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R

Wierni w Orszaku
Trzech Króli

Po raz drugi ulicami naszego miasta 6 stycznia br. przeszedł Orszak
Trzech Króli. Zgromadził on wielu mieszkańców nie tylko Nasielska,
ale i całej gminy. W role Trzech Króli, którzy w tym roku udali się do Dzie-

To był pracowity
i dobry rok

ciątka limuzyną, wcielili się: Bogdan Ruszkowski – burmistrz Nasielska, Mariusz
Kraszewski – wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego,
i ks. Grzegorz Ostrowski – wikariusz parafii św. Wojciecha i pomysłodawca tego wydarzenia.
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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

Z UM

Szkolenie dla rolników Zbiórka choinek
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ODR
w Nasielsku zaprasza rolników na szkolenie: Bydło mięsne jako alternatywa dla gospodarstw rezygnujących z produkcji mleka.
Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, 20 stycznia 2016 r., o godzinie 10.00. Wykładowcą będzie
Jarosław Toruński MODR/O Poświętne.
Organizator: Maria Brzezińska.

Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

Informujemy, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych (Spółdzielnia
Mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe) do piątku, 29 stycznia 2016 r.
mogą pozostawiać choinki przy altanach śmietnikowych.

Z UM

Wnioski
na dofinansowanie
utylizacji azbestu
Burmistrz Nasielska informuje, że w 2016 r. zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z
wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór, lub tylko odbiór złożonych luzem na posesjach, wyrobów zawierających azbest (głównie płyt
eternitowych). W związku z tym do dnia 20 stycznia 2016 r. (termin nieprzekraczalny z uwagi na to, że nabór wniosków do WFOŚiGW rozpoczyna się już
w dniu 25 stycznia 2016 r., a środki najprawdopodobniej, jak w latach ubiegłych, są ograniczone) będą przyjmowane Państwa wnioski na powyższe zadania.
Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.nasielsk.pl, w zakładce ODBIÓR AZBESTU, w Punkcie Podawczym Urzędu Miejskiego (parter), a także w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
(pokój nr 203 lub 209, II piętro), w wydziale uzyskacie Państwo również pomoc w wypełnianiu dokumentów. Dofinansowanie, jak w latach ubiegłych,
będzie wynosiło 85%, a pozostałe 15% będą pokrywali właściciele posesji.
W związku z tym, że w ubiegłych latach wielu wnioskodawców rezygnowało
z demontażu, prosimy o przemyślane składanie wniosków gdyż kwota 15%
może nie podlegać zwrotowi. Informacje można uzyskać również telefonicznie, numery telefonów: (23) 69 33 101 lub (23) 69 33 108. Wypełniony
wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Wydziale ŚROW lub
przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05190 Nasielsk.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy
dyżur rozpoczyna się o godzinie 2000 i trwa do godziny 800
dnia następnego pod wskazanym numerem telefonu tel. 572 388 045

11.01.-17.01.16 r. - Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek;
18.01.-31.01.16 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk.

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

(red.)

Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Życie Nasielska nr 2 (440); 15–28 stycznia 2016

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)

Uzgodniliśmy z firmą BŁYSK-BIS, że w przypadku, gdy choinek będzie
więcej, zostaną zorganizowane ich odbiory. Mieszkańcy budynków indywidualnych mogą dostarczyć choinki własnym transportem do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nasielsku, ul. Płońska 43.
Punkt czynny jest każdego dnia, oprócz poniedziałków, w godz. 7.00–
15.00 oraz w soboty w godz. 8.00–15.00.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Dofinansowanie
do wymiany pieca

W związku z pytaniami kierowanymi do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącymi dofinansowania wymiany pieców
węglowych na ekologiczne źródła ciepła informujemy, że w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 (Dziedzina : Ochrona atmosfery) w 2016 r. będzie
otwarty nabór wniosków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych
kotłowni.
Forma dofinansowania: pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, dotacja do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5000 zł
dla jednego beneficjenta. Istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania
do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Inwestycje, które
mogą być zgłoszone do programu: modernizacja indywidualnych źródeł
ciepła, tj. wymiana kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub
opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel i ekogroszek).
Termin naboru: od 04.04.2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż
do 30.09.2016 r., a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania – nie później niż do 31.10.2016 r.
Więcej informacji na stronie www.wfosigw.pl.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

