina aż
6:0. Kolejne półfinały były już bardziej wyrównane. W drugim meczu
Paulinowo (pierwsze miejsce w grupie B) po zaciętym meczu wygrało
2:1 z Morgami (drugie miejsce w grupie A), zaś w meczu Dębinek (drugie miejsce w grupie B) z Borkowem
(pierwsze miejsce w grupie C) – po
remisie 2:2 w regulaminowym czasie gry – potrzebne były rzuty karne,
które spowodowały, że w stosunku 2:1
wygrały Dębinki.
Po meczach półfinałowych drużyny,
które w nich przegrały (Miękoszynek,
Morgi i Borkowo), miały stworzyć grupę grającą o miejsca IV–VI. Miały, ale

miały po 3 punkty, najlepszy bilans
bramkowy miało Paulinowo, które
wygrało cały turniej. Drugie miejsce zajęły Dębinki, a trzecie Psucin.
Warto podkreślić, że to drugi kolejny turniej wygrany w tym roku
w nasielskiej hali przez Paulinowo –
po triumfie w turnieju amatorskim
w dniu 18 stycznia.
Na zakończenie wręczone zostały nagrody. Puchary dla czterech
najlepszych drużyn wręczył ich
fundator, burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Nagrody dla najstarszego (Andrzej Kiliś – sołtys
Psucina) i najmłodszego (Jan Wyrzykowski z Cieksyna) zawodnika turnieju ufundował radny Rady
Miejskiej w Nasielsku Mirosław
Świderski; w jego imieniu nagrody wręczył prezes MLKS „Żbik”
Nasielsk i sędzia turnieju Marek
Prusinowski. Za najlepszego bramkarza turnieju uznano Emila ManiR

E

ka z Paulinowa – nagrodę wręczyła
przedstawicielka firmy „Banaszewski”. Najlepszym zawodnikiem został Cezary Koźniewski z Dębinek,
któremu ufundowaną przez siebie
nagrodę wręczył właściciel firmy
„KaBa Brukarstwo” z Nasielska Leszek Kaczyński. Nagrodę dla króla
strzelców – Rafała Załogi z drużyny Psucina (4 bramki w 3 meczach
półfinałowych i finałowych) – wręczył natomiast przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy
Lubieniecki.
Podsumowując turniej, burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski
pogratulował w sposób szczególny zwycięzcom z Paulinowa
drugiej wygranej w drugim tegorocznym turnieju oraz zaprosił do uczestniczenia w innych
wydarzeniach sportowych, jakie
będą miały miejsce w tym roku
w Nasielsku.
Zarząd MLKS „Żbik” Nasielsk
dziękuje burmistrzowi Nasielska
Bogdanowi Ruszkowskiemu za
objęcie patronatem Turnieju Drużyn Wiejskich Piłki Nożnej Halowej i ufundowanie pucharów dla
najlepszych drużyn, oraz sponsorom pozostałych nagród.
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