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Majowy
odbiór
gabarytów
Przypominamy, że trwa w naszej
gminie zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Rozpoczęła się 4 maja,
a potrwa do 13 maja br. W mieście
odpady te zbierane będą 12 i 13
maja.
W ramach wnoszonych przez nas
opłat za odbiór odpadów dwa razy

w roku są również odbierane odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny, elektroniczny i małe
opony samochodowe. Pamiętajmy,
że trzeba je wystawić przed posesję
do godz. 7.00.
Więcej informacji na stronie: www.
nasielsk.pl.
(red)
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Z SAMORZĄDU
Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Z POWIATU

Rusza budowa
kanalizacji

Rozpoczynają się prace
przy budowie kanalizacji na
ulicach: POW, 11 Listopada, Podmiejska Nowa Wieś
Wiejska i Piaskowa, etap II.
24 kwietnia br. została podpisana umowa z wykonawcą
– Zakładem Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan.,
Energetycznych, Handlu i
Usług M. M. Młyńscy Spółka
Jawna z Ciechanowa. Prace
rozpoczną się na początku maja, potrwają do 30 września 2015r.
W związku z tym do wszystkich mieszkańców tych ulic zostaną rozesłane umowy na przyłącze kanalizacyjne. Po podpisaniu
umowy prosimy o jej zwrot
do Urzędu Miejskiego w
Nasielsku.
Do tej inwestycji został złożony wniosek o dofinansowanie
z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007–2013. Wniosek
przeszedł pomyślnie I etap
oceny formalnej i aktualnie przechodzi ocenę merytoryczną.
Wydział Inwestycji UM

Dyżury aptek
Uprzejmie informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta
oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi
numerami telefonu:
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

maj – czerwiec 2015 r.
4.05.-10.05.2015 r. – Apteka HERBA, ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi,
11.05.-17.05.2015 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
18.05.-24.05.2015 r. – Apteka ,,Przy Stacji”, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,
25.05. – 7.06.2015 r. – Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk.
(red.,
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

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 10(422); 8–21 maja 2015

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

Dyrektor NCM odwołany
W czwartek, 30 kwietnia br. Zarząd
Powiatu Nowodworskiego odwołał
Zbigniewa Kończaka ze stanowiska
dyrektora Nowodworskiego Centrum
Medycznego. Obecnie pełniącym
obowiązki dyrektora NCM jest jego
dotychczasowy zastępca ds. lecznictwa Ahmed Jadou. Funkcję tę pełnić
będzie maksymalnie przez trzy miesiące – do czasu wyłonienia w konkursie dyrektora NCM. Jednocześnie,
ponieważ umowa z zastępcą dyrektora NCM kończy się w czerwcu br.,
odbędzie się również konkurs na to
stanowisko. W poniżej cytowanym
oświadczeniu Magdaleny Biernackiej, starosty nowodworskiego, znaleźć
można powody odwołania Zbigniewa Kończaka.
(i.)

Oświadczenie w sprawie odwołania
Pana Zbigniewa Kończaka
ze stanowiska dyrektora
Nowodworskiego Centrum Medycznego
Zarząd Powiatu Nowodworskiego informuje, że uchwałą Nr 39/2015 z dnia
30 kwietnia 2015 r. odwołał ze stanowiska dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim (NCM) Pana Zbigniewa
Kończaka.
Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę i może
nastąpić w każdym czasie (art. 70 & z Kodeksu pracy). Odwołanie zostało poprzedzone uzyskaniem przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego pozytywnej
opinii Rady Społecznej NCM (uchwała Nr 5/2015) z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
do której ustawowych zadań należy przedstawienie opinii m.in. w sprawie
rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem podmiotu leczniczego. Rada Społeczna NCM, po zapoznaniu się z wynikami postępowania wyjaśniającego
przeprowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie –
Wydział Zdrowia (pismo z dnia 3 kwietnia 2015 roku WZ – V.6310.12.2015. ZU),
w drodze głosowania tajnego wyraziła pozytywną opinię o rozwiązaniu stosunku pracy, mając na uwadze ujawnione w postępowaniu nieprawidłowości, polegające na nieprawidłowym prowadzeniu dokumentacji medycznej,
brakach w nadzorze nad zespołami medycznymi oraz nieprawidłowościach
w transportowaniu pacjentów z ostrym zawałem serca, tj.:
1. naruszeniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym,
2. naruszeniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
3. naruszeniu zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
4. naruszeniu zapisów umowy TZP i ZI – 47/2012 z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
5. niedostatecznym nadzorze nad zespołami medycznymi.
Zarząd Powiatu Nowodworskiego informuje ponadto, że nieprawidłowości
wykazało również pierwsze postępowanie wyjaśniające prowadzone w lipcu
2014 r. Dyrektor NCM nie podjął zatem stosownych i skutecznych zarazem
działań naprawczych. Pamiętać należy, że do zadań powiatu, a tym samym
Zarządu Powiatu i jego przewodniczącego, tj. starosty, należy wykonywanie
zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia, które przejawiają
się m.in. w dążeniu do zapewnienia poziomu opieki medycznej dla mieszkańców naszego powiatu. W ocenie Zarządu działania podejmowane przez
Pana Zbigniewa Kończaka nie gwarantowały odpowiedniego poziomu zabezpieczenia medycznego lokalnej społeczności, co zostało wykazane przez
Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Ratownictwa Medycznego
w obu postępowaniach wyjaśniających.
Wobec tego, mając na uwadze zarówno opinię Rady Społecznej NCM, jak
również fakt, że bezczynność w tym zakresie oznaczałaby de facto przyzwolenie na działanie pozbawione podstawy formalnoprawnej, Zarząd Powiatu
Nowodworskiego, pozostając jednomyślnym, jednogłośnie podjął decyzję
o rozwiązaniu stosunku pracy z powołania z dyrektorem NCM Panem Zbigniewem Kończakiem.
Magdalena Biernacka
przewodnicząca Zarządu Powiatu Nowodworskiego
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Obradowała Rada
W czwartek, 30 kwietnia br. odbyła się X sesja Rady Miejskiej
w Nasielsku. Po przyjęciu porządku obrad przewodniczący RM Jerzy
Lubieniecki w skrócie przedstawił swoje działania pomiędzy sesjami rady. Uczestniczył on m.in.
w uroczystościach z okazji Dnia
Patrona Nasielska, w sesji powiatu
nowodworskiego oraz spotykał się
z mieszkańcami podczas swoich
dyżurów.
Następnie Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, odczytał informacje z zadań wykonanych przez
poszczególne wydziały nasielskiego Urzędu Miejskiego.
W ramach interp elacj i radny
Krzysztof Fronczak pytał o remont ulicy Piłsudskiego w Siennicy
i ustalenia, jakie w tej kwestii poczynił powiat nowodworski.
Radny Grzegorz Arciszewski chciał
wiedzieć, dlaczego zapytania ofertowe są kierowane do trzech firm
oraz czy gmina otrzymała odszkodowanie za wiadukty PKP.
O możliwość wyrównywania dróg
nieutwardzonych na osiedlu Krupki, szczególnie ulicy Władysława
Jagiełły, oraz zmianę ustawienia
wysięgników lamp przy ul. Kolejowej pytał radny Henryk Antosik.
Radny Roman Jaskulski chciał wiedzieć, kiedy będą sprzątane rowy
przy drogach powiatowych (Nuna).
Radny Mirosław Świderski dopytywał o to, kiedy powstanie plac zabaw dla dzieci w mieście. Radny
Rafał Dłutowski prosił o wskazanie,
na jakiej podstawie wytypowane
zostały drogi wskazane w sprawozdaniu. Na konieczność zadbania o tereny przy parkingu
przy SP ZOZ i terenu pomiędzy ul.
Sportową a ul. Kościuszki wskazał
radny Dariusz Kordowski. Wiceprzewodnicząca RM Danuta Białorucka pytała o możliwość naprawy
chodnika wzdłuż ulicy Warszawskiej w kierunku ul. Leśnej, który
miejscami się zapada.
Następnie radni przyjęli informację
na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014”, a także „Informację i analizę działalności
zakładu budżetowego ZGKiM”. Na
szczegółowe pytania radnych odpowiadała Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM.
Radni mieli kilka uwag do informacji na temat dokumentu pod nazwą
„Stan dróg i ulic na terenie gminy”.

Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji nasielskiego magistratu, wyjaśnił, że zestawienie
to zostało przygotowane na podstawie sprawdzenia jakości dróg
gminnych przez pracowników wydziału. Stwierdził, że niemal każda
nawierzchnia asfaltowa ma spękania. W dobrym stanie są jedynie te,
które były wykonywane 3–4 lata
temu. Radny Grzegorz Arciszewski
podkreślił, że trzeba koniecznie zacząć dbać o drogi i robić rowy odwadniające.
Rada zapoznała się również z dokumentem „Stan przygotowań zadań
inwestycyjnych przyjętych w budżecie gminy na 2015 rok”. Radny
Mirosław Świderski zwrócił uwagę,
że przy planowaniu budowy przedszkola warto pamiętać o nitce gazu
i elektrociepłowni. Burmistrz Ruszkowski stwierdził, że zdecydował
o budowie przedszkola z dofinansowaniem z programu Lemur.
– Wadą tego rozwiązania są wyższe koszty inwestycji, a zaletą nowoczesna technologia, dzięki
której nowe przedszkole powinno
być tańsze w eksploatacji – wyjaśnił.
Rada podjęła uchwał y: w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2015 r. wraz z autopoprawką
(12 głosów „za”, przy 3 osobach
wstrzymujących się od głosowania). Jednogłośnie została przyjęta
uchwała dotycząca zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na terenie gminy Nasielsk
dla Zakładu Usług Wodnych dla
Potrzeb Rolnictwa w Mławie (dla
odbiorców indywidualnych koszt
1m3 wody będzie wynosić 2,18 zł).
Wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem do składów dwóch komisji RM: Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, radnego Dariusza
Kordowskiego.
W ramach odpowiedzi na pytania
radnych Radosław Kasiak wyjaśnił, że powiat zabezpieczył 70 tys.
zł na remont ul. Piłsudskiego, pod
warunkiem, że gmina przejmie ten
odcinek drogi (ok. 450 m) na stałe.
Kierownik Wydziału Inwestycji zapewnił, że zawiadamiane są o możliwości wykonywania projektów
oświetlenia różne firmy projektowe, a najważniejszym kryterium
ich wyboru jest cena. Radny Arciszewski poprosił o dokumentację
przetargową i –po przejrzeniu jej –

Z SAMORZĄDU

uznał, że projektant informował go
o cenach netto.
W sprawie oświetlenia na Kolejowej
R. Kasiak wyjaśnił, że zgłosił do firmy Energa Oświetlenie, by dokonano regulacji opraw lamp, ale nie
zostało to zrobione.
Radny Antosik domagał się deklaracji od burmistrza odnośnie do
naprawy ul. Władysława Jagiełły.
W kwestii sprzątania terenów przy
drogach burmistrz Ruszkowski
stwierdził, że drogi wojewódzkie
już sprzątano, natomiast powiatowe
powinna sprzątnąć firma Harpun,
ale nie wiadomo jeszcze, kiedy to
nastąpi. Jeśli chodzi o drogi gminne, to jest zatrudniony w ZGKiM
pracownik, który je sprząta. W różnych miejscach gminy jest też instalowana kamera, ale mimo to
śmieci nie ubywa. Odnośnie do
placu zabaw burmistrz wyjaśnił, że
budowa tego placu na razie się nie
udaje. Być może będzie możliwa
w ramach programu „Podwórko
Nivea”. – Jedyne, co mogę zaproponować obecnie, to korzystanie
z Orlika i placu zabaw przy szkole
podstawowej w Nasielsku. Mamy
gotową dokumentację na plac zabaw przy bibliotece – mówił. Dodał również że rozważa stworzenie
w mieście terenów rekreacyjnych,
ale chce do tego podejść kompleksowo i wykorzystać na ten cel
środki zewnętrzne.
Burmistrz podkreślił, że zna sprawę
terenu wokół parkingu przy SP ZOZ
i zleci jego oczyszczenie, podobnie jak terenu pomiędzy ulicami
Sportową a Kościuszki. Zniszczony
chodnik przy ul. Warszawskiej zostanie naprawiony. Zgodnie z ustaleniami z MZDW rozpocznie się
przebudowa chodnika przy tej ulicy na odcinku od pawilonów do
drogi prowadzącej do przedszkola.
W kwestii odszkodowania od kolei
za tereny zajęte pod wiadukty burmistrz stwierdził, że nasza gmina już
je otrzymała, ale musi od nich odprowadzić podatek VAT.
Następnie zostały odczytane pisma skierowane do Rady. Zarówno
radni, jak i mieszkańcy w punkcie
dotyczącym wolnych wniosków
zabierali głos, m.in. na temat czystości i porządku w gminie, regulacji rzeki Nasielnej i regulowania
spraw własnościowych. Na tym
obrady zakończono.
(red.)

Egzamin dojrzałości 2015
4 maja br. rozpoczął się maraton
maturalny. Do egzaminu dojrzałości w tym roku przystępuje 65
uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych oraz 14 z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nasielsku.
Pierwszego dnia tradycyjnie maturzyści zmierzyli się z językiem
polskim. Był to egzamin pisemny
z testem oraz wypracowaniem. Na
przeprowadzenie egzaminów ustnych szkoły mają czas do 29 maja.
Część ustna zostanie przeprowadzona na nowych zasadach. Nie
trzeba już przygotowywać prezentacji. Centralna Komisja Egza-

minacyjna przygotowała tematy
dotyczące problemu związanego
z tekstem kultury. Tematy te będą
losowane przez uczniów.
5 maja br. maturzyści przystąpili do
egzaminu z matematyki, a 6 maja
z języka obcego. Najpopularniejszym językiem wybieranym na
maturze jest angielski.
Aby zdać maturę z każdego z tych
przedmiotów na poziomie podstawowym, uczeń musi uzyskać
co najmniej 30 procent punktów
możliwych do zdobycia.

Poza trzema obowiązkow ymi
przedmiotami osoby przystępujące do matury mogą wybrać
przedmioty dodatkowe. Wszystkie zdawane są na poziomie rozszerzonym. Nie ma możliwości ich
niezaliczenia. Na świadectwie maturalnym podana zostanie liczba
punktów uzyskanych z przedmiotów dodatkowych.
Trzymamy kciuki za tegorocznych
maturzystów, zwłaszcza uczniów
nasielskich szkół. Wyniki ich egzaminów poznamy w czerwcu.
K.T.
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Wybory do RDPP
W środę, 29.04 br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się spotkanie
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy
Nasielsk. Spośród nich wybrano pięć osób, które będą wchodzić w skład
Rady Działalności Pożytku Publicznego gminy Nasielsk.
W wyniku głosowania zostali wybrani: Radosław Skrzynecki, Elżbieta Wróblewska, Aleksandra Wołocznik, Krzysztof Turek i Dariusz Wdowiński.
(red.)