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)
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To był pracowity i dobry rok

Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, podsumowuje miniony rok i mówi, co ma w planach na rok 2016
Minął rok Pana pracy na stanowisku
burmistrza, jak Pan podsumuje miniony czas? Jakie wydarzenie bądź
decyzję uznaje Pan za największy
sukces, a jakie za ewidentną porażkę?
– Rozpoczętej w 2014 roku kadencji
na stanowisku burmistrza Nasielska
starałem się od samego początku
nie rozkładać na czynniki pierwsze,
lecz obejmować myślą kompleksowo cały 4-letni okres. Tylko bowiem
spoglądając dalej, można właściwie
planować. Jeśli jednak mam ocenić
2015 rok, to zdecydowanie powiem,
iż był to pełen wyzwań, pracowity i dobry rok. Wśród pozytywów
i sukcesów nie mogę nie wspomnieć
o rozpoczętych dwóch ważnych inwestycjach. Pierwsza z nich to budowa nowego przedszkola w Nasielsku.
Gmina taka jak nasza, potrzebuje
nowoczesnego przedszkola, które
będzie mogło stanowić zdrową konkurencję dla placówek niepublicznych. Tego oczekują mieszkańcy
gminy. Przypomnę, że właśnie budowa nowego przedszkola została
przez nich wskazana jako priorytet
w ankietach poprzedzających opracowanie „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Nasielsk do 2020
roku”. Drugą z inwestycji jest przebudowa budynku na Stadionie Miejskim
w Nasielsku. Stadion stanowi swego
rodzaju wizytówkę Nasielska, gdyż
sport zawsze był i jest ważny w naszej
gminie. Cieszę się z tych dwóch inwestycji. Nie uważam tego za sukcesy osobiste, lecz wspólne: burmistrza,
radnych, urzędników.
Do dużych sukcesów chcę jeszcze
zaliczyć wspólną akcję, która pokazuje, że jeśli czegoś naprawdę chcemy,
to tylko razem potrafimy to uczynić – chodzi oczywiście o wielką
mobilizację nasielszczan, dzięki której zgłoszona przez nas aplikacja do
projektu „Podwórko NIVEA” otrzymała tak wiele głosów, że na wiosnę
najmłodsi mieszkańcy wraz ze swoimi opiekunami będą mogli korzystać z rodzinnego placu zabaw przy
ul. Staszica w Nasielsku. A jeśli chodzi o porażki, to zdecydowanie najbardziej boli mnie cały czas problem
nieprzyjemnego zapachu z wysypiska w Kosewie.
Jak wyglądała Pana współpraca
z Radą Miejską? Wyraźnie widać,
że nie wszyscy radni zgadzają się
z Pana wizją rozwoju gminy. Czy
podejmując decyzje, bierze Pan
pod uwagę zdanie całej Rady oraz
mieszkańców?
– Każdy ma prawo do swojej oceny wizji przyszłości naszej gminy.
Oczywiste jest, że taki pogląd może
odbiegać od wizji, którą staram się
realizować. Po raz kolejny pragnę
podkreślić, iż podjęte przeze mnie
do realizacji kierunki rozwoju gminy Nasielsk nie są moimi prywatnymi pomysłami, ale działam na
podstawie w szczególności wspomnianego już dokumentu strategicznego, wypracowanego przy
udziale szerokiego grona środowisk i mieszkańców naszej gminy.

Ale przede wszystkim wsłuchuję się
w głos wszystkich jej mieszkańców.
Bardzo lubię rozmowy z nimi podczas moich dyżurów w Urzędzie
Miejskim, a także poza wyznaczonymi dniami i godzinami, bowiem
jeśli tylko jestem w Urzędzie i nie
mam wcześniej zaplanowanych
spotkań, przyjmę każdego i porozmawiam z każdym. Wiele takich
rozmów odbywa się też przy okazji ogólnych spotkań, uroczystości
i zebrań wiejskich. Bardzo często,
jeśli nie mam umówionych spotkań, wychodzę na teren miasta,
aby m.in. przyjrzeć się realizowanym pracom czy ocenić, co można poprawić w estetyce Nasielska,
ale też aby poznać opinie mieszkańców. Natomiast kiedy tylko robi
się ciepło, po pracy przesiadam się
na rower i objeżdżam teren wiejski
naszej gminy – to też doskonały
moment na rozmowę. Mogę zatem
z pewnością powiedzieć, że znam
moją gminę Nasielsk i bolączki jej
mieszkańców. Tak samo cenne są
uwagi i podpowiedzi ze strony radnych Rady Miejskiej w Nasielsku –
to oni są najbliżej swoich obszarów
i widzą konkretne potrzeby. Niestety, nie jestem w stanie spełnić
wszystkich oczekiwań, gdyż ogranicza mnie wielkość gminnego budżetu. Liczę jednak, że z czasem
radni mający inne zdanie docenią
podejmowane działania i uznają, że być może różnymi drogami,
ale gramy „do jednej bramki”, czyli
dla dobra wszystkich mieszkańców
gminy.
Najważniejsze inwestycje mijającego
roku Pana zdaniem to…
- W 2015 roku wśród ważniejszych
inwestycji, które udało nam się zrealizować, znalazły się:
• budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dobra
Wola, Nowa Wrona, Lelewo,
• oświetlenie uliczne w Nasielsku osiedle Warszawska,
• adaptacja pomieszczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 na Przedszkole
w Nasielsku na czas budowy nowego przedszkola,
• remont kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Budach
Siennickich,
• modernizacja drogi powiatowej
i drogi gminnej w Siennicy,
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w Nasielsku obejmująca ulice POW, 11 Listopada,
Podmiejską, Nowa Wieś, Wiejską,
Piaskową,
• odbudowa mostu na rzece Nasielna w miejscowości Pniewska Górka oraz odbudowa drogi gminnej
w Nasielsku ul. Broninek,
• przebudowa dróg gminnych w Mazewie Dworski B i Lubominie,
• budowa ulicy Wiśniowej w Nasielsku,
• modernizacja wybranych odcinków
dróg gminnych: Andzin, Chrcynno,
Jackowo Włościańskie, Mogowo
ul. Polna, Morgi, Czajki, Wągrodno,
Nasielsk ul. Sportowa,

• wykonano też prace w ramach
funduszu sołeckiego w zakresie
zgłoszonym przez Rady Sołeckie.
Wiele kontrowersji wywołały
w ubiegłym roku cuchnące skutki
rekultywacji nieczynnego wysypiska śmieci w Kosewie. Co dalej
z tą sprawą?
– Wystąpiłem do Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
Delegatura WIOŚ w Ciechanowie
o przeprowadzenie badań jakości
wody i kontroli uwodnionego wyrobiska. W odpowiedzi otrzymałem informację, że badania zostaną
przeprowadzone w I kwartale 2016
roku. Ponadto z końcem 2015 roku
zostały pobrane próby wody przez
pracownika naukowego SGGW
w Warszawie, celem wskazania
działań mających na celu wyeliminowanie odoru wydobywającego
się z uwodnionego wyrobiska.
Jakie są plany inwestycyjne gminy
na rok 2016?
- W 2016 roku do realizacji przewidziane są następujące inwestycje:
• budowa samorządowego przedszkola ze żłobkiem w Nasielsku
(planowany termin zakończenia
sierpień – 2016 r.),
• rozbudowa i przebudowa budynku na Stadionie Miejskim
w Nasielsku (planowany termin
zakończenia prac – maj 2016 r.),
• przebudowa dróg gminnych
w celu połączenia z drogami
wyższej kategorii, obejmująca
miejscowości Pianowo-Kędzierzawice oraz Stare Pieścirogi ulice
Parkowa, Storczykowa, Irysowa,
Leszczynowa, Różana i Narcyzowa,
• p r ze b udowa drog i g m i n n ej
w Psucinie ulica Kolejowa,
• trwają prace projektowe nad budową sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w Nasielsku, etap
I obejmuje ulice: Kilińskiego, Wąską, Rynek, Kościuszki, Św. Wojciecha, Żwirki i Wigury, Kościelną,
Młynarską, Folwark, Cmentarną,
Lazurową, Gwiaździstą, Tylną, Kozią, Małą, Składową.
Na jakie zadania gmina Nasielsk pozyskała w minionym roku środki
zewnętrzne? Jakiej były wysokości
i z jakich źródeł pochodziły? Czy
w roku 2016 r. planowane jest złożenie wniosków na dofinansowanie
konkretnych zadań inwestycyjnych?
- W 2015 roku środki zewnętrzne pozyskaliśmy na następujące zadania inwestycyjne:
• budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dobra
Wola, Nowa Wrona Lelewo; źródło
pochodzenia – PROW 2007–2013
– 143 921,00 zł,
• odbudowa mostu na rzece Nasielnej w miejscowości Pniewska Górka oraz odbudowa drogi gminnej
w Nasielsku ul. Broninek; źródło
pochodzenia: z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
– 306 000,00 zł,