Z UM

Zielone miasto

Informujemy, że dokonaliśmy now ych
nasadzeń drzew oraz
kwiatów na terenie miasta. Zasadziliśmy duże,
wyrośnięte lipy na ulicy
Sportowej oraz dokończyliśmy nasadzenia na
ulicy POW.
Mocowania palikami
również będą wykonane. Nasadziliśmy kwiaty oraz wykonaliśmy wiosenne prace pielęgnacyjne na drzewach, krzewach
i kwiatach.
Nie uzupełniamy nasadzeń tawuł w ciągu
głównej ulicy wojewódzkiej w mieście,
gdyż z powodu obniżenia krawężników
krzewy notorycznie ulegają zniszczeniu.
Z informacji uzyskanych od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika, że w czerwcu br. będzie wykonywana
przebudowa chodnika od pawilonów do
drogi prowadzącej do przedszkola i przy
okazji tych prac zostaną wyniesione krawężniki wzdłuż drogi wojewódzkiej ponad
teren co uchroni nasadzenia przed spływem zanieczyszczonej wody z ulicy.
W dalszym ciągu będziemy dosadzać
jeszcze drzewa, krzewy i kwiaty i apelujemy o szanowanie zieleni i nieniszczenie jej bo to
nasze wspólne dobro
i wspólne środki finansowe wydatkowane na
ten cel. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować
mieszkańcom naszego
miasta, którzy dbają o
zieleń miejską, podlewając ją i zabezpieczają,
wygradzając, żeby inni
nie mogli jej zniszczyć.
Zachęcamy szczególnie tych, którzy parkują na chodnikach, niszcząc i łamiąc drzewa, do wzięcia przykładu i poszanowanie wspólnego dobra.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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AKTUALNOŚCI
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Dzień Flagi

Śmieci przy torach

Życie Nasielska nr 10(422); 8–21 maja 2015

KRONIKA
POLICYJNA
15 .04 . w S ien n ic y p olicj anc i
KP Nasielsk złapali na gorącym
uczynku kradzieży szyny kolejowej Norberta Z. i Jarosława K.,
mieszkańców gminy Nasielsk.

Przeraziło nas to, co zobaczyliśmy 2 maja w Publicznym Gimnazjum nr 1,
a więc w Dniu Flagi RP i dzień przed Świętem Konstytucji 3 maja. Piękne
biało-czerwone flagi przy kamieniu pamięci, a obok nich śmietnik zrobiony z wycinki gałęzi z pobliskich drzew. Skoro tak szybko pozbawiono
drzewa gałęzi, można było też pomyśleć o szybkim ich pozbyciu się przed
tak ważnymi dniami. Jako patrioci jesteśmy oburzeni zachowaniem władz
gimnazjum i tym, w jaki sposób potraktowali oni nasze flagi narodowe.
Czujemy dumę z bycia Polakami, czujemy dumę z biało-czerwonych
barw. Widać, że dalekie jest im pojęcie patriotyzmu i szacunku, jakim powinno darzyć się symbole państwowe. Nie trzeba chyba przypominać kart
historii, ile krwi zostało przelane za tę właśnie flagę… Mamy nadzieję, że
władze gimnazjum przemyślą swoje zachowanie. Obyśmy któregoś dnia
nie zobaczyli przy flagach koszy na śmieci… Wszystko możliwe. Takie
będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
Nasielscy patrioci (dane do wiadomości redakcji)

17.04. w Cegielni Psuckiej Franciszek K., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
20.04. w Młodzianowie nieznany
sprawca z niezamkniętego pomieszczenia skradł 19 kur i koguta rasy Kochin. Straty wynoszą
1000 zł na szkodę Ewy J.
21.04. w Kątnych nieznany sprawca włamał się do windy i skradł
urządzenie UPS. Straty wynoszą
5000 zł na szkodę PKP.

Każdy, kto próbuje od strony dworca kolejowego jechać wzdłuż torów
z Nowych Pieścirogów do Mogowa, szybko zauważy dwie rzeczy: drogę
wyłożoną tak zwanymi „kocimi łbami” i ogrom śmieci, który zalega na
poboczu. Raptem kilkadziesiąt metrów od najbliższych domów roztacza
się widok na prawdziwe śmietnisko.
(p)
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27.04. na myjni samochodowej
przy ulicy Płońskiej nieznany
sprawca skradł kasetkę z pieniędzmi o nieustalonej sumie na
szkodę Piotra Cz.

E

28.04. w Pniewie nieznani sprawcy włamali się do sklepu ogrodniczego i skradli 6 pilarek Stihl.
Straty wynoszą 1265 zł na szkodę
Jarosława B.
02.05. w Miękoszynku nieznany
sprawca z nieogrodzonej działki
budowlanej skradł deski o wartości 800 zł na szkodę Danuty D.

Z GMINY

Konary mają staw
Kolejną inicjatywą kreatywnej
i zorganizowanej społeczności Konar stało się stworzenie stawu rybnego niedaleko wiejskiej świetlicy.
– Zaczęło się od tego, że mamy
nową świetlicę, ale teren wokół
niej jest zakrzaczony i zaniedbany, wobec czego postanowiliśmy
go upiększyć – mówi sołtys Konar,
Jarosław Rudnik, i dodaje – Pomysł
przyszedł wtedy, gdy zgłosiliśmy
się do konkursu na lokalne inicjatywy ekologiczne. Odpowiedź na
zgłoszenie nie przyszła, ale zabraliśmy się do przygotowań. Wybrano miejsce, w którym wcześniej już
był staw, jednak został osuszony,
a teren porósł krzakami. Ideą było
stworzenie zakątka, który mogliby odwiedzać mieszkańcy oraz
turyści, którzy często przejeżdżają przez Konary, a teraz mogą się

również zatrzymać na chwilę we
wsi.
Prace rozpoczęły się na początku
kwietnia i trwały do końca miesiąca. – Naszym celem było skończyć wszystko do majówki – mówi
Jarosław Rudnik. A co znajdziemy w tym miejscu oprócz stawu?
Przygotowano parking dla samochodów, ławki do siedzenia, miejsce na ognisko oraz… króliczka.
Siedzi on w klatce i można go karmić leżącymi obok marchewkami.
Nie za darmo jednak, chociaż Konary wprowadziły ciekawą metodę
płatności. – Na Zachodzie można kupić przy drogach np. worek
ziemniaków. Leży sobie taki worek, a obok skarbonka. Bierzemy
tyle, ile chcemy, i płacimy. Nikt
tego nie pilnuje i wszystko zależy
od uczciwości klienta – opowiada

Pijani na drodze
20.04. w Nowych Pieścirogach
Zbigniew B., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (026 mg/l).
01.05. w Nowych Pieścirogach
Arkadiusz W., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował rowerem po
spożyciu alkoholu (0,88 mg/l)
i pomimo zakazu sądowego.
03.05. na ulicy Małej Jacek Sz.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,93 mg/l).

sołtys. Dlatego też jest stosowny
cennik: ile płacimy za złowionego karasia, marchewkę dla królika
oraz węgiel drzewny na ognisko. – Chcemy, żeby to było
po europejsku, i stąd też nasz
eksperyment – podsumowuje
Jarosław Rudnik.
Staw już funkcjonuje i pojawiają się pierwsi chętni do skorzystania z kolejnej ciekawej
inicjatywy wymyślonej przez
sołtysa Konar i mieszkańców.
Pozostaje tylko zachęcić, by
w czasie np. rowerow ych
przejażdżek nanieść na swoją
mapę tę miejscowość i wpaść
nad staw na łowienie ryb albo
po prostu odpoczynek w tym
ładnym miejscu.
Paweł Kozłowski
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UROCZYSTOŚCI. 1 maja w Jaskółowie

RADNI RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014–2018

Gminny Dzień Strażaka
W piątek, 1 maja br. Jaskółkowo gościło strażacką brać z terenu naszej
gminy. Tego dnia obchodzony był
u nas gminny Dzień Strażaka. Ten
świąteczny dla strażaków dzień jest
związany ze wspomnieniem w Kościele św. Floriana, patrona strażaków.
Strażacy z Jaskółowa są sprawni, mobilni i oprócz udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych chętnie biorą
udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach gminnych. Do takich należy coroczna organizacja gminnej
uroczystości strażackiej.
Zadania tego w tym roku podjęli się, na ochotnika, strażacy ochotnicy z Jaskółkowa i z przyjętego na
się obowiązku wywiązali się bardzo
dobrze. Przewodzili im wytrawni
strażacy: gospodarz jaskółowskiej
OSP, a jednocześnie sołtys Jaskółowa
druhna Bożena Nowosielska i prezes jaskółowskiej OSP druh Krzysztof
Wierzchoń.
Uroczystość gminna rozpoczęła się
polową mszą św. sprawowaną przy
remizie w Jaskółowie przez proboszcza parafii w Nunie ks. Tadeusza Jabłońskiego. Kapłan w homilii
podkreślił wyjątkową rolę, jaką w życiu publicznym odgrywają strażacy
ochotnicy.
Po mszy św. dzieci ze szkoły podstawowej w Popowie Borowym zaprezentowały z dużym zacięciem
artystycznym głęboki w swej wymowie program taneczno-słowno-muzyczny przygotowany pod okiem
pań nauczycielek. Był on oczywiście
poświęcony strażakom. Na koniec tej
części zabrała głos dyrektor tej szkoły Teresa Przybysz. W imieniu spo-

Stanisław Śmietański
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, zastępca przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach do Rady Miejskiej?

łeczności szkolnej złożyła wszystkim
członkom ochotniczych straży pożarnych serdeczne życzenia.
Już w czasie występu dzieci nad Jaskółowem zbierały się ciemne burzowe chmury. Co chwila niebo
przecinały błyskawice i zaczyna-

– Jestem już czwartą kadencję radnym Rady Miejskiej w Nasielsku.
Do ponownego kandydowania
skłoniło mnie to, że znam dobrze
kwestie, z jakimi radny musi się
zmierzyć. Staram się wychodzić
naprzeciw problemom zarówno
mieszkańców mojego okręgu wyborczego, jak i całej gminy.

ną część oficjalną. Medali i nagród
było bardzo dużo. Strażacy na nie
w pełni zasłużyli. Przyznały je Zarządy OSP – wojewódzki i powiatowy. Najwyższym z wręczonych
odznaczeń był Medal Honorowy
im. Bolesława Chomisa przyznany druhowi Edwardowi Ostaszew-

Na jakich zagadnieniach zna
się Pan najlepiej? Czym przede
wszystkim będzie zajmować się w Radzie Miejskiej?
– Radny powinien być otwarty na potrzeby ludzi, powinien znać potrzeby sołectwa, mieszkańców tam zamieszkujących, być w kontakcie z nimi,
a nie pokazywać się tylko przed wyborami.
Jak postrzega Pani funkcję radnego? Radny to…
– W obecnej kadencji Rady jestem przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego, należę także do komisji rolnej i komunalnej. Myślę, że z racji mojego zawodu, jak i pracy najlepiej odnajduję się
w tych komisjach z pożytkiem dla mieszkańców naszej gminy.

ło grzmieć. Kiedy prezes Zarządu
Gminnego OSP Kazimierz Drabik
wspólnie z prezesem Zarządu Powiatowego OSP Andrzejem Hiszpańskim
rozpoczęli wręczanie strażakom odznaczeń i nagród, zaczęło padać.
Dalsza część uroczystości została
przeniesiona do obszernej sali remizy. Tu dokończono zaplanowa-

OSP Nasielsk zaprasza
Chcesz poznać pracę strażaków „od kuchni”? Zobaczyć jakim sprzętem
dysponują? Nic prostszego.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku, w związku z akcją pod nazwą „Dni
Otwartych Strażnic”, informuje, że w dniach 16–17 maja 2015 r. „DRZWI
REMIZY będą OTWARTE”.
Zapraszamy w godzinach 10.00–14.00 do odwiedzenia naszej jednost-

ki przy ul. Młynarskiej 23. Można będzie zwiedzić strażnicę oraz obejrzeć
sprzęt i samochody, jakimi dysponują nasielscy strażacy.
Serdecznie zapraszamy!
Druhowie OSP Nasielsk

Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji
dla całej gminy i w Pana okręgu wyborczym?
– Jeśli chodzi o najważniejsze inwestycje w naszej gminie, są to:

skiemu z nasielskiej jednostki OSP
przez Zarząd Główny OSP.
Po tej części wszyscy przybyli na
uroczystość zostali zaproszeni na
strażacką grochówkę i potrawy
z grilla. W przygotowaniu posiłku
miejscowym strażakom dzielnie
pomagali członkowie ich rodzin,
a w ugotowaniu strażackiej grochówki – druh Edward Ostaszewski z nasielskiej jednostki OSP.
Gminną uroczystość strażacką
w Jaskółowie zaszczyciła swą obecnością starosta nowodworski Magdalena Biernacka i prezes Zarządu
Powiatowego OSP druh Andrzej
Hiszpański. Obecni byli również
radni powiatowi z gminy Nasielsk
i radni z samorządu nasielskiego.
Nasielskiego burmistrza reprezentował sekretarz Nasielska Marek
Maluchnik.
andrzej zawadzki
R

E

• budowa przedszkola,
• rozbudowa kanalizacji oraz poprawa stanu ulic w Nasielsku,
• budowa sali gimnastycznej przy szkole w Budach Siennickich,
• budowa oraz remont dróg na terenach wiejskich.
Czy gmina Nasielsk jest dobrym miejscem do życia?
– Oczywiście, że tak. Mamy duże walory krajobrazowe, bliskość Warszawy sprawia, że będziemy się stawać coraz bardziej atrakcyjni dla ludzi
z zewnątrz, których coraz więcej osiedla się już teraz na naszych terenach. A to wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy i wypoczynku.
Jak można się z Panem skontaktować?
– Mieszkam w Psucinie przy ul. Warszawskiej 52. Można się ze mną skontaktować telefonicznie, za pośrednictwem Biura Rady w Nasielsku tel.
(23) 69 33 062.
Radny prywatnie…
– Urodzony 10.07.1956 r., wykształcenie średnie. Prowadzę gospodarstwo rolne i pracuję zawodowo. Od 15. roku życia należę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Psucinie i jestem jej honorowym prezesem. Moje
hobby to sport.
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Wygrani i… przegrani
Książka Martina Amisa Ciężarna wdowa jest dla
czytelnika sporym wyzwaniem. Zarekomendowana przez wydawcę jako „komedia obyczajowa i koszmar senny” nie ma, moim zdaniem, nic
z komedii ani nawet z koszmarnego snu. Trudna
i denerwująca w czytaniu, miejscami wulgarna.
Wytrwały czytelnik, który przebrnie przez jej
karty, nie będzie roześmiany ani zrelaksowany.
Ta książka pozostawia po sobie jakiś niesmak…
Czyżby pisarzowi o to chodziło? To smutna,
miejscami odrażająca opowieść o barwach miłości pokolenia, które w latach 70. XX wieku
miało lat dwadzieścia lub nieco więcej. Martin Amis dokonuje cierpkiego bilansu „zysków i strat” epoki tzw. wolnej miłości.
W ubiegłym wieku ludzkość dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego.
Nastąpił, nieprawdopodobny w dotychczasowej historii świata, rozwój nauk
ścisłych, medycyny, techniki, technologii. Została zapoczątkowana era radia, telewizji, kina, komputerów. Przeciętny człowiek „sięgnął gwiazd”. Ale
XX stulecie to również wiek dwóch wojen światowych, czas użycia broni jądrowej, okres kryzysów politycznych, narodowościowych, rasowych i religijnych. Wreszcie to epoka przemian społecznych, nowych idei i autorytetów,
czas kontestacji, czyli podważania starego ustalonego porządku moralnego.
Zdaniem Martina Amisa, i jak sądzę niepozbawionym racji, życie dwudziestolatków z Zachodu lat 70. ubiegłego wieku zdominował ruch hippisowski, zachwyt narkotykami, swoboda seksualna, a także feminizm (polityczne,
społeczne i obyczajowe wyzwalanie się kobiet). W swej książce pisarz stara się
uświadomić czytelnikowi, jakie spustoszenie w umysłach i uczuciach ówczesnej młodzieży poczyniły tamte lata, jak brzemienne były w skutkach w sferze
osobowościowej, emocjonalnej człowieka i dla kultury światowej.
Ale powróćmy do książki. Martin Amis w swojej powieści zabiera nas do
Włoch. Jest upalne lato 1970 r. Student literaturoznawstwa Keith Nearing w towarzystwie swej dziewczyny Lily spędzają wakacje w zamku należącym do
wuja jednej z przyjaciółek Lily, bosko pięknej Szeherezady. Dziewczyna nie
tylko urodą, ale i oryginalnym imieniem rozbudza zmysły mężczyzn. Otacza
ich grono zaprzyjaźnionych równolatków. Wypoczynek młodych ludzi to kąpiele w basenie, opalanie się, drinki, pikniki, karty, wycieczki do Rzymu, czytanie książek, no i bezpruderyjne rozmowy o seksie. I – nie tylko rozmowy.
Akcja powieści oscyluje wokół zabiegów Keitha Nearinga o spędzenie upojnych, intymnych chwil z przyjaciółką jego dziewczyny – Szeherezadą. Co
więcej, seksualną intrygę zawiązuje wraz z Keithem właśnie jego dziewczyna
Lily. Ona instruuje go także, jak zdobyć Szeherezadę. Keith obserwuje, z jaką
swobodą jego wakacyjni znajomi „bawią się” seksem, jak kontakty męsko-damskie są przez nich sprowadzane do poziomu jedynie zaspokajania popędu płciowego, jak kobiety uznając się za nowoczesne, agresywnie przejmują
inicjatywę w relacji z mężczyznami. Nasz bohater usilnie przekonuje samego
siebie, że wolność seksualna jest wartością. Ale im mocniej to czyni, nawet
doszukując się w utworach literackich opisów frywolnych związków damsko-męskich, tym bardziej nie akceptuje rewolucyjności tych kontaktów w kręgu
swych wakacyjnych przyjaciół. Kompleks niskiego wzrostu (170 cm) oraz dręcząca myśl o „kiepskim pochodzeniu” powstrzymują go przez rzuceniem się
w wir swobodnego uprawiania seksu. Uczestniczy w tej „rozrywce” raz w roli
powiernika tajemnic, innym razem osoby krytycznie oceniającej nazbyt śmiałe erotycznie zachowania kobiet czy mężczyzn albo też w roli prześmiewcy
takich zachowań. Żartobliwie mówiąc, Keith, będąc „potencjalną seksualną
zwierzyną polującą”, a mam tu na myśli jego starania o Szeherezadę, zostaje
sam „upolowany” przez jedną z dziewcząt, Glorię.
Losy Keitha i innych postaci występujących w powieści Amisa są mniej lub
bardziej tragiczne. Według pisarza, rewolucja obyczajowa, która przetoczyła
się przez ich umysły i serca, zaważyła na ich dalszym życiu. Zawierali mniej
lub bardziej udane związki, wchodzili w wyniszczające emocjonalnie i fizycznie relacje intymne, wielu z nich świat wypełniły narkotyki i alkohol. Niekiedy
śmierć była dla nich wybawieniem. Po ponad trzydziestu latach okazują się
zgorzkniałymi pięćdziesięciolatkami, ludźmi niepogodzonymi lub tylko pozornie pogodzonymi z otaczającym ich światem.
Zaprezentowany przez pisarza ponury obraz rewolucji obyczajowej lat 70.
XX wieku zmusza czytelnika do refleksji. Rozważa więc wraz z Martinem
Amisem, czy amoralność, będąca w tamtych latach miarą nowoczesności,
przyniosła późniejszym pokoleniom więcej szkody czy pożytku. Czy kobiety
stały się ofiarami feminizmu? Czy warto być niewolnikiem własnych narządów
płciowych? Po przeczytaniu powieści mam wrażenie, że pisarz chciał nam
przekazać istotną myśl, że piękno relacji damsko-męskich polega na zachowaniu równowagi pomiędzy rozumem, uczuciami i seksem.
Intrygujący tytuł powieści – moim zadaniem – oznacza, że każde kolejne pokolenia pozostawiają swoim następcom tzw. „ciężarną wdowę”. To taki koktajl
zasad, pomysłów, poglądów, teorii, refleksji, znaczeń i czynów, który symbolizuje czasy minione. Martin Amis trafnie zauważa, że zawsze wielką niewiadomą pozostaje, jakie będzie nowe pokolenie. Czy zaakceptuje, czy też odrzuci
dziedzictwo pozostawione przez poprzedników? I czy wspomniany „koktajl”
wyjdzie mu na zdrowie? Ulepszy czy pogorszy jego smak?
Anna Fronczak

KULTURA
ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Życie Nasielska nr 10(422); 8–21 maja 2015

Witam Was
kartek szelestem
W naszej szkole pasowanie uczniów
klasy pierwszej
na czytelników
biblioteki na stałe wpisało się do
kalendarza uroczystości szkolnych. Zazwyczaj
odbywa się ono
w II semestrze,
kiedy uczniowie znają już cały alfabet i coraz lepiej radzą sobie z samodzielnym czytaniem. Spotkanie z biblioteką szkolną powinno być
wyjątkowo uroczyste, a pierwsza wypożyczona książka na długo zapamiętana.
22 kwietnia 2015 r. uczniowie klas II, V i VI wraz z opiekunami: Iwoną Łyczkowską i Joanną Prusik, przygotowali dla pierwszoklasistów
przedstawienie kukiełkowe do bajki Charlesa Perraulta Wróżki. Uroczystość pasowania uatrakcyjnił specjalny gość – Królowa Śniegu,
która podczas inscenizacji wcieliła się w rolę narratora.
Królowa Śniegu poprowadziła również część konkursową dla nowych czytelników. Uczniowie odgadywali zagadki związane z postaciami z bajek, jak również zagadki ekologiczne, bowiem 22 kwietnia
2015 r. to Światowy Dzień Ziemi. Wszyscy uczniowie szkoły otrzymali również karty, które posłużą im do napisania listu do Ziemi. Nowi
czytelnicy świetnie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami, wykazali
się świetną znajomością bajek i udowodnili, że są obrońcami przyrody.
Po części konkursowej uczniowie złożyli obietnicę, że będą szanować książki i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, którego
dokonała dyrektor szkoły Teresa Przybysz. Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy
książki. Naszym nowym czytelnikom życzymy wielu miłych chwil
spędzonych z książkowymi bohaterami.
Joanna Prusik
Iwona Łyczkowska

ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Święto Książki
23 kwietnia to data szczególna w historii literatury. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes i William Szekspir. Na ten sam
dzień przypada również rocznica urodzin Vladimira Nabokova. Zatem nieprzypadkowo jest
to data Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
Jak co roku nasza szkoła uczestniczyła w akcji „5 minut dla książki” podczas Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich. Był to już nasz
czwarty raz!
Z tej okazji grupa uczniów z klas I a i II c wraz
z panami Wiolettą Sadowską i Kingą Soliwodą wybrała się z wizytą do Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, Niepublicznego
Przedszkola „Sakolandia” oraz Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”.
Z książkami w rękach, w pięknych kolorowych strojach gimnazjaliści wzbudzili
ogromne zainteresowanie wśród nasielskich
przedszkolaków. Dzieci z uwagą słuchały
baśni i opowiadań przygotowanych przez
uczniów. Wśród nich znalazły się historie
o księżniczkach, damach dworu, książętach
oraz niezwykłych przygodach innych maluchów. Podczas spotkania odbyła się oczywiście rozmowa o ulubionych książkach czy
postaciach.
Przez tę akcję chcieliśmy pokazać, jak ważne jest czytanie, i zaszczepić w dzieciach miłość do książek. Mamy nadzieję, że nam się
to udało. A radość, podziw i zachwyt na twarzach przedszkolaków były najlepszą dla nas
nagrodą.
Krzyknijmy więc wspólnie: „CZYTAM, BO
WARTO!”.
K.S.

Konkurs Fotograficzny
„Widokówka z Nasielska”
Nasielski Ośrodek Kultury zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Czekamy na niebanalne ujęcia, na których znajdą się
ciekawe miejsca znajdujące się na terenie gminy Nasielsk. Konkurs
jest otwarty, bez podziału na kategorie wiekowe. Jego celem jest
stworzenie widokówki promującej naszą gminę. Każdy uczestnik
może przesłać maksymalnie 2 fotografie. Termin zgłoszeń upływa
8 czerwca 2015 r.
Fotografie zgłoszone do konkursu zostaną poddane ocenie jury,
a najlepsze zostaną opublikowane na oficjalnym profilu Nasielskiego Ośrodka Kultury na portalu Facebook i poddane głosowaniu internautów. Uczestnik konkursu, którego praca zdobędzie najwięcej
„polubień”, otrzyma nagrodę.
Więcej informacji w regulaminie, który można pobrać ze strony stronie internetowej organizatora: www.noknasielsk.pl.
K.T.

Z DKK

Kontrowersyjna lektura

W sobotę, 25 kwietnia br., odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem rozmów była
Ciężarna wdowa Martina Amisa.
Martin Amis to pisarz, który święci triumfy w rodzinnej Anglii, u nas pozostając raczej nieznanym pomimo wydania kilku utworów. Ciężarna wdowa to jedna z jego najnowszych książek. Opowiada o młodych ludziach żyjących w epoce zmian obyczajowych, związanych w dużej mierze z większą swobodą seksualną. Długie i gorące
lato roku 1970 spędza we włoskim zamku kilkoro znajomych. Tę sytuację próbuje wykorzystać do swoich celów
Keith Nearing, dwudziestoletni student literatury, porte parole samego autora.
Książka wzbudziła wiele sprzecznych uczuć wśród naszych klubowiczów. Po pierwsze mylące dla niektórych
było określenie Amisa jako pisarza specjalizującego się w satyrze, podczas gdy Ciężarna wdowa jest całkiem
poważną i niełatwą w odbiorze książką. Autor lubuje się w kwiecistym stylu i czasem dorzuca do niego wulgaryzmy, które też niektórych zniechęciły. Jednak byli i tacy, którzy znaleźli w tej książce krytykę swobodnego stylu
życia, trwającego od dłuższego czasu i skutkującego dzisiaj erozją więzi ludzkich.
Naszą następną lekturą będzie książka polskiego pisarza Jacka Dukaja pod tytułem Perfekcyjna niedoskonałość.
Dukaj to utalentowany autor, jednak czy to przekona naszych klubowiczów do tak hermetycznego gatunku, jak
science fiction? Będziemy ją omawiać w sobotę 23.05. br. Zapraszamy na nasze spotkanie wszystkich chętnych.
Paweł Kozłowski

8–21 maja 2015; Życie Nasielska nr 10(422)

WSPOMNIENIE

Z MIASTA

FRANCISZEK WÓJCIAK 1906–1975
Mija 40 lat od dnia 9 maja, w którym tysięczny tłum mieszkańców
Nasielska, wiosek ówczesnego powiatu pułtuskiego i delegacji województwa warszawskiego żegnał
Franciszka Wójciaka. Był on spółdzielcą od 1926 roku, wieloletnim
Prezesem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nasielsku,
jednej z najstarszych spółdzielni w Polsce, bo powstałej w 1904
roku. Mój Ojciec, wierny syn mazowieckiej ziemi, dobrze zasłużył
się jej mieszkańcom.
Franciszek Wójciak urodził się 12
sierpnia 1906 roku we wsi Lubominek jako trzecie z szesnaściorga
dzieci Ludwika i Józefy z Klimkiewiczów. Rodzina gospodarzyła
we wsi Kędzierzawice, skąd Franciszek przemierzał 7 km do szkół
w Nasielsku: Średniej Szkoły Filologicznej (progimnazjum), a następnie
do Szkoły Handlowej Koła Polskiej
Macierzy Szkolnej. Po jej ukończeniu w 1926 roku podjął pracę
w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Nasielsku. W roku
1936 poślubił Jadwigę Kobielewską i został ojcem. Moim. W 1939
roku niemiecki okupant z majątku
Spółdzielni utworzył przedsiębiorstwo „Reifeissen”, zatrudniając kilka osób, w tym mego Ojca. Po II
wojnie światowej wraz z grupą zapaleńców zabezpieczał resztę mienia Spółdzielni, doprowadzając już
w lutym 1945 roku do jej reaktywacji.
Franciszek Wójciak od 1947 roku
był członkiem Zarządu, a od 1948
do emerytury – Prezesem Gminnej Spółdzielni „ Samopomoc
Chłopska”. Powojenne lata były
trudne. Spółdzielcom udało się
uruchomić stary młyn a okoliczni
rolnicy wynagradzali ich pracę …
workiem mąki. W mojej pamięci,
ośmioletniego wówczas dziecka,
utrwaliła się atmosfera niepokoju
i oczekiwania Mamy, kiedy Ojciec
z kilkoma pracownikami wyjeżdżał
wozem konnym nocą, aby rano
dotrzeć do Warszawy po podstawowe narzędzia i produkty. Przez
Narew i Wisłę trzeba było przeprawiać się promem, a zdobycie
gwoździ, łopaty, drutu czy sznura
było wielkim sukcesem!
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ROZMAITOŚCI

Spółdzielnia pod
kierownictwem
O j c a roz wij a ł a si ę
i przekształcała
w przedsiębiorstwo
produkcyjno-usługowe.
Zaspokajała potrzeby
rolników i mieszkańców Nasielska, tworzyła miejsca pracy.
Powstały sklepy spożywcze i przemysłowe, dom towarowy,
lokal gastronomiczny
„Złoty Kłos”, placówki usługowe. Priorytetem działań Ojca było
pobudzenie działalności produkcyjnej.
I tak powstały: mieszalnia pasz, piekarnia,
masarnia, w ytwórnia wód gazowych,
składy materia łów
budowlanych, magazyny nawozów. Dużym sukcesem było zbudowanie
bocznicy kolejowej, eksportowej
ubojni królików oraz utworzenie
pierwszej w kraju składnicy maszyn rolniczych. Inspiracje tych
działań czerpał z odwiedzin Targów Poznańskich. Spółdzielnia organizowała i wspierała działalność
kulturalno-oświatową środowiska.
Działały amatorskie zespoły: muzyczny i teatralny, Kluby Rolnika,
Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni
prowadzący kursy kulinarne, nauki
szycia i haftu. W latach 50. jeden
z pierwszych w mieście odbiorników telewizyjnych zainstalowano
w gabinecie Ojca – skupiał licznych
widzów.
Ojciec był pasjonatem nieliczącym (ku utrapieniu Mamy) godzin
swojej pracy. Swoim zapałem i skutecznością zarażał innych, młodych
pracowników. Z nich wywodzą się
Jego następcy. Czynił wszystko,
aby ludziom żyło się lepiej. Służył
życzliwą radą i konkretną pomocą
mieszkańcom wsi, których problemy były Mu bliskie i znane, toteż
cieszył się powszechnym szacunkiem. Był człowiekiem uzdolnionym, obdarzonym wyobraźnią
i pragnieniem wiedzy. Interesował
się zdobyczami nauki, techniki, telefonią, telewizją, astronomią i …