• modernizacja drogi gminnej w Mazewie Dworskim B;
dofinansowanie ze środków
związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych
– 57.230,46 zł,
• budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w Nasielsku obejmująca ulice POW, 11 Listopada,
Podmiejską, Nowa Wieś,
Wiejską, Piaskową; dofinansowanie z POiŚ WFOŚiGW
w Warszawie w wysokości
2 451 543,69 zł,
• rozbudowa i przebudowa
budynku na Stadionie Miejskim w Nasielsku; dotacja
z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w wysokości 610 800,00 zł (dofinansowanie przesunięto na 2016 r.),
• dotacja do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w Starych
i Nowych Pieścirogach do zakończonej inwestycji w 2012 r.; dofinansowanie z RPOWM 2007–2013
w wysokości 2 430 356,68 zł.
Jak kształtują się obecnie gminne
finanse? Jakim budżetem będzie
dysponowała gmina w 2016 r.? Jakie jest obecnie jej zadłużenie? Czy
planowane jest w tym roku wzięcie
przez gminę kredytu? Na jaki cel
zostanie on przeznaczony?
– Rada Miejska w Nasielsku w dniu
29 grudnia uchwaliła budżet gminy Nasielsk na rok 2016. Zgodnie
z uchwałą dochody na 2016 r. zostały zaplanowane w wysokości 51 973
721,00 zł, w tym: dochody bieżące
w wysokości 51 242 921,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 730
800,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 57 918 393,00 zł,
w tym: wydatki bieżące w wysokości 46 000 056,00 zł, wydatki majątkowe (inwestycje) w wysokości 11
918 337,00 zł. Inwestycje stanowią
20,58% budżetu. Na rok 2016 został zaplanowany deficyt budżetowy
w wysokości 5 944 672,00 zł oraz
przychody (kredyty) w wysokości
10 000 000,00 zł. Środki z kredytów zostaną przeznaczone na spłatę
kredytów zaciągniętych w poprzednich latach oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Na koniec 2016
r. planowane zadłużenie wyniesie
24 846 371,24 zł. Finanse gminy są
w dobrej kondycji, o czym mówią
wskaźniki w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, które przez gminę są
spełniane. Na uwagę zasługuje również fakt, iż tzw. nadwyżka operacyjna utrzymuje się na stałym bardzo
wysokim poziomie ok. 5 mln złotych. Budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymała również
pozytywną opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
O konieczności zmian w gminnej
oświacie mówi się od lat. Czy ten
rok przyniesie jakieś zmiany?
– Najnowsze zmiany w ustawie
o systemie oświaty, dotyczące obowiązku szkolnego dla dzieci do 7.
roku życia, postawiły samorządy
w sytuacji niepewności, jeśli chodzi
o nabór do klas pierwszych. To ro-