Maraton Biblijny dotarł
do Nasielska
Od kilku lat w krajach Zachodniej Europy i w Stanach Zjednoczonych jest
praktykowane publiczne czytanie Pisma Świętego. To jedna z form nowoczesnej ewangelizacji. Przez nią Słowo Boże ma trafić nie tylko do tych,
którzy Biblii nie znają, ale i do tych, którzy formalnie ją znają, ale ich wiedza
o jej przekazie nie jest wystarczająca, żeby nie powiedzieć powierzchow-

sztuką. Czytał do późnych godzin
nocnych „Horyzonty techniki”
i „Problemy” – wydawnictwa popularnonaukowe, których roczniki prenumerowane od 1948 roku
zalegały cały pokój. Znał obyczaje
i obrzędy ludowe, barwnie i z humorem opowiadał o nich. Uwielbiał
słuchać muzyki. Kupował instrumenty muzyczne, nuty, książki,
sprzęt do nagrań. Starał się rozpoznać i rozwijać uzdolnienia swoich
trzech córek. Bardzo kochał jedyną
wnuczkę.
Za swe zasługi był wielokrotnie odznaczany Krzyżami Zasługi: Brązowym, Srebrnym i Złotym, Krzyżem
Kawalerskim Odrodzenia Polski,
Złotą Odznaką za zasługi dla Województwa Warszawskiego. Należał
do Stronnictwa Demokratycznego. W czasach, w których przyszło Mu żyć, dochował wierności
Bogu, Ojczyźnie, swoim ideałom.
Dóbr materialnych nie gromadził,
lecz dał nam miłość i wyższe wykształcenie.
Nie zdążył zrealizować swych nowych zamierzeń. W rok po przejściu na emeryturę, dnia 6 maja
1975 roku przestało bić Jego serce.
Bardzo nam Go brak.
Odpoczywaj w Pokoju.
Córka Ewa

na. Ma też trafić do tych, którzy ją znają. Bo Maraton Biblijny to swego rodzaju Święto Biblii.
Coraz częściej, obok katolików, do akcji tej włączają się przedstawiciele
innych wyznań. Maraton Biblijny przybiera wymiar ekumeniczny.
Od 11 lat w tej formie poznawania Biblii uczestniczy Kościół w Polsce, a od
lat 8 – diecezja płocka. W tym roku diecezjalny VIII Maraton Biblijny odbywał się w dniach od 13 do 29 kwietnia. Rozpoczął go w dniu 13 kwietnia mszą św. odprawioną w katedrze płockiej ksiądz biskup ordynariusz
Piotr Libera.
Publiczne czytanie Biblii trafiło po raz pierwszy do parafii św. Wojciecha
w Nasielsku i było wpisane w Diecezjalny Maraton Biblijny. Stało się to
w dniu patronalnym św. Wojciecha 23 kwietnia 2015 r. Organizatorem
i koordynatorem czytania Biblii przy pomniku św. Jana Pawła II, znajdującym się na skwerze jego imienia, był parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
Przez osiem godzin, od godz. 8.30 do 16.30, Księgę Izajasza i Księgę Jeremiasza czytali w kilkuminutowych odcinkach nasielscy duszpasterze,
przedstawiciele wspólnot parafialnych, urzędników, pedagogów. Biblię
czytały też dzieci i młodzież. W sumie czytało 60 osób. Nasielski Maraton Biblijny rozpoczął się i zakończył mszami św. odprawionymi w kościele
parafialnym o godz. 7. i 18.
Wydaje się, że uczestnictwo nasielskiej parafii w Maratonie Biblijnym
będzie kontynuowane. Ten parafialny Maraton Biblijny ma więc numer
pierwszy.
andrzej zawadzki

Z HISTORII

Ostatni kurs

Jeszcze niedawno 1 maja to było wielkie święto. Pochód, zabawy, a i można było kupić trochę kiełbasy. Jednym słowem – uroki „komuny”.
W historii nasielskiej kolejki wąskotorowej to też pamiętny dzień. 1 maja
2005 r. po raz ostatni po torach kolejki przejechał pojazd szynowy. Była
to drezyna napędzana siłą rąk ludzkich. Wspominamy o tym wydarzeniu,
ponieważ mija właśnie jego 10. rocznica.
W przejeździe tym uczestniczył i drezynę napędzał siłą swych rąk Zbigniew Tucholski, autor książki Nasielska kolejka wąskotorowa. To opracowanie ma wyjątkową wartość i może pozwolić w przyszłości odtworzyć
historię tego środka lokomocji.
Dzisiaj nie doceniamy jego znaczenia w transporcie. Przyszły nowe czasy
i mamy nowe możliwości. Ale mimo to tej kolejki wielu osobom żal. Miała
dla nich wartość sentymentalną i historyczną.
Szkoda, że władze Nasielska nie zrobiły nic, aby ratować ją od ostatecznej zagłady, i nie powiadomiły nikogo, że zapadła decyzja o „wyjęciu” jej
z rejestru zabytków, który miał ją chronić. A o wpisanie kolejki do rejestru zabytków postarała się grupa młodych miłośników nasielskiej kolejki wąskotorowej z Warszawy, wsparta przez kilku miłośników tej kolejki
z Nasielska.
I jeszcze dwa fakty związane z tą rocznicą. Drezynę przechował kolejarz
z małej kolejki, jak nasielską „ciuchcię” nazywało wielu, Józef Zawadzki.
Drugim ciekawym elementem tej sprawy jest osoba autora książki o kolejce”: Zbigniew Tucholski to syn znakomitej polskiej piosenkarki Anny
German.
Jeden z miłośników kolejki zauważył, że cała historia naszej kolejki kojarzy się mu z jej piękną piosenką pt. Człowieczy los. I ta melodia brzmi mu
w uszach, gdy myśli o tym, co było i minęło. Bo los tej kolejki i człowieczy
los są dziwnie zbieżne.
andrzej zawadzki
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Z ŻYCIA PARAFII. Pielgrzymka w rocznicę kanonizacji

Śladami św. Jana Pawła II
W dniach 1–3 maja br. miała miejsce autokarowa pielgrzymka
„Śladami św. Jana Pawła II”. Jadąc
w kierunku Krakowa, odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej
Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Jest tam kopia Ostrej Bramy w Wilnie, która powstała jako
wyraz tęsknoty serc ludzi pochodzących z Kresów. W tym sanktuarium przy obrazie Matki Bożej
Miłosierdzia podczas mszy św. zawierzaliśmy naszą parafię, rodziny
i nas samych.
Pierwszym punktami programu
w mieście królewskim był Wawel, następnie Stare Miasto i piękny kościół Mariacki. Nie mogło
nas też zabraknąć przy Oknie
Papieskim na Franciszkańskiej 3.
Następnie udaliśmy się do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. Zwiedziliśmy Centrum św. Jana
Pawła II „Nie lękajcie się”. Dzięki poznaniu tego miejsca pogłębiliśmy znajomość Osoby i dzieła Ojca Świętego.
Przy relikwiach św. Faustyny prosiliśmy o miłosierdzie dla świata. Po tak
intensywnym dniu zwiedzania pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej,
gdzie zjedliśmy kolację oraz spędziliśmy noc. Zapoznaliśmy się z historią
i kultem tego świętego miejsca.
Drugi dzień rozpoczął się mszą św.
w Sanktuarium Matki Bożej, następnie podano śniadanie. Wraz z prze-

Życie Nasielska nr 10(422); 8–21 maja 2015

ZE SZKÓŁ.
Dzień Patrona w SP w Budach Siennickich

Sport wychowuje
do pokoju
W piątek, 17 kwietnia 2015 r. Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich obchodziła Dzień Patrona. W tym dniu zawsze
zapraszamy do udziału w uroczystości przedstawicieli Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, którzy są sympatykami i przyjaciółmi szkoły.

wodnikiem udaliśmy się na Dróżki
Najświętszej Maryi Panny. Przewodnik kalwaryjski brat Krzysztof m.in.
przypomniał, że Święty Jan Paweł II
od dzieciństwa związany był z tym
Sanktuarium. Do Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymował jako dziecko, kleryk, kapłan, biskup, kardynał i papież.
Podczas III Pielgrzymki do Ojczyzny
w 1987 r. podarował Matce Bożej
Złotą Różę z okazji 100-lecia koronacji Cudownego Obrazu. Kalwaryjskie Sanktuarium w 1999 roku zostało
wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO.
Po obiedzie pojechaliśmy do Wadowic, gdzie główną atrakcją było
zwiedzanie Muzeum „Dom rodzinny Jana Pawła
II”. W tym miejscu szczególnie
czuło się duchową o b e c n o ś ć
św. Jana Pawła II.
Każdy etap życia
Ojca Świętego,
jaki jest ukazany
w muzeum, wywoł ywał w nas

inne emocje, skłaniał nas do przemyśleń, zatrzymania się nad sobą i swoim życiem. Oczywiście nie mogło
zabraknąć czasu na „papieskie kremówki” W chwili przerwy udało nam
się posmakować tego pysznego deseru. W Wadowicach każdy czuł się wyjątkowo, chodząc po ziemi, po której
w latach swojego dzieciństwa przechadzał się św. Jan Paweł II. Swój pobyt
w tym mieście zakończyliśmy w Bazylice Ofiarowania N. M. P.
Niedzielny przedpołudnie spędziliśmy w miejscu, „gdzie ludzie
ludziom zgotowali ten los”. Obóz
niemiecki Auschwitz-Birkenau
wywołał w nas smutek i refleksję,
co może uczynić człowiek, jeśli
w jego sercu zabraknie Boga.
Z Oświęcimia wyjechaliśmy w kierunku Częstochowy, udaliśmy się
wspólnie przed oblicze Czarnej Madonny. Po mszy św. na Jasnej Górze
oraz osobistej modlitwie wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Pełni wdzięczności w sercu za
wspólnie spędzony czas i pełni
przeżyć i wrażeń wróciliśmy do
Nasielska.
Ks. Grzegorz A. Ostrowski

Miło było nam gościć Katarzynę Szotyńską-Deberny – żeglarkę, olimpijkę z Pekinu; Iwonę Dzięcioł-Marcinkiewicz – łuczniczkę, brązową
m e d a l i s t kę I g r z ys k
Olimpijskich w Atlancie z 1996 r., olimpijkę
z Aten i Pekinu, wielokrotną medalistkę Mistrzostw Europy oraz
Polski; prof. Krzysztofa
Zuchorę – poetę, pedagoga, pracownika
naukowego Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Nasze spotkanie zaszczycił
również swoją obecnością burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.
Uroczyste obchody odbyły się pod hasłem „Sport wychowuje do pokoju”. Ponieważ w kwietniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Sportu
dla Rozwoju i Pokoju, tegoroczna uroczystość swoje treści skupiała na uniwersalnej wartości, jaką jest właśnie pokój. W części oficjalnej głos zabrała
dyrektor Ewa Strzelczak, która w krótkich słowach przypomniała postać
naszego patrona i przywitała gości. Następnie odbyła się część artystyczna,
na którą złożyły się scenki ukazujące wartość pokoju dla ludzkości i świata, inspirowane ponadczasowymi ideami głoszonymi przez naszego patrona. Gdy mowa była o tak wielkiej wartości, jaką jest pokój, nie mogło
zabraknąć również słów naszego papieża – św. Jana Pawła II, który przez

CIEKSYN. Zakątek Rozmaitości

Praga na walizkach
Miło nam poinformować, że zaczęliśmy w Zakątku Rozmaitości
w Cieksynie cykl spotkań dla seniorów pt. „Praga na walizkach ”.
Pierwsze spotkanie z twórcami tego
projektu: Anią Warwas, Justyną Jary
i Robertą Lipką, którzy opowiedzieli
historię zespołu Cała Praga Śpiewa
oraz przybliżyli ideę przedsięwzięcia, odbyło się 28 kwietnia br.
Spotkanie obfitowało w ciekawe
rozmowy i anegdoty, pomiędzy
którymi artyści uraczyli nas utworami takimi jak: Rebeka, Ballada
o jednej Wiśniewskiej, Ram Ciam

Ciam, Przy kominku, Ballada więzienna. Oprócz polskich
piosenek posłuchaliśmy muzyki bałkańskiej i cygańskiej.
Kolejne spotkanie (warsztaty muzyczne) odbyło w Zakątku
Rozmaitości 5 maja o godz. 17.00.
Zapraszamy seniorów z Cieksyna i okolic na kolejne spotkanie – warsztaty muzyczne z członkami zespołu Cała Praga
Śpiewa, które odbędzie się 19 maja 2015 r. o godz. 17.00
w Zakątku Rozmaitości w Cieksynie. Zapraszamy wszystkich
do obejrzenia strony http://praganawalizkach.tumblr.com.
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER

cały swój pontyfikat zachęcał wszystkich ludzi dobrej woli do zaangażowania się na rzecz pokoju na świecie. Podczas przedstawienia symboliczną
rolę odgrywały gołąbki (dziewczynki z oddziału przedszkolnego), które
wdzięcznie podkreślały znaczenie pokoju we współczesnym świecie.
Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod batutą Hanny Sotowicz.
Po części artystycznej głos zabrał prof. Krzysztof Zuchowa, który podziękował naszym szkolnym artystom za kunszt wykonania wykraczający zdecydowanie, jak stwierdził, poza poziom „szkolnej akademii”. Po słowach
uznania propagator wartości sportu i ideałów olimpijskich w swoim wystąpieniu podkreślił rolę sportu, jego rozmach i siłę oddziaływania w procesie
przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialnych obowiązków w życiu. Życzył wszystkim, aby ta idea wychowania do pokoju wpisała się w codzienne nasze działania. Na zakończenie poinformował, że
w maju w PKOl odbędzie się uroczystość wieńcząca tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju, i poprosił, aby
zaprezentować nasz program artystyczny szerszemu gremium. Dla całej
społeczności szkolnej to ogromne wyróżnienie.
Przygotowanie takiej uroczystości to mrówcza, często niewidoczna praca wielu nauczycieli i pracowników szkoły, dlatego warto podkreślić zaangażowanie całej społeczności szkolnej w uświetnienie tej uroczystości.
Efekt końcowy, radość uczniów oraz słowa uznania i gratulacje były dla
nas podziękowaniem.
Dziękujemy gościom, którzy uświetnili naszą uroczystość. Dziękujemy za
życzenia i kwiaty dla nas wszystkich złożone na ręce pani dyrektor.
K.B., M.D.
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DZIEŃ PATRONA NASIELSKA

Piknik rodzinny w Nasielsku
W niedzielę, 26 kwietnia br. obchodziliśmy 5. rocznicę ustanowienia
św. Wojciecha Patronem Nasielska.
Z tej okazji zorganizowano piknik
oraz zasadzono drzewko – dąb
i nazwano go „Wojciech”.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą celebrowaną przez ks. dr.
Wojsława Czupryńskiego – profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
i procesją wokół kościoła. Później
zebrani przeszli na teren pikniku, na

którym były już ustawione stoiska
z jedzeniem, napojami oraz różnymi upominkami, m.in. ceramiką
z warsztatów w Konarach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych
Pieścirogach; była też możliwość
prezentacji i degustacji produktów
żywnościowych ze znakiem „Poznaj Zdrową Żywność”.
I m p r e z ę r o z p o c z ą ł ko n c e r t
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Nasielska, a po nim przyszła kolej na przemówienia. Jako pierwszy

MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY PCK

Uczniowie z ZSO
najlepsi w rejonie

głos zabrał burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Zwrócił uwagę na
to, że w życiu społeczności lokalnej trzeba jak najlepiej wykonywać
swoją pracę, jednak zawsze przydaje się do tego błogosławieństwo
patrona, jakim jest św. Wojciech. Po
nim głos zabrał proboszcz ks. Tadeusz Pepłoński, który wyraził radość
z faktu, że może się spotkać z wiernymi na pikniku, który został zorganizowany na pięknym terenie
wokół kościoła. Dodał: – Potrzeba
nam Bożej pomocy i radości ludzkiej i dzięki niej możemy łatwiej
patrzeć w przyszłości, szczególnie
jeśli mamy takich orędowników,
jak św. Wojciech, który patronuje
nam od pięciu lat.
Następnie sekretarz Nasielska Marek Maluchnik odczytał akt posadzenia dębu „Wojciech ”. Po nim
wszyscy zebrani udali się do miejsca, w którym znajduje się drzewko.
Jego symbolicznego „posadzenia” dokonali: burmistrz Nasielska,
proboszcz, nasielscy radni oraz
wszyscy mieszkańcy o imieniu

Wojciech. Później zebrali się
oni do pamiątkowego zdjęcia.
Po części oficjalnej można
już było wrócić i obejrzeć wiele pokazów artystycznych. Na scenie prezentowały
się dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku w programie słowno-

-muzycznym pt. Jezus mieszka na
naszej ulicy; Teatr Fantazja ze spektaklem Przygody Alladyna oraz
przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola „Sakolandia” w tanecz-

no-wokalnym widowisku. Swoje
umiejętności prezentowali również
tancerze z pułtuskiej szkoły tańca SWAG oraz młodzi piosenkarze
z Zespołu Szkół Zawodowych: Katarzyna Włodarska, Ewelina Wilska
oraz Łukasz Ołdak.
Piąta rocznica nadania imienia patrona parafii w Nasielsku odbyła się
hucznie i mamy nadzieję, że patron długo będzie sprzyjał miastu
i mieszkańcom, a my będziemy
mieli wiele okazji do świętowania
na cześć św. Wojciecha.
Paweł Kozłowski

Reprezentacja nasielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
wygrała eliminacje rejonowe XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej
Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Zawody odbyły się, w czwartek,
23 kwietnia br. na terenie współorganizatora imprezy – Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Wzięło w nich
udział sześć pięcioosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu
nowodworskiego.

SPORT

Multimedalistka z Nasielska!
Mistrzostwa te rozgrywane są w trzech etapach: rejonowym, okręgowym
i centralnym. W pierwszym etapie na startujących czekał test z wiedzy teoretycznej oraz część praktyczna, sprawdzająca umiejętności nabyte podczas
zajęć z pierwszej pomocy. Uczniowie musieli poradzić sobie z udzieleniem
pomocy poszkodowanym w przypadku złamania kości, oparzenia, porażenia prądem, zakrztuszenia się oraz poprawnie przeprowadzić resuscytację
krążeniowo-oddechową. Poszczególne stacje oceniali ratownicy medyczni – strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Eliminacje przebiegały bardzo sprawnie. Najlepsze trzy drużyny
otrzymały nagrody ufundowane przez starostwo nowodworskie.
W zwycięskiej drużynie startowali uczniowie II klasy LO o profilu turystyczno-obronnym: Kamil Kaniecki, Kacper Kamiński, Cezary Ruciński,
Angelika Marszałek i Weronika Suwińska. Opiekunem drużyny była Ewa
Żołnierzak.
Kolejny, okręgowy etap mistrzostw odbędzie się już 9 maja br. w Parku
Skaryszewskim w Warszawie.
(red.)
Dziękujemy gospodarzowi terenu bryg. Leszkowi Smuniewskiemu, komendantowi KP PSP i jego zastępcy st. kpt. Mariuszowi Wyszyńskiemu
oraz całej ekipie JRG za zaangażowanie i pomoc przy organizacji zawodów, pani Magdalenie Biernackiej, staroście powiatu nowodworskiego, za
ufundowanie nagród i pucharów oraz sponsorom: p. Szymańskim, firma
„Lukullus”, i Ireneuszowi Jankowskiemu, „Piekarnia Kołacz”, za wspaniały
poczęstunek.
Marian Wasierzyński
prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dworze Maz.

Od prawie dwudziestu lat rodowita nasielszczanka Iwona Żyła
zdobywa złote medale w tenisie
stołowym na Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych. Podobnie było i w tym roku.
W dniach 25–26 kwietnia br.
w Gdańsku odbyły się kolejne mistrzostwa, na których pani Iwona
zdobyła trzy kolejne złote medale: indywidualnie, w deblu kobiet i grze mieszanej. W tym roku
rywalizacja kobiet stała na dość
wysokim poziomie, bowiem startowały zawodniczki, które na co
dzień uczestniczą w „normalnych” zawodach ligowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
W turnieju indywidualnym w finale Iwona Żyła zmierzyła się z zawodniczką z Poznania Moniką Dorsz, która
występuję w II lidze. Spodziewano się przerwania dominacji naszej zawodniczki, bowiem jej przeciwniczka
wcześniejsze pojedynki wygrywała bardzo pewnie, a Iwona pojechała na te mistrzostwa po kilkudniowej kuracji i rehabilitacji. Był taki moment, że chciała zrezygnować w półfinale z dalszej rywalizacji, ale po konsultacji
i pomocy lekarskiej dokończyła zawody. Po krótkiej przerwie w półfinale pokonała 3:1 Marię Dolińską z Łodzi,
a we finale, po bardzo wyrównanym i stojącym na wysokim poziomie pojedynku, pokonała 3:0 Monikę Dorsz.
Kolejne złote medale zdobyła w deblu kobiet, grając razem z Monika Dorsz, oraz w grze mieszanej, w której od
wielu lat jej partnerem jest Ireneusz Kopiec z Gliwic.
Tegoroczne mistrzostwa były zarazem kwalifikacjami do Mistrzostw Europy, które w tym roku we wrześniu odbędą w Austrii – Iwona Żyła ma już zapewniony w nich udział wspólnie z partnerami w deblu i grze mieszanej.
Zapewniony udział mają również Paweł Pięta z Częstochowy i Marek Rutowski z Poznania oraz Artur Szeliga
z Warszawy w kategorii mężczyzn. Pozostały skład reprezentacji na Mistrzostwa Europy będzie ostatecznie ustalony po konsultacjach i zgrupowaniu sportowym w sierpniu.
AS
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ZE SZKÓŁ. ZSO

Warsztaty etnologiczne
Od jakiegoś czasu Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Nasielsku
prowadzi dla swoich uczniów
warsztaty z osobami reprezentującymi różne dziedziny naukowe i zawodowe. W czwartek,
30 kwietnia br. szkoła zaprosiła Marię Małanicz-Przybylską, pracownika Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
W pierwszej części spotkania Maria
Małanicz-Przybylska przedstawiła,
czym jest etnologia i antropologia
kultury, która stanowi jej życiową
pasję. Początkowo etnologia była
nauką po prostu o obcych społecznościach, co nie było pozbawione
uprzedzeń (np. Grecy nazywali
wszystkich innych „barbarzyńcami). Z czasem zainteresowanie obcością wyewoluowało w XIX wieku
w pełnoprawną dziedzinę nauki. –
Etnologia to sposób patrzenia na
świat w jego zróżnicowaniu i próba zrozumienia, dlaczego ludzie
w różnych miejscach świata żyją
w rożny sposób – mówiła Maria
Małanicz-Przybylska.
Później wyjaśniono, czym zajmuje się antropologia kultury i czym

się różni od
etnologii. Ta
pierwsza stawia nacisk na
szukanie inności w swoi m wł a snym
ś ro dow i sku,
np. zwyczaje
i zachowania
wś r ó d m ł o dzieży albo
ż yc i e l u d z i
w squatach (czyli pustostanach).
Jest to więc próba dotarcia do
pewnych grup ludzi, którzy choć
nie żyją w egzotycznych krajach,
to jednak odznaczają się specyfiką,
którą warto badać. – Takich tematów jest wiele i właściwie wszystko
wokół nas może być tematem dla
antropologa – opowiadała Maria
Małanicz-Przybylska. Czym jednak
w takim razie ta dziedzina różni się
od np. socjologii? Przede wszystkim warsztatem. Antropolog skupia się na długotrwałym badaniu
terenowym. Jedzie w dane miejsce, mieszka z lokalną społecznością i tak dochodzi do jej sposobu
myślenia.
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TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA
W RUCHU DROGOWYM. Eliminacje gminne

Wiedzą, jak bezpiecznie
poruszać się na drodze
24 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku odbyły się eliminacje gminne XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów. Popularyzowanie przepisów i zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach oraz podstawowych zasad
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także
kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego to główne cele konkursu.

Na koniec doktorantka UW zaproponowała uczniom nasielskiej
szkoły zabawę w antropologów
kultury i przedstawiła im za pomocą teledysku Future Folk Góralska
skała, reklamy oleju i spotu wyborczego PSL, jak dzisiaj gospodaruje
się w nowoczesny sposób dziedzictwo kulturowe wsi. Młodzież
miała dużo pomysłów i trafnie analizowała przedstawiony im materiał. Maria Małanicz zachęciła ich
do dalszego odszukiwania kodów
kulturowych, a w przyszłości być
może do pójścia w jej ślady i dołączenie do grona antropologów
i etnologów.
(PK)

Od godziny 9.30 w zmaganiach rywalizowało 7 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazjalne gminy Nasielsk. Drużyny szkół
podstawowych składały się z czterech osób (2 dziewczynek i 2 chłopców), natomiast szkoły gimnazjalne były reprezentowane przez drużyny trzyosobowe.
Szkoły podstawowe: SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku; SP z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach; SP im. Barona Pierre’a de
Coubertina w Budach Siennickich; SP im. Jana Pawła II w Dębinkach.
Gimnazja: PG nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku; Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach; Gimnazjum z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nasielsku.
Turniej został przeprowadzony przez policjantów z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Stołecznej Policji: st. asp. Katarzynę Surowiec –
sędzia główny, oraz
sierż. sztab. Michała Gaweł. Wszyscy
uczestnicy turnieju rywalizowali
w trzech konkurencjach: test wiedzy
o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym, jazda po torze przeszkód oraz
udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Wszyscy uczestnicy rozwiązywali dwa testy teoretyczne. Pierwszy
obejmował zagadnienia znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów
obowiązujących w ruchu drogowym. Uczniowie szkół podstawowych
zmagali się z 20 pytaniami, natomiast gimnazjaliści rozwiązywali test,
który składał się z 25 pytań. Drugi polegał na ustaleniu prawidłowej
kolejności przejazdu przez skrzyżowania. Wszystkie zagadnienia teoretyczne zostały przygotowane przez specjalistów z Komendy Stołecznej Policji. Nad całością czuwała st. asp. Katarzyna Surowiec.
Kolejna konkurencja polegała na udzieleniu przez całą drużynę pomocy
osobie poszkodowanej. Zadania w tej kategorii zostały przygotowane
przez panie pielęgniarki Ewę Bębenek i Barbarą Szajkowską. Ostatnim
elementem turnieju był tor przeszkód, który mieścił się na boisku Orlik.
Zasady pokonywania toru uczestnikom przedstawili policjanci z Komendy Stołecznej i to oni czuwali nad właściwym przebiegiem turnieju. Przeszkody i użyte w rywalizacji rowery były własnością KSP.
Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:
I miejsce: SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach.
II miejsce: SP im. Barona Pierre’a de Coubertin w Budach Siennickich,
Gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku.
III miejsce: SP z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, Publiczne
Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.
Najlepsi uczestnicy turnieju w klasyfikacji indywidualnej:
Marcel Roszak – SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Marcin Paluszek – PG nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.
Drużyny oraz najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Nasielska.
W kolejnym etapie naszą gminę reprezentować będą drużyny: w kategorii szkół podstawowych – Klaudia Tomczyk kl. VIa, Aleksandra Smolińska kl. Vc, Wojciech Dełęgowski kl. VIc, Marcel Roszak kl. Vc, rez.
Milena Szczęsna kl. VIa ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku pod opieką Moniki Paluszek.
W kategorii szkół gimnazjalnych – Krzysztof Wiktor kl. III, Kajetan Kiliś
kl. Ia, Mateusz Bombała kl. III z Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach pod opieką Małgorzaty Łuczyńskiej.
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Koordynatorzy Turnieju:
Monika Paluszek, Ewa Lipowska
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Ziemia nasielska w czasie I wojny światowej – część III
Dnia 24 lipca 1915 roku Niemcy zajęli cały obszar powiatu pułtuskiego,
zawieszając dotychczasowy podział
administracyjny. Siłą rzeczy, lokalne
Komitety Obywatelskie przejeły na
siebie obowiązek zaspokojenia niezbędnych potrzeb materialnych ludności oraz zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. W pewnym sensie reprezentowały też miejscową społeczność wobec niemieckich władz
okupacyjnych. Jednakowoż komitety działały krótko; władze niemieckie
zabroniły ich działalności powołując
już 19 sierpnia 1915 roku magistraty.
Chcąc pozyskać przychylność polskiego społeczeństwa powołano rady
miejskie, a w powiatach – sejmiki. Językiem urzędowym obok języka
niemieckiego miał być język polski.
Zarząd nad powiatem pułtuskim objął
niemiecki landrat, którym mianowano
barona von Imhoffa.
Nowy okupant dążył do stworzenia
silnej władzy terenowej opartej na powiatach. W celu utworzenia dużych
powiatów o znaczącym potencjale
ludnościowym i gospodarczym przystąpiono do zmniejszenia ich liczby, likwidując jednostki mniejsze i słabsze.
W marcu 1916 roku generał gubernatorstwa warszawskiego Hans von Beseler wcielił do powiatu pułtuskiego cały
powiat makowski, natomiast część
gminy Zegrze, połowę gminy Gzowo
oraz południową część gminy Nasielsk
wcielono do powiatu warszawskiego.
Od 24 lipca 1915 roku do 11 listopada
1918 roku Nasielsk był okupowany
przez wojska niemieckie. Z ekonomicznego punktu widzenia okres ten
był dla Nasielska czasem gospodarczej
degradacji, upadku rzemiosła, handlu,
okresem ogólnej pauperyzacji ludności a szczególnie robotników, rolników
i rzemieślników. W czasie tej okupacji,
polityka władz okupacyjnych w dziedzinie gospodarki oparta została na
licznych ograniczeniach i zakazach
oraz rabunkowej eksploatacji zarówno
rolnictwa jak i przemysłu oraz zasobów
leśnych okupowanego obszaru. Tylko
w przedziale od 1 kwietnia do 3 czerwca 1916 roku wywieziono z Królestwa
do Niemiec 1.468 wagonów różnych
podlegających rekwizycji produktów,
w tym: 9 wagonów skór, 162 wagony
drzewa, 4 wagony oleju, 175 wagonów
metali, 10 wagonów chemikaljów, 795
wagonów bawełny, 404 wagony wełny. Oprócz przytoczonych artykułów,
które podlegały rekwizycji, wysłano
do Niemiec 80 wagonów złomu żelaza, 100 wagonów surówki, 120 wagonów różnych rud metali i szlaki. Same
zasoby lnu i wełny wywiezione do
Niemiec oszacowano na 50.000.000

marek. Jak wynika ze sprawozdania
generalnego gubernatora H. Beselera,
przygotowanego dla cesarza niemieckiego, tylko w okresie od 1 kwietnia
1918 roku do 31 sierpnia 1918 roku do
Niemiec wywieziono 101.689 sztuk
bydła, 21.375 sztuk trzody chlewnej
i około 500 owiec. Do tego dochodziły konie, których w samym tylko
1916 roku okupant zarekwirował przeszło 103.000. Nadmierną eksploatacją
objęto lasy, z których drewno wykorzystywano nie tylko do celów wojskowych, ale też w dużych ilościach
wywożono go jako materiał opałowy oraz budowlany do Niemiec.
Bezpośrednio przed wybuchem wojny z obszaru Królestwa Polskiego nie
eksportowano drewna, przeznaczając
go wyłącznie na potrzeby rynku wewnętrznego. Według zaś danych z 1916
roku wartość drewna z obszaru Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego wynosiła około 30.000.000
marek, z tego na potrzeby rynku wewnętrznego (odbudowa ze zniszczeń
wojennych) przeznaczono surowiec
za około 7.000.000 marek.

ce się rekwirowaniem wszystkiego, co
się da. Polakom pozostawiono zarząd
miast, gmin wiejskich i sądownictwo
gminne…”