dzic będzie decydował, czy dziecko
sześcioletnie rozpocznie edukację
szkolną. Dowiemy się tego podczas
rekrutacji. Dziś trudno jest to przewidzieć. Dlatego poważniejsze zmiany
w gminnej oświacie trzeba będzie
przesunąć w czasie. Rok szkolny
2016–2017 będzie pierwszym organizowanym według nowych zasad.
Zmiany prawdopodobnie będą miały wymiar finansowy dla samorządu.
Czy w roku 2016 jest szansa na rozpoczęcie budowy mieszkań socjalnych i komunalnych?
– Trudno jest podać konkretną datę,
kiedy nastąpi rozpoczęcie budowy mieszkań socjalnych. W chwili
obecnej najważniejszym zadaniem,
którego się już podjęliśmy, jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, na której takie mieszkania
mogłyby zostać wybudowane. Kolejnym krokiem poprzedzającym
budowę będzie zabezpieczenie stosownych środków finansowych na
ten cel.
Każde miasto zabiega o to, by jego
rynek był miejscem reprezentacyjnym, ale o nasielskim rynku raczej
nie można tego powiedzieć. Czy
gmina podjęła jakieś działania, aby
to zmienić?
– Przystąpiliśmy do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Nasielsk. Jest to dokument
strategiczny, dotyczący kompleksowej rewitalizacji miasta. Na użytek
przygotowywanego programu wyznaczono już obszar zdegradowany
oraz obszar rewitalizacji, który został
poddany konsultacjom społecznym,
a ich wyniki zostały zamieszczone na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Jednym z priorytetowych założeń
programu jest rewitalizacja centrum
miasta, przywrócenie funkcji rekreacyjnej Skwerowi Jana Pawła II,
stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku w centrum miasta. Gminny Program Rewitalizacji Gminy
Nasielsk zostanie również poddany
konsultacjom społecznym. Prawdopodobnie w ostatnim kwartale
2016 r. zostaną ogłoszone konkursy
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 na działania
rewitalizacyjne, wówczas będziemy starać się o dofinansowanie zewnętrzne planowanych inwestycji.
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Z POLICJI

Kradzież pieniędzy

Do komisariatu w Nasielsku 6
stycznia br. zgłosiła się ekspedientka jednego z miejscowych
sklepów. Kobieta poinformowała
policjantów, że dwóch klientów,
wykorzystując jej nieuwagę,
ukradło z lady ponad 600 zł
utargu. Funkcjonariusze prewencji przystąpili do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia.
Po sprawdzeniu zapisu z monitoringu w sklepie jeszcze tego samego
dnia ustalili, kto mógł ukraść pieniądze, i zatrzymali dwóch podejrzanych
20-latków będących mieszkańcami gminy Nasielsk. Policja odzyskała
większość skradzionej gotówki. Młodzi mężczyźni, Bartosz S. i Mateusz
M., usłyszeli zarzut kradzieży. Obaj skorzystali z przysługującego im prawa
i dobrowolnie poddali się karze. Zgodnie z art. 278 kk, za kradzież cudzej
rzeczy może grozić kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
za: kppnowydwor.policja.waw.pl