Trafnej oceny sytuacji w tym zakresie
dokonał delegat Rady Głównej Opiekuńczej z Warszawy Aleksander Małkowski, który przebywał na terenie
powiatu pułtuskiego w styczniu i lutym 1916 roku. Tak charakteryzował
on niemieckie rządy w powiecie: „Armia niemiecka nie niszczyła budynków
i dorobku kulturalnego, przeciwnie,
na oko wprowadziła nawet niektóre
ulepszenia w postaci pomp zamiast
studzien z drewnianymi żurawiami, nabudowała wiele artystycznych płotów
i altan z brzeziny nie obranej z kory i nastawiała masę pomników na pamiątkę
wojny. Za to całym dążeniem tej armii
było i jest obrać ludność do ostatniego grosza, ostatniego funta zboża ze
spichlerza i ostatniego bydlęcia z obory. Dlatego też żołnierze i urzędnicy
okupacyjni darzeni są nadzwyczajną nienawiścią ludności… Osobiście
Niemcy nie czynią ludności krzywdy,
chyba, że ktoś ich prowokuje. Wobec
takiego nastroju władze okupacyjne oparły się na Żydach, którzy chętnie podjęli się względem nich takich
usług, jakie dawniej pachciarze świadczyli swoim dzieciom; są używani oni
do wszystkiego, a traktowani z pogardą. W ludności wyrodził się wybitny
antysemityzm wskutek zajętego przez
Żydów stanowiska. Obok wojskowych
istnieją władze administracyjne i sądowe. Administracja ma na celu wyciśnięcie jedynie wszystkiego, co można
wycisnąć z ludności; do tego zostały
utworzone w każdym powiecie specjalne urzędy gospodarcze, zajmują-

Dwory i zabudowania folwarczne zostały zajęte przez oddziały Wermachtu. Jak relacjonował Mariusz Weyher
z Kosewa; „…cały dwór zawalony
wojskiem, w salonie oficerowie, w pokojach żołnierze. Wywłóczą wszystko
ze stodół i ukrywają ekwipunek. Będą
tu stać do 11 października, potem wyjadą sobie na wschód, w chałupach
chłopskich jest 15 – 20 osób – artylerzyści i saperzy.” Podobnie było w innych folwarkach. W Lubominie pani
Mąkowskiej pozostawiono do dyspozycji we dworze tylko jeden pokój
i to na poddaszu. W Chrcynnie matka
i żona właściciela otrzymała w pałacu
dwa pokoje. Inni okoliczni ziemianie
po powrocie z ewakuacji (Dąbrowscy z Kowalewic) zamieszkali w starej kuźni, bo Niemcy zajmowali cały
obszerny dwór. Właścicielom majątków ziemskich nie wolno było nic
sprzedać ani kupić. Inny świadek tych
brzemiennych w skutkach wydarzeń
ks. Przedpełski pisał: „Wciąż wywożą
z folwarków różnego rodzaju maszyny rolnicze jak siewniki czy żniwiarki,
nadto masę mebli zabierają, ludziom
wszystkie krowy prócz jednej, ale i to
nie zawsze. Rozgrywają się przy tym
rozpaczliwe sceny z kobietami, które
bronią swego dobra do ostatka, narażając się na bicze i strzały.”

Wkrótce po zajęciu gminy Nasielsk,
Niemcy ograbili wszystkie folwarki i gospodarstwa drobnej własności
rolnej (drobna szlachta i włościanie)
z lepszych koni, wprowadzając jednocześnie przepis zakazujący wolnego handlu końmi. Zwierzęta te uznano
bowiem za „strategiczny materiał wojenny” i obrót nimi mógł odbywać się
jedynie za pośrednictwem lokalnej
administracji. Brak lub niedobór koni
przekładał się na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, stąd też okupant,
aby zapobiec odłogowaniu pól, których właściciele z powodu braku koni
nie byli w stanie uprawiać, nałożył
na okolicznych mieszkańców przymus pracy. Skutkiem tego chłopi po
skończeniu robót we własnych gospodarstwach zmuszani byli do pracy
w pobliskich majątkach ziemiańskich
Wprawdzie praca ta świadczona była
odpłatnie, jednak po niskich stawkach
godzinowych.

Z gospodarstw chłopskich, podobnie jak z folwarków, rekwirowano bydło, trzodę chlewną, owce i drób,
przeznaczając je głównie na potrzeby
konsumpcyjne wojska i okupacyjnej administracji. Chłopów ogołacano

z posiadanych zapasów zboża, ziemniaków, siana, mąki, kaszy i innych
produktów nie zostawiając im często
produktów, które wynikały z potrzeb
konsumpcyjnych ich rodzin. Włościanie byli niejako łatwiejszym obiektem
napaści, z reguły nie podejmowali też
żadnych kroków mających na celu
znalezienie i ukaranie sprawców rekwizycji czy zwykłych rabunków i grabieży.
Duże zapotrzebowanie na żywność
przeznaczoną zarówno dla wojsk niemieckich jak i potrzeb aprowizacyjnych samych Niemiec spowodowało,
że już rozporządzeniem z 27 kwietnia
1915 roku zarządem wojskowym objęto wszystkie zapasy pszenicy, żyta,
jęczmienia i ziemniaków. W lipcu 1915
roku zasady te rozciągnięto na owies,
groch i mieszankę. Za dostarczone
płody rolne płacono producentom
ceny, które nie pokrywały nieraz nawet kosztów produkcji. Rolnicy, którzy
nie stosowali się do ustalonych przepisów, narażali się na konfiskaty i surowe
kary stosowane z całą bezwzględnością.
Na poszczególne powiaty, gminy, wsie
i folwarki oraz indywidualnych producentów nałożono kontyngenty określające ilość dostarczonych produktów
w określonym czasie. Rozdział kontyngentu na poszczególne podmioty
wymagał przeprowadzenia wcześniej
szczegółowych ustaleń dotyczących
wielkości i struktury zasiewów. Priorytetem było zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych okupantów. Wysokość
wyznaczonego kontyngentu władze
okupacyjne traktowały dość elastycznie. Widząc w niektórych powiatach
możliwość ściągnięcia większej ilości
produktów rolnych albo pod wpływem konieczności pokrycia pilnych
potrzeb własnych, narzucały zwiększone ilości zwierząt rzeźnych lub płodów rolnych. Oprócz zboża i kartofli
nasielska gmina wiejska w ramach kontyngentu mięsnego, co miesiąc musiała dostarczyć 70 sztuk trzody chlewnej
i 30 sztuk bydła. W obrocie prawnym
nie było pojęcia uboju gospodarczego, za zabicie świni w gospodarstwie
rolnikowi groziły dwa miesiące aresztu
lub wysoka grzywna oraz w obydwu
przypadkach przepadek ubitego inwentarza. Krowy poddano klasyfikacji zaliczając je do jednej z trzech klas,
w zależności od mleczności. Każda
krowa w założeniu okupantów, miała
dostarczyć 500 l mleka rocznie, sztuki
nie spełniające tego wymogu kierowane były na rzeź. Braki na rynku żywnościowym spowodowały, że nakazano
dostawę do Nasielska posiadane zapa-

sy brukwi, nie pozwalając na jej spasanie zwierzętami gospodarskimi.
Jesienią 1915 roku dokonano rekwizycji niemal całego zapasu zboża i ziemniaków. Ludność otrzymała kartki
z wyznaczoną wagą mąki przeznaczonej do wypieku chleba. Wkrótce
potem weszły kartki żywnościowe na
cukier i sól. Reglamentacji poddano
także naftę. Zamknięto część nasielskich młynów i wiatraków, a te którym
pozwolono mleć zboże, objęto ścisłą
kontrolą wojskową.
W listopadzie tego roku, nakazano sołtysom zebrać w podległych
im wsiach 500 kur i dostarczyć je na
stację kolejową w Nasielsku. Nastąpiła wówczas również rekwizycja blisko
połowy inwentarza żywego. Na całą
gminę nałożono kontyngent zbożowy w wysokości 15 tysięcy q żyta, co
w przeliczeniu na jeden hektar użytków rolnych dawało 6 q, a więc połowę uzyskiwanych wówczas plonów.
Za odstawione żyto producent otrzymywał 16 marek za kwintal, podczas
gdy cena wolnorynkowa wynosiła 50 marek. Zachętą do odstawiania
płodów rolnych zaraz po zbiorach
były relatywnie dość wysokie ceny
skupu, które w kolejnych miesiącach
ulegały systematycznemu obniżeniu. Pomimo nadmiernej eksploatacji gospodarstw rolnych Generalnego
Gubernatorstwa Warszawskiego, okupanci ze względu na brak żywności we
własnym kraju, podejmowali pewne
prowizoryczne rozwiązania mające na
celu aktywizację produkcji rolnej ziem
okupowanych. Niekiedy, czasowo
udostępniano rolnikom konie wojskowe, zwłaszcza w okresie spiętrzonych
prac polowych. Zachęcano również
do prowadzenia bydła zagrodowego,
sprowadzano lepszy materiał siewny.
Podejmowano również pewne działania na rzecz komasacji gruntów.
Na przednówku 1916 roku powszechnie zaczęto odczuwać brak chleba.
Obawiając się rozruchów w Nasielsku,
rozporządzeniem z 7 maja 1916 roku
okupanci nakazali poszczególnym
wsiom dostarczać do miasta po 75 ct
[cetnar, centar – jednostka wagi równa stu lub w niektórych krajach pięćdziesięciu kilogramom – przyp. red.]
zboża tygodniowo w ramach ogólnego kontyngentu zbożowego. Jedynym funkcjonującym młynem
w Nasielsku był młyn Żyda Mosze Winegarta, objęty wspomnianym nadzorem wojskowym, natomiast żarna
w gospodarstwach chłopskich podlegały rekwizycjom, co miało ograniczyć konsumpcję zbóż przez ludność
wiejską.
Stanisław Tyc
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Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część III
17 września 1915 roku
Dziś dowiedziałem się przypadkowo, że mamy wkrótce wyjechać gdzieś dalej do Rosji. Gazet
nie czytamy już od kilku dni, bo ich
nigdzie nie można dostać; nawet
w Połocku, szesnaście wiorst od
nas, z trudem można dostać jakąś
starą gazetę. (…) Ciekawe, jaki obrót weźmie koniec wojny. Wszak
wszyscy byli absolutnie pewni, że
Niemcy będą rozbici w drobiazgi a tymczasem Niemcy wszystkich gromią, jak się widzi. Co do
mnie to mam jakieś przeczucie,
że nie zginę na wojnie. Podobno
nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło. Kiedy rotnik popadnie
w ciężkie chwile zawsze zwróci się
o pomoc do swej opiekunki Najświętszej Marii Panny, która się zawsze nim opiekowała i opiekować
będzie. (…)
19 września
Niemcy okrążają Wilno z trzech
stron, prawdopodobnie za kilka
dni wkroczą do niego. Dziś dostała nam się do ręki przypadkowo
gazeta rosyjska. Daje się zauważyć z niej, że naród chce dalej
wojować, a rząd skłonny jest do
zawarcia pokoju. W Piotrogrodzie
zaczynają się strajki po fabrykach.
Spodziewać się należy nowych
wypadków, o ile nastąpią jakieś
nieporządki w kraju – pokój nastąpi bezwarunkowo wkrótce. (…)
21 września
Nie rozumiem, dlaczego nas nie
wysyłają stąd, wnet mogą nas
Niemcy zabrać do niewoli. Wczoraj nocą niemiecki pojazd podjechał do nas tak blisko, że tylko
o cztery wiorsty był od nas. Wyobrażam sobie chwilę, kiedy by to
nastąpiło, brałby nas jak barany,
gdyż w całym naszym batalionie
mamy aż… sto czterdzieści siedem karabinów i to bez naboi!
Dziś znowu padał deszcz, zimno
przejmujące dokucza nam wszystkim. Wybraliśmy się po raz pierwszy o kilka wiorst w pole. Było to
coś w rodzaju manewrów. Idąc
z powrotem z manewrów śpiewaliśmy kilka piosenek (naturalnie
rosyjskich) patriotycznych. Słowa patriotyczne i melodie przemawiające do duszy tak na mnie
podziałały, że tylko siłą woli powstrzymałem się od łez. Przypomniała mi się nagle moja rodzina,
moi znajomi i bliscy…(…)
23 września
Kilka dni temu Niemcy zajęli Wilno
i w dalszym ciągu posuwają się na
wschód. Od Mińska są na osiemdziesiąt wiorst. Zajęli ważną stację
węzłową Baranowicze. Tam była
dłuższy czas kwatera głównodowodzącego wojskami rosyjskimi
Mikołaja Mikołajewicza.
Gazety ogłaszają, że ma zebrać
się wkrótce w Paryżu zjazd przed-

stawicieli sojuszników, aby osta- monię, poproszono mnie, żebym
tecznie rozstrzygnąć, czy dalej zagrał, toteż grałem ochoczo, aby
prowadzić wojnę z Niemcami czy życie monotonne rozerwać – ruszamy w wieczór w drogę o godziteż pokój zawrzeć.
Wszyscy tu wierzą, że pokój bez- nie ósmej.
warunkowo nastąpi niezadługo, 30 września
ponieważ obie strony wyczerpały O godzi n i e dwun a stej staje się moralnie i materialnie. Nie tyl- my w Połocku. Na stacji mnóko państwa chcą pokoju, ale każdy stwo zbiegów siedzi w wagonach.
żołnierz oczekuje tej chwili jak zba- Wszystko to wygłodniałe i robi
wienia. Gdyśmy czytali w gazecie, przygnębiające wrażenie. Nad raże Niemcy zajęli Wilno, to żołnie- nem zimno nam dokucza w warze tańczyli i śpiewali z tego powo- gonach. (…) O godzinie dziesiątej
du, że prędzej będzie pokój.
stajemy na maleńkiej stacji pod
Dziś chcieli wybrać z całej roty lu- Witebskiem. Wszystkie linie zajęte
dzi wykształconych, aby ich uczyć pociągami, na których przewożą
na oficerów. Okazało się, że nikt całe miasta: Polacy, Rusini, Litwini,
nie zgłosił się na to stanowisko, po- Łotysze i Żydzi. W jednym wagonie
mimo tego, że w naszej rocie jest mieści się do pięćdziesięciu osób
kilkunastu ludzi z wykształceniem. przeważnie kobiet i dzieci. WędruNikt nie ma chęci udawać się na ją oni już od kilku dni, przejeżdżają
kotlety. (…)
26 września, niedziela
Dzień za dniem wlecze się niesłychanie długo. Codzienne monotonne zajęcia wyrabiają z ludzi
automaty. Męczą nas na wszystkie
strony, tak że człowiek zapomniał
już kiedy dzień powszedni a kiedy
święto. (…)
27 września
Dziś mnóstwo ludzi przejeżdżało
przez Bawaruchę w stronę Połocka. Potem w tę samą stronę pędzili żołnierze osiem tysięcy krów
i wołów. Wszystko to zarekwirowane bydło przeznaczone dla wojska. Z rana wymaszerowaliśmy na
pierwszą strzelaninę w las, na ładnej polanie o trzy wiorsty, rozpoczęliśmy strzelanie do celu. Każdy
Strona z dziennika Wiktora Oleksiaka.
żołnierz wystrzelił piętnaście razy
na trzysta kroków. Ja trafiłem dzie- dziennie do piętnastu wiorst, a powięć razy za co dostałem pochwa- tem stoją kilka dni. Można sobie
łę od naszego rotnego. Mamy już wyobrazić jak oni żyją w wagowkrótce wyjechać z naszej Bawa- nach. Głód, chłód, brudy, nędza,
ruchy. (…)
matki rodzą w wagonach – oto
obraz nędzy i rozpaczy. Co będzie,
29 września
gdy nastąpią mrozy i większy brak
Dziś mamy już ostatnią strzelaninę.
chleba? To też ten nieszczęśliwy
Trafiłem osiem razy na trzysta krolud z głodu powymiera. (…)
ków w zupełnie małe deszczułki, za
co dostałem pochwałę. Zaznaczyć Miasto Witebsk, stary gród wydał mi
trzeba, że wielu strzelców nie trafiło się nieszczególnym miastem, zbudoani razu do celu. Dziś ostatecznie wane z drzewa i rozrzucone po obu
wyjeżdżamy z naszej Bawaruchy. brzegach Dźwiny. Z budowli więkMija miesiąc jak tu przybyliśmy szych zasługują na uwagę dawne
i akurat rok jak uciekaliśmy przed kościoły i klasztory polskie, poprzeraNiemcami ze Świecka. W ciągu biane z czasem na cerkwie. Dworzec
roku nastąpiło wiele zmian. Bóg kolejowy to duży gmach zbudowany
to raczy wiedzieć, jak dalej będzie. bez stylu i smaku. Wszędzie drożyzna,
Niemców nie pobito, za to oni po- na przykład bułka kosztuje dwanaście
bili sprzymierzonych na wszystkich kopiejek, a kiełbasa czterdzieści pięć.
frontach. Wyjeżdżamy, dlatego że O godzinie dziesiątej ruszamy dalej.
Niemcy przybliżają się do nas.
1 października
Na stacji duże ożywienie. Żołnierze Godzina dziesiąta rano: stajemy
kręcą się jak mrowie. Wielu wyszło w Smoleńsku, tu również mnóstwo
na pobliskie pola, aby sobie zago- uciekinierów. Cukru tu nie ma już
tować „kipiatoku” [wrzątku], inni od dwóch tygodni, podobnie zagrają na różnego rodzaju instru- pałek i mąki.
mentach. Jest dziś wyjątkowo ładna Pozwolono nam udać się do miapogoda, ciepło, słońce zachodzi sta. Ja naturalnie z całą ciekaworzucając nam ostatnie promie- ścią pospieszyłem zwiedzić ten
nie na pożegnanie w Bawarusze. stary gród. Jednakowoż nic tu cieW wagonie naszym mamy har- kawego nie ma z wyjątkiem staro-
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żytnej fortecy, a właściwie murów
wokół starego miasta. Nowe miasto brudne, błotniste, domy niskie
– przedstawia nam prowincjonalną mieścinę. Posiada Smoleńsk
tramwaj elektryczny, ale licho wyposażony, że nawet słupy są drewniane. Przed trzystu laty Polacy tu
gospodarowali zdobywszy fortecę.
Po południu jedziemy dalej. Noce
zimne, dni pogodne i słoneczne –
usposabiają żołnierzy do humoru.
(…)
3 października
Jedziemy już czwartą dobę. Obecnie stoimy na stacji w guberni kałuskiej. W wagonach umarło już
kilku uciekinierów. Kaługa miasto
fabryczne. Tu wyrabiają samowary.
[fragment nieczytelny] Zmuszeni
byliśmy wyjechać stąd o dziewięt-