Z GMINY

Pożar w Pianowie

Przełom grudnia
i stycznia w Polsce
był bardzo pracowity dla straży pożarnej. Przez cał y kraj
przetoczyła się fala
pożarów. Żywioł nie
ominął niestety jednego z gospodarstw
w naszej gminie.
Pożar wybuchł w niedzielny poranek, 3
stycznia br., w budynku gospodarczym w miejscowości Pianowo-Bargły.
Ogień ogarnął poddasze obory o wymiarach 30 x 40 metrów, w którym
znajdowała się słoma. Na szczęście nie było ofiar w ludziach ani wśród
zwierząt. Gospodarzom, jeszcze przed przybyciem straży pożarnej, udało
się przeprowadzić ewakuację.
– Zgłoszenie do PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło
w niedzielę, 3 stycznia o godzinie 7:43 od dyżurnego policji w Nasielsku
– mówi kapitan Mariusz Kwaśniewski z PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. – W akcji brało udział 15 jednostek straży pożarnej z terenu naszego powiatu, w tym dwie jednostki KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki i pięć
z gminy Nasielsk. Po przybyciu na miejsce okazało się, że właściciel wyprowadził już z płonącego budynku 13 krów. Akcję gaśniczą utrudniał
jednak dość duży mróz – zamarzała woda i robiło się lodowisko. Mróz
wpłynął także na sposób pracy strażaków. – Działania wykonywane były
zmianowo – część ogrzewała się, a część prowadziła gaszenie pożaru.
Trzeba było rozebrać część dachu i wodę lano z dwóch drabin strażackich
i podnośnika. Kolejnym utrudnieniem był brak sieci hydraulicznej – wodę
dowożono cysterną i wozami z odległości ok. 1 km. Później strażacy musieli jeszcze przelać znajdujące się na poddaszu siano i sprawdzić, czy nie
ma innych ukrytych ognisk, które na nowo wznieciłyby ogień. Przyczyny
pożaru nie udało się ustalić – podsumowuje kapitan Mariusz Kwaśniewski.
– Straty na dzień dzisiejszy nie są jeszcze oszacowane – mówią poszkodowani właściciele gospodarstwa. – Dziękujemy jednak za pomoc strażakom, którzy cały dzień gasili pożar, a także sąsiadom za błyskawiczną
pomoc.
Działania strażaków zakończyły się około godziny 15:30.
Michał B.
Foto: Przemek Malinowski OSP Nasielsk

KRONIKA OSP

3 stycznia w miejscowości Pianowo-Bargły doszło do pożaru budynku
gospodarczego. W akcji gaśniczej
brało udział 15 zastępów straży pożarnej (z OSP Nasielsk, OSP Cieksyn,
OSP Psucin, OSP Pomiechówek, OSP
Jackowo i JRG Nowy Dwór Maz.).
5 stycznia w Studziankach w budynku jednorodzinnym zapaliła się butla z gazem. Pożar rozprzestrzeniał
się na meble kuchenne. Ratownicy
zajęli się odłączeniem prądu, zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, ewakuacją ludzi i wyznaczeniem strefy
bezpieczeństwa. Kamerą termowizyjną dokonano niezbędnych pomiarów i przystąpiono do zbijania
płomieni oraz chodzenia butli. Butlę
po ugaszeniu wyniesiono poza zabudowania. W akcji brały udział: OSP
Psucin, OSP Cieksyn, Zakładowa
Straż Pożarna z Pomiechówka oraz
JRG z Nowego Dworu Maz.
5 stycznia w Chrcynnie strażacy
z OSP Psucin zabezpieczali start i lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
7 stycznia w Nasielsku na ul. Malinowej mężczyzna potrzebował
pomocy medycznej i nie mógł
wydostać się z domu. Na miejsce
przybyli strażacy z OSP Nasielsk,
którzy pomogli otworzyć drzwi.
8 stycznia w Nasielsku na ul. POW
strażacy z OSP Nasielsk pomagali
w uprzątnięciu jezdni po kolizji drogowej.
9 stycznia w Borkowie jednym
z budynków doszło do pożaru sadzy
w kominie. Strażacy musieli zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wygasić
palenisko i opróżnić je z opału. Prowadzili także czynności kontrolne.
W akcji brały udział 1 jednostka OSP
Cieksyn i 2 JRG Nowy Dwór Maz.

KRONIKA
POLICYJNA

30 grudnia w Nasielsku na ul. Warszawskiej Damian K., mieszkaniec
gm. Nasielsk, kierował samochodem
pomimo zakazu sądu.
6 stycznia w Cegielni Psuckiej Franciszek K., mieszkaniec gm. Nasielsk,
kierował rowerem pomimo zakazu
sądu.
6 stycznia w Nasielsku na ul. Warszawskiej Bartosz S., mieszkaniec
gminy Nasielsk, dokonał kradzieży
pieniędzy ze sklepu w kwocie 611,39
zł. Sprawca został zatrzymany przez
policję zaraz po zajściu.
6 stycznia w Studziankach nieznany
sprawca skradł samochód Opel Vectra o wartości 6000 zł. Samochód
został odnaleziony tego samego dnia
w Nasielsku.
W dniach 31.12.2015 r. – 07.01.2016
r. w Nunie nieznany sprawca dokonał
włamania do pomieszczenia gospodarczego, skąd skradł mienie o wartości 650 zł na szkodę mieszkańca
Warszawy.
9 stycznia w Nasielsku na ul. Piłsudskiego Mirosław S., mieszkaniec gm.
Nasielsk, kierował rowerem pomimo
zakazu sądu.
Pijani na drodze
1 stycznia w Nasielsku na ul. Starzyńskiego Wiesław W., mieszkaniec gm.
Nasielsk, kierował skuterem w stanie
nietrzeźwości 0,73‰.

15–28 stycznia 2016; Życie Nasielska nr 2 (440)

OBRADOWAŁA RADA

Ostatnia sesja Rady Miejskiej
2015 roku
Była to już XVIII sesja nasielskiej Rady Miejskiej w ubiegłym roku. Odbyła się ona
29 grudnia. Była to sesja
podsumowująca całoroczną pracę radnych.
To posiedzenie Rady było
wyjątkowe i to z dwóch
względów. Odbyło się ono
w sali kinowej Nasielskiego
Ośrodka Kultury i zaproszono na nie sołtysów wszystkich nasielskich sołectw.
Ci, po zakończeniu sesji,
zostali zaproszeni na uroczysty wspólny z radnymi
obiad do jednej z restauracji w Nasielsku. Dodatkowo
radni na tym posiedzeniu
podjęli uchwałę o przyznaniu sołtysom za ich trud
jednorazowej diety w wysokości
200 złotych. Za podjęciem takiej
uchwały opowiedziało się 11 osób.
Mimo odświętnego charakteru na
sesji tej normalnie procedowano
uchwały. Szczególnie ważne były
dwie z nich. Pierwsza dotyczyła
przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nasielsk (2016–
2030), w drugiej uchwalono Budżet Gminy Nasielsk na 2016 rok.
Zakłada się w nim blisko 6-milio-

nowy deficyt, co spowoduje dalsze zadłużanie gminy. Do obydwu
projektów radni zgłosili wiele uwag
i zastrzeżeń, ale prawie wszystkie
wnioski nie zostały zaakceptowane.
Przyjęto zaś wniosek radnego
Grzegorza Arciszewskiego, aby
głosowanie nowej uchwały budżetowej miało charakter imienny,
tzn. aby w protokóle było podane,
który z radnych jak głosował. Ostatecznie obydwie uchwały zostały
podjęte stosunkiem głosów 9 za (J.
Lubieniecki, D. Białorucka, R. Dłu-

towski, K. Fronczak, A. Kalinowski,
D. Kordowski, D. Sawicki, S. Śmietański, M. Świderski), do 6 przeciw
(H. Antosik, G. Arciszewski, M. Jaroszewski, R. Jaskulski, A. Malon, M.
Ostaszewski).
Na sesji tej podjęto też uchwały dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Nasielsk
i w budżecie gminy na rok 2015.
Rozkład głosów był podobny,
jak przy podejmowaniu nowych

uchwał, z tym że jedna z osób,
która poprzednio głosowała przeciwko przyjęciu nowych uchwał
(budżetowej i wieloletniej prognozy), tym razem wstrzymała się od
głosu. W sumie z dziesięciu podejmowanych na tej sesji uchwał tylko
jedna została przyjęta jednogłośnie
– określała ona kryteria rekrutacji
do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez gminę Nasielsk.
Już po raz drugi punkt przewidujący
interpelacje i zapytania mieszkań-

5

AKTUALNOŚCI

ców umieszczono w początkowej
części sesji. Wypowiadali się głównie sołtysi. Mieszkańcy Paulinowa
nadal pytali o drogę w ich wsi, sołtys Borkowa zgłaszał potrzebę uporządkowania placu po sierpniowej
inscenizacji. Znalazły się również
podziękowania za wykonanie prac
drogowo-kanalizacyjnych na ul.
Nowa Wieś i jezdni na ul. Broninek.
Pani sołtys z Jaskółowa już po raz
kolejny wnosiła o ustalenie stałych
diet dla sołtysów za ich udział w sesjach. Mówiła też o potrzebie zorganizowani gminnej komunikacji.
Swoje zapytania i wnioski zgłosili także radni. Większość z nich
dotyczyła problemów dróg i ich
oświetlenia. Powrócił po raz kolejny problem fetoru wydobywającego się z zasypanej niecki po byłym
wysypisku śmieci w Kosewie. Burmistrz zapewnił, że problem ten
usiłuje rozwiązać ze specjalistami
zewnętrznymi i służbami mającymi dbać o środowisko.
W wystąpieniach części radnych
pobrzmiewał żal, że nie wszystkie ich głosy znajdują zrozumienie u burmistrza, że liczy się on
tylko z głosami „swoich” radnych.
Radny Henryk Antosik zwrócił
uwagę na nieoświetlone centrum
Nasielska, a zwłaszcza przejścia dla
pieszych. Radny Marek Jaroszewski pytał, kiedy burmistrz weźmie
się za ulicę Szmaragdową. Radny
Roman Jaskulski zgłosił wniosek,
aby burmistrz zajął się ulicą Piłsudskiego, a zwłaszcza jej skrzyżowaniem z ul. Krańcową w Paulinowie.
O drogi osiedlowe upomniał się radny Grzegorz
Arciszewski. Upomniał
się też o nielegalne wysypisko w Psucinie. Radny
Krzysztof Fronczak wskazał potrzebę przyłączenia do kanalizacji Mogowa
i Siennicy. Radny Marek
Ostaszewski zwrócił się
o budowę wodociągu dla
części Krzyczek oraz pytał o problem poszerzenia
ulicy Młynarskiej. Są to jedynie niektóre z problemów zgłoszonych przez
radnych.
andrzej zawadzki

Z MIASTA

Skreśleni z listy
spółdzielców

Sprawa mieszkańców bloku przy ulicy Warszawskiej 41/49D i konfliktu ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Nasielsku ciągle się rozwija.
Temat utworzenia przez mieszkańców tego bloku wspólnoty mieszkaniowej
opisaliśmy w poprzednim numerze „Życia Nasielska”.
Przypomnijmy w skrócie, o co toczy się spór. Otóż mieszkańcy bloku 41/49D
przy ul. Warszawskiej utworzyli we wrześniu ubiegłego roku wspólnotę mieszkaniową. Uważali bowiem, że płacą zbyt wysoki czynsz, a od lat czuli się zaniedbywani i pomijani przy wszelkich generalnych remontach na tle innych bloków.
Dlatego chcieli samodzielnie zarządzać i administrować budynkiem.
Członkowie wspólnoty, reprezentowani przez zarząd, postanowili uregulować
ze spółdzielnią sprawy finansowe dotyczące opłat za miejsca parkingowe i altanę
na śmieci. Niestety, do tej pory nie udało się ustalić wysokości opłat, ponieważ
mieszkańcy bloku nie chcieli się zgodzić na wygórowane stawki, jakie proponowała im spółdzielnia.
Na reakcję ze strony spółdzielni nie trzeba było długo czekać. W grudniu ubiegło
roku na polecenie Roberta Parzonki, prezesa spółdzielni, na placu przed blokiem 41/49D zostały rozłożone duże kamienie, blokując w ten sposób teren, na
którym zwyczajowo od dawna zarówno mieszkańcy tego bloku, jak i bloków
sąsiednich pozostawiali swoje auta. Dodatkowo wyłączono oświetlenie uliczne.
Ale to nie koniec kłopotów mieszkańców bloku 41/49 D. Tuż przed świętami
Bożego Narodzenia odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółdzielni, na
którym podjęto decyzję o skreśleniu wszystkich mieszkańców tego budynku
z listy członków spółdzielni.

Czy słusznie? Wspólnota powołana została, by mieć realny wpływ na zarządzanie budynkiem. Jeżeli mieszkańcy przestają być członkami spółdzielni, wówczas przestają mieć wpływ na podejmowane decyzje, nie mogą uczestniczyć
w zebraniach przedstawicieli i nie mogą zostać wybrani do organów spółdzielni.
– W tej sytuacji zamierzamy się odwoływać indywidualnie do walnego zgromadzenia od decyzji Spółdzielni