naście wiorst poza miasto. (…)
5 października
Dziś bardzo się oziębiło, pochmurno i mglisto, jeżeli jeszcze deszcze
spadną nie będzie można wychodzić na ćwiczenia, gdyż ziemia
tłusta będzie przylepiać się do niemożliwości.
Bułgaria szykuje się nie na żarty do wojny przeciw Serbii. Francuzi podobno rozbili trzy korpusy
Niemców w Szampanii. O pokoju ani słychać. Ja sądzę, że wojna
przeciągnie się co najmniej o rok
a może i dłużej. (…)
10 października
Dziś przy niedzieli kazali nam
wszystkim udać się do cerkwi na
nabożeństwo. Jak wszystko rosyjskie, tak i cerkiew przypomina, coś
nieeuropejskiego. (…)
15 października
Również dziś nas ganiają do musztry – już późno wieczorem wracaliśmy do swoich kwater. Po
powrocie każą nam śpiewać pieśni
na placu, aby nam było wesoło. Te
pieśni tak nam obrzydły, że śpiewa
się je z obrzydzeniem. Bo proszę
sobie wyobrazić, że śpiewa się na
całe gardło i z nogi na nogę przestępuje się do taktu, tak z półtorej
godziny. Wszyscy są z tego niezadowoleni, czekają tej upragnionej
godziny, kiedy się usłyszy słowo
„pokój”. (…)
17 października
I dziś wyprawili nas do cerkwi na
modlitwę. Ciekawi naprawdę są ci

ruscy ludzie, szczególnie w niedzielę i święta. Gdy jedni idą do
cerkwi, to inni jadą do pobliskiego
miasta na targ, a w bliskich wioskach i siołach młócą zboże, rąbią
drzewa itp. (…)
Dziś wysłałem dwa listy do Piotrogrodu, jeden z zapytaniem o moją
rodzinę, drugi do redakcji o przesłanie mi dwutygodnika polskiego
„Sprawa Polska”. Wątpię jednak, że
będą mogli przesyłać mi to pismo.
22 października
Od kilku dni nie dzieliłem się wrażeniami ze swym dziennikiem
z powodu braku czasu, gdyż wynajdują nam przeróżne zajęcia,
abyśmy, broń Boże, darmo chleba
nie jedli. Zimno nam dokucza do
żywego – śnieg ma chęć padać już
dawno, lecz nie może się zebrać,
aby zamanifestować się swoją
obecnością. Obecnie uczymy się,
jak zajmować pozycje, podobno
będziemy je wkrótce zajmować.
Dziś kazali nam oddać wszystkie
pagony do numerowania. W przyszłą niedzielę mamy już przysięgać
jako wierni żołnierze cara. (…)
24 października
Dziś, jak nam mówią nasi naczelnicy, nastał dzień ważny i podobno
uroczysty. Co? Uroczysty? – z jakiego powodu? I to dla nas, co żyjemy, głodno i chłodno i w nędzy?
Nie daj, Boże, nikomu tego, co
obecnie tu przeżywamy. Jeść
obecnie dają nam tak: dziennie trzy
kostki cukru, dwie pajdy chleba na
osobę, następnie na obiad kapusta
rzadka do tego stopnia, że jedna
drugiej nie widzi – po cztery łyżki kaszy gryczanej na sucho i maleńką porcję mięsa. Wieczorem
gotują nam coś w rodzaju napoju
dla cieląt, kapusta mieszana z burakami i [fragment nieczytelny],
co wszystko stanowi takie wstrętne pożywienie, że nawet świnie nie
chciałyby żreć. (…)
Ale odbiegam od właściwego tematu, miałem pisać o przysiędze. Z rana
kazali nam się umyć, buty wyczyścić
i marsz do cerkwi, około jedenastej
zapędzono nas z cerkwi na plac tej
wioski i tam ustawiono cztery kolumny. Pośrodku ustawiono stół, na
nim krzyż i książkę. Wokoło niego
zebrało się nasze naczalstwo i pop,
który wygłosił coś w rodzaju mowy,
potem nasz rotny powiedział, jakie
nas czekają kary, gdyby ktoś przestąpił zakon. Następnie przysięgaliśmy na wierność cara przeszło dwie
godziny stojąc z gołymi głowami na
silnym wietrze i mrozie – zmarzliśmy
do tego stopnia, że nam się nogi
trzęsły. Nasz podpułkownik Orłow
życzył nam w końcu odmaszerowania na wojnę, każdy słuchał tego
z ironiczną miną i umykał do mieszkania aż się kurzyło za nim (…)
Wiktor Oleksiak
Wszystkich zainteresowanych nabyciem książki „Historia oczyma mieszkańców Nasielska” oraz
ostatniej książki „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu” zapraszamy do biblioteki miejskiej
w Nasielsku oraz do punktu informacyjno-ogłoszeniowego BASZTA.

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Kino NIWA ZAPRASZA

Zajęcia otwarte
W Samorządowym Przedszkolu
w Nasielsku nauczyciele organizują dla rodziców zajęcia otwarte. Są
to spotkania, dzięki którym można zobaczyć, jak dzieci funkcjonują
w grupie przedszkolnej, jakie miewają problemy i trudności. Można
też poznać metody pracy nauczycieli z dziećmi, relacje zachodzące pomiędzy nimi oraz dokonać
obserwacji zachowania własnego
dziecka na tle grupy. Dobrze jest,
gdy mama lub tata uczestniczy
w takich spotkaniach. W ten sposób
wzmacniamy więzi rodzinne i poczucie wartości naszych pociech.
Dajemy sygnał naszym dzieciom,
że to co robią codziennie w przedszkolu, jest dla nas ważne.
W grupie 5-latków odbyły się „Zajęcia otwarte dla Rodziców”. Ich
tematem była „Lodowa kraina –
Antarktyda” oraz żyjące na niej
zwierzęta – pingwiny. Nasze dzielne przedszkolaki wspaniale dzieliły
wyrazy na sylaby i głoski oraz od-

13

PO GODZINACH

8–21 maja 2015; Życie Nasielska nr 10(422)

13–17 maja godz. 15.00

Ups! Arka odpłynęła 3D
Animacja, przygodowy; Niemcy, Belgia, Luksemburg,
Irlandia; Czas trwania: 1 godz. i 25 min.

Nie dla wszystkich zwierząt starczyło miejsca na
Arce Noego, co się z nimi stało? Odpowiedź dostaniemy w animacji, której reżyserami są Toby
Genkel i Sean McCormack.
13–17 maja godz. 17.00

Saga Wikingów
Akcja, przygodowy; Szwajcaria, Niemcy, RPA; Czas trwania: 1 godz. i 37 min.

czytywały wyrazy i dopasowywały je do odpowiednich obrazków.
Odpowiadały na pytania dotyczące życia pingwinów, rozpoznawały
cyfry, a na koniec wykonały prace
plastyczną pt. „Pingwinek”.
Również i u 4-, 5-latków odbyły
się podobne zajęcia – „Czekamy

na święta wielkanocne – pisanki
w koszyczku”. Były one prowadzone metodą z elementami edukacji
przez ruch wg D. Dziamskiej. Podczas zabaw dzieci odpowiadały
na pytania dotyczące wiersza, doskonale radziły sobie z dzieleniem
wyrazów na sylaby oraz poprawnie
używały liczebników porządkowych. Razem z rodzicami wspaniale przedstawiły opowieść ruchową
z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Na koniec nasze przedszkolaki wspólnie z rodzicami wykonały
prace plastyczną. Dzieci rytmicznie
kreśliły kółka, które później zamieniły się w piękne pisanki. W tym
samym czasie rodzice musieli poradzić sobie z wykonaniem małego
kurczaka techniką origami.
Wszystkie dzieci oraz ich rodzice
aktywnie uczestniczyli w zadaniach
oraz w zabawach ruchowych.
(SP)

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Partner może wystawić na ciężką próbę
Twoje zaufanie. Twoim skołatanym nerwom dobrze zrobi wyciszenie. Wszystko,
co teraz zaplanujesz, będzie zrobione na
czas. Praca da Ci wiele satysfakcji.
Byk 21.04–20.05
W pracy i w realizowaniu ambicji nic nie stanie
Ci teraz na drodze. Możesz wiele osiągnąć,
z łatwością pokonując konkurentów. Na lepszą passę w finansach musisz poczekać. Nabierz dystansu do nowo poznanych osób.
Bliźnięta 21.05–21.06
Uda Ci się w końcu porozmawiać z partnerem i wyjaśnić nurtujące Was problemy.
Nie będziesz narzekać na brak pewności
siebie. Im więcej będziesz miał pracy, tym
lepiej. O zdrowie nie musisz się martwić.
Rak 22.06–22.07
Oszczędzaj pieniądze. Jeśli myślisz o zmianach w pracy, to już teraz zaplanuj swoje
przyszłe posunięcia. Na razie nie decyduj
się na żadne radykalne kroki. Jeśli cierpisz
na jakieś schorzenia, zacznij leczenie.
Lew 23.07–23.08
Aura sprzyja pracy naukowej w domowym
zaciszu. Poświęć więcej uwagi i czasu na pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności
zawodowych. Twój związek partnerski rzeczywiście podlega poważnym przemianom.
Panna 24.08–22.09
Zadbaj o to, by dobrze rozplanować swoje obowiązki. W ferworze pracy możesz się pogubić.
Chociaż to zupełnie do Ciebie niepodobne, ponieważ jesteś bardzo skrupulatny i dokładany.
Postaw raczej na współpracę z ludźmi.

Waga 23.09–23.10
Szykuje Ci się awans lub zmiana pracy
na dużo lepszą. Nie wahaj się i korzystaj
z okazji. Będziesz miał szczęście w interesach. Nie izoluj się od świata i nie zamykaj.
Znajdź czas dla na spotkanie z przyjaciółmi.
Skorpion 24.10–22.11
Jeśli dostosujesz się do wymogów szefa, będziesz zdyscyplinowany i odpowiedzialny,
umocnisz swoją pozycję. Nie będziesz się
martwić o finanse. Osoba bliska Twojemu
sercu podejrzewa Cię o zdradę.
Strzelec 23.11–21.12
Uważaj na szefa! Może się Ciebie czepiać
bez powodu. Pamiętaj, żeby zachować
swoje uwagi dla siebie. Nie poświęcaj sprawom zawodowym swojego wolnego czasu. Zadbaj o rodzinę.
Koziorożec 22.12–20.01
Będziesz się cieszyć dobrą opinią u szefa
i współpracowników. Może się teraz pojawić
u Ciebie tendencja do lenistwa i pobłażania
swym zachciankom. To pomyślny czas dla
osób, które pozostają w stałym związku.
Wodnik 21.01–19.02
Musisz wykazać się teraz dużą wytrwałością
i determinacją w tym, co chcesz osiągnąć.
Postaraj się zerwać z konserwatywnym sposobem myślenia. Idź z duchem czasu. Będziesz się cieszyć dobrym zdrowiem.
Ryby 20.02–20.03
Nie lubisz, kiedy ktoś narzuca Ci, co masz
robić, jednak teraz postaraj się przeczekać
zmiany. Uważaj, bo ktoś może omamić Cię
obietnicą szybkiego zarobienia pieniędzy.

Film „Saga Wikingów”, opowiada o grupie walecznych wikingów, którą dowidzi młody wojownik Asbjorn. Ich celem jest wyprawa i napaść
na Wyspy Brytyjskie. Gdy zerwie się sztorm, ich
statek rozbije się o Szkockie wybrzeże. Grupa
wikingów będzie musiała przedrzeć się przez
terytorium wroga.
13–17 maja godz. 19.00

System
Thriller, dramat; USA; Czas trwania: 2 godz. i 27 min.

Film „System”, to adaptacja mrocznego thrillera
Toma Roba Smitha, w reżyserii Daniela Espinosy
(„Szybki cash”, „Safe House”). W rolach pierwszoplanowych wystąpią Gary Oldman, Tom
Hardy oraz Noomi Rapace.
20–24 maja godz. 15.00

Sekrety morza 2D
Animacja, fantasy; Irlandia, Luksemburg, Belgia, Francja;
Czas trwania: 1 godz. i 37 min.

Bohaterką filmu „Sekrety morza” (reż. Tomm
Moore) jest dziewczynka o imieniu Sirsza, która
obchodzi swoje 6. urodziny, jednak nic nie wygląda tak, jakby chciała. Starszy brat jej dokucza,
tata jest zatopiony w myślach, a mamy nie ma
z nimi od dawna. Na domiar wszystkiego przyjeżdża zrzędząca babcia…
20–24 maja godz. 19.00

Wiek Adaline
Dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. i 50 min.

Historia urodzonej na początku XX wieku młodej kobiety, która wskutek wypadku przestaje się
starzeć. Gdy poznaje mężczyznę, zaczyna rozważać rezygnację z nieśmiertelności.
27–31 maja godz. 17.00

System
Komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. i 50 min.

Film „Ostatni klaps”, to komedia opowiadająca
o reżyserze, który kręci film o kochance Napoleona, Marii Walewskiej. Za powstanie produkcji
odpowiada Gerwazy Reguła, a w głównych rolach wystąpią m.in. Maja Frykowska oraz Mariusz
Pujszo.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
Budowa domów, więźby dachowe,
domy letniskowe, altany. Tel. 516
450 987; 505 892 025.
Restauracja McDonald’s
w Nieporęcie zatrudni na pełny
i niepełny etat na stanowisko:
pracownik restauracji. Kontakt:
tel. 784 039 893, mail: pl-00379mgr@pl.mcd.com
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519
529 925.
Sprzedam dom w Starych
Pieścirogach lub zamienię na mieszkanie w Nasielsku – tylko parter.
Tel. 668 540 245.
Sprzedam działkę 910 m2, ul. Cisowa,
Nasielsk. Tel. 501 622 325.
Sprzedam działkę 1100 m2 - Kosewo
k/Nasielska. Tel. 662 042 757.
Sprzedam działkę budowlaną z lasem o pow. 0,55 ha w miejscowości
Rzy, gm. Sochocin. Tel. 500 829 586.
Instalacje elektryczne od A do Z. 15
zł/punkt. Tel. 534 011 229.
Firma BUD-MAR Marcin Myśliński
zatrudni pracownika na stanowisko
MONTAŻYSTA-KIEROWCA. Miejsce
pracy – Nasielsk. Wymagania:
prawo jazdy kat. B, brak przeciwwskazań do wykonywania pracy
fizycznej i pracy na wysokościach.
Obowiązki: codzienny dojazd do
klienta, montaż okien, drzwi, bram,
rolet. Serwis/naprawa okien, bram,
rolet. Praca w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku.
Oferujemy: umowę o pracę, wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia. Kontakt: BUD MAR Nasielsk,
ul. Kościelna 2, tel. (23) 691 24 21;
509 175 901.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905
435.
Pracownik Biurowy Działu Serwisu
i Reklamacji. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, prowadzenie
dokumentacji reklamacyjnej, prowadzenie magazynu części zamiennych reklamacyjnych. Wymagana
bardzo dobra znajomość maszyn
rolniczych i obsługa komputera.
Tel. 604237500 serwis@roltechagro.pl
Sprzedam tanio łóżko piętrowe,
ubranka do chrztu dla chłopca
4-miesięcznego i spacerówkę dziecięcą. Tel. 531 552 279.
Sprzedam kuchnię mikrofalową
i spacerówkę dziecięcą. Tel. 531
552 279.
Przyjme pralkę automatyczną.
Tel. 531 552 279.
Sprzedam dom w Latonicach.
Tel. 507 619 346; 506 137 850.
Sprzedam działkę z nowym domkiem w ogródkach działkowych
ul. Warszawska. Tel. 600 473 739.
Sprzedam kombajn zbożowy Bizon,
pług 3-skibowy, młynek bijakowy.
Tel. 607 652 045.
Udzielę korepetycji z języka angielskiego. Tel. 693 170 502.
Sprzedam działkę rekreacyjną 300 m2
z domkiem murowanym w Nasielsku,
ul. Broninek. Tel. 603 531 410.

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną
990 m 2 w Nasielsku, ul. Cisowa.
Tel. 690 563 852.
Sprzedam halę do remontu 1470
m 2, działka 3300 m 2; 150 000 zł.
Nasielsk. Tel. 690 225 886.
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Szanowni Państwo !

Nowel Piekarnia Nowakowski w Legionowie
oferuje pracę:

PRACOWNIK PRODUKCJI

Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji we współpracy
z Burmistrzem Nasielska, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Nasielsku, Nasielskim Ośrodkiem Kultury, Farmą Krzyczki oraz Fundacją GO SILVER planuje zorganizowanie pikniku dla dzieci z terenu
gminy Nasielsk.

(klejenie kartonów, segregowanie i pakowanie pieczywa)
Wymagania:
– badania do celów sanitarno-epidem.
– zaangażowanie w powierzoną pracę
Kontakt: bezpośrednio z Kierownikiem pon.-pt. 8.00-9.30, ul. Szarych Szeregów 11,
Legionowo lub tel. 22 767 04 57

Gorące podziękowanie
za duży wkład pracy
przy odnowieniu figurki w Kosewie
Paniom: Annie Morawskiej,
Krystynie Śmietańskiej
i Elżbiecie Gągolewskiej

Sprzedam dom w Kosewie 90 m 2
z działką 5800 m2. Tel. 602 550 852.
Nasielsk, działki budowlane o powierzchni około 1000 m 2, media
w granicy działki (prąd, woda, kanalizacja) Tel. 502 182 991.
Sprzedam 20 t ziemniaka prosto od
kombajnu. Tel. 886 345 134.

		

składa Rada Sołecka

Sprzedam Nissana X-Trail, 2003 r.,
212 000 przebieg. Dobrze wyposażony, stan bardzo dobry. Cena do
negocjacji. Tel. 668 303 798.
Sprzedam dom w Nasielsku, działka
2000 m 2, woda, C.O. Cena 230 tys.
zł. Tel. 723 968 547.
Sprzedam działki w Nasielsku, pow.
850 m 2, 1200 m 2, 1400 m 2, rejon
ul. Polnej. Tel. 723 968 547.
Sprzedam sianokiszonkę i słomę
w belach. Tel. 511 536 211.
Sprzedam kozę. Tel. 512 591 310.
Sprzedam dwie jałoszki 8-miesięczne. Tel. 515 313 916.
Sprzedam biurko szkolne pod komputer (Nasielsk). Stan bardzo dobry
(jak nowe). Tel. 503 626 426.
Sprzedam żyto. Tel. 512 333 307.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 506 700 266.
Sprzedam słomę z prosa w kostkach. Tel. 887 961 164.
Sprzedam działki budowlane k.Nasielska (woda, energia, bezpośrednio przy drodze). Tel. 502 343 122.

W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy własne siły, jednak środki
finansowe, którymi dysponujemy są bardzo ograniczone. Zwracamy
się więc z ogromną prośbą, o wsparcie naszych poczynań. Będziemy
wdzięczni za każdą otrzymaną kwotę. Dzięki Państwa ofiarności będziemy mogli, nagrodzić wszystkie dzieci biorące udział w grach i zabawach, oraz radośnie bawić się i świętować z nimi Dzień

Impreza odbędzie się
30 maja 2015r
na terenie Farmy Krzyczki.
Pieniądze należy wpłacać na konto Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji 68 8226 0008 2001
0003 7947 0001 do dnia 11 maja 2015r.
Nowel Piekarnia Nowakowski w Legionowie
prowadzi rekrutację na stanowisko:

MAGAZYNIER SUROWCÓW

Sprzedam działki rolno-budowlane
k.Nasielska 2,11 ha. Tel. 502 343 122.

Wymagania:
– min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
– uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych
– znajomość systemów magazynowych
– badania do celów sanitarno.-epidem.

Wynajmę mieszkanie przy ul. Rynek.
Tel. 516 127 903.
Pielęgnacja ogrodów, przycinka,
koszenie. Tel. 667 569 562.
Dotacje unijne PROW 2014-2020.
Doradztwo, wypełnianie wniosków.
Najbliższe nabory: Modernizacja
Gospodarstw Rolnych, Młody
R o l n i k , M a ł e G o s p o d a r s t wa .
Tel. 795-931-529.

Dziecka.

ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA

Kontakt: kadry@piekarnianowakowski.pl

Grupy AA „KEJA”

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
lp. Rodzaj ogłoszenia

Cena netto
zł

1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00

Zatrudnię kierowcę kat.C +HDS.
Tel. 695 163 726.

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

20,00

3.

drobne za słowo

Zatrudnię pracownika do pomocy
przy budowie. Tel. 695 163 726.

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert (wkładkowanie) – 1 szt.

Podejmę współpracę z ekipą do
montażu ogrodzeń. Tel. 695 163 726.
Zatrudnię majstra do prac budowlanych. Tel. 695 163 726.
Kawalerka do wynajęcia. Okolice
dworca PKP. Tel. 608 350 378.

0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje

– 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona

– 25%
do 50%
+ 50%
+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

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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PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo i porażka z potentatami
Żbik wciąż gra nierówno. Raz pokazuje bardzo dobrą grę, by wkrótce po tym zaprezentować zupełnie
odmienny styl gry. Niekiedy ma to
miejsce w czasie jednego meczu.
Przekłada się to na wyniki. Zwycięstwa przeplatają się z porażkami. Kibice są wyraźnie zaniepokojeni. I, co nie
mniej ważne, jest ich coraz mniej.
O tym, że minione dwa tygodnie nie
będą łatwe, informowaliśmy już dawno. Żbik miał bowiem grać z dwoma
najpoważniejszymi kandydatami do
awansu – z Soną Nowe Miasto i z Wkrą
Bieżuń.
Zarówno w rundzie jesiennej, jak
i w obecnej rundzie wiosennej tra-

nie, że sędzia pokazał mu czerwoną
kartkę. W efekcie nie wystąpi w kolejnym meczu. W meczu w Bieżuniu za
czerwoną kartkę nie zagrał Sebastian
Chmielewski. Nie wystąpił też Damian
Załoga. W tym przypadku przyczyną
była odnowiona kontuzja.
Meczem o szczególnym znaczeniu
było spotkanie z Soną Nowe Miasto.
To swego rodzaju derby. W drużynie
z Nowego Miasta występowali i występują piłkarze związani z nasielskim
Żbikiem: Radek Cytloch, Marcin Macias i Marcin Szwejkowski grali w tym
meczu. Zagrali ofiarnie dla swej obecnej drużyny. Walczyli świetnie. Świadczy o tym fakt, że Radek Cytloch

ciliśmy punkty ze słabeuszami. Były
mecze, gdy nasi piłkarze pokazywali futbol na poziomie dużo wyższym,
niż wystarcza to w lidze okręgowej.
Więcej było jednak spotkań, w których gra nie odbiegała od gry drużyn
w klasie najniższej. Niepokojące jest
zwłaszcza zdanie wielu osób, które
uważają, że nie ma się czym przejmować, bo drużynie spadek w tym roku
już nie grozi.
Owszem, spadek w tym roku nie grozi, ale awans chyba też nie. Jeżeli jednak nie jesteśmy w stanie walczyć
o awans, to i tak należy walczyć. Nie
można tracić dobrej opinii, jaką od
dawna cieszyła się nasza drużyna, i to
nie tylko w dawnym województwie
ciechanowskim, ale dużo dalej. Żbik
i Żbiczki to była marka.
Wracając do rozegranych ostatnich
dwóch meczów, tj. z Soną w Nasielsku
i Wkrą w Bieżuniu, trzeba zauważyć,
że odnieśliśmy w nich pewien sukces,
połowiczny. Zapowiadało się, że stracimy w nich wszystkie sześć punktów,
a straciliśmy tylko trzy. Żbik przegrał
w Bieżuniu, jak podkreślają bezstronni
obserwatorzy, zasłużenie 3:0.
Warunki gry dyktowała Wkra, Żbik
próbował się bronić. Przez pełne
pierwsze pół godziny, gospodarze nie
mogli przełamać nasielskiej obrony.
Pechowa okazała się 36. minuta, kiedy piłka dośrodkowana przez Łukasza
Betlejewskiego trafiła na głowę Bartosza Żelaznego, który skierował ją do
naszej siatki.
W drugiej połowie przez dłuższy czas
utrzymywała się jednobramkowa
przewaga gospodarzy. Kolejne dwie
bramki padły w końcówce tej połowy.
Strzelił je jeden z najlepszych strzelców ligi okręgowej Dariusz Petrykowski. Próbował go powstrzymywać
Dariusz Kordowski, jednak w trakcie
jednej z akcji zrobił to tak niefortun-

z powodu odnawiającej się kontuzji
nie dotrwał do końcowego gwizdka.
Musiał zastąpić go ktoś inny. Z boiska
zszedł również Marcin Szwejkowski,
z powodu czerwonej kartki.
W drużynie Nowego Miasta nie grał
od początku spotkania as tej drużyny
i jej najlepszy strzelec, a także najlepszy strzelec ligi okręgowej – Michał

W sumie obydwie drużyny rozegrały dobry mecz. Zabrane przez
Żbika punkty mogą przeszkodzić
sympatycznej drużynie z Nowego
Miasta. Trzeba przyznać, że trenerowi Zdzisławowi Sadowskiemu udało
się stworzyć ciekawy zespół, który,
mimo porażki w Nasielsku, ma jeszcze szansę na wywalczenie awansu.
andrzej zawadzki

Po jednaj z takich akcji piłkę w siatce
umieścił Rafał Załoga. Żbik nie ograniczył się do obrony wyniku. Odważnie walczyli też przeciwnicy, co w ich
wypadku było o tyle trudniejsze, że
mecz kończyli w dziewiątkę. Do końca prowadzili jednak walkę i próbowali
uratować chociażby jeden punkt. Na
nasze szczęście nie udało się im tego
zrealizować.

Ernest. Na szczęście dla nas, kiedy
wszedł na boisko, został skutecznie
upilnowany przez naszych obrońców,
a zwłaszcza Dariusza Kordowskiego.
Dotąd w meczach z Soną przedmeczowym faworytem był Żbik. Jesienią wygrał mecz ligowy z Soną
w Nowym Mieście. Tym razem było
inaczej. To Sona była typowana na
zwycięzcę, jako że ostatnio odnosiła same zwycięstwa i znajdowała się
w samej czołówce ligi okręgowej.
Zwycięstwo Nasielska 2:1 przyjęte zostało przez piłkarski światek północnego Mazowsza jako niespodzianka.
Pierwsze 20 minut meczu w Nasielsku
zdawały się potwierdzać przedmeczowe przewidywania. Gra toczyła
się w większości tego czasu na naszej połowie. Już w drugiej minucie goście mogli prowadzić 1:0 po
pięknym uderzeniu Karola Drążka. Na szczęście dla nas piłka trafiła
w poprzeczkę, a wykańczający akcję napastnik Sony posłał piłkę daleko od naszej bramki.
To, co nie udało się Drążkowi,
udało się w trzy minuty później
Maciejowi Białorudzkiemu. Przy
biernej postawie naszego bramkarza i dwóch naszych czołowych
obrońców bez trudu umieścił piłkę w siatce. Wynik 1:0 utrzymał się
do 37. minuty. Szansę na bramkę
dał karny podyktowany przez sędziego przeciwko drużynie gości. Szansy nie zmarnował Marek Osiński. Już
przed przerwą gra wyraźnie się wyrównała, a po przerwie ataki piłkarzy
Sony były mniej niebezpieczne, niż
działo się to w części pierwszej meczu. Zdecydowanie odważniej i częściej do akcji wkraczali nasi piłkarzy.
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Wyniki turnieju „ósmego”, 24.04.2015 r.:
1. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			
2. Robert Truszkowski – Marek Olbryś			
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
5. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski 			
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			

71 pkt (56,35%)
70 pkt (55,55%)
68 pkt (53,97%)
66 pkt (52,38%)
65 pkt (51,59%)
61 pkt (48,41%)
60 pkt (47,62%)
43 pkt (34,13%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1-2. Mariusz Figurski					
Zbigniew Michalski				
3-4. Marek Olbryś					
Robert Truszkowski				
5-6. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
7-8. Stanisław Sotowicz				
Paweł Wróblewski					
9-10.Janusz Muzal						
Janusz Wydra					

50 pkt
50 pkt
48 pkt
48 pkt
44 pkt
44 pkt
42 pkt
42 pkt
33 pkt
33 pkt
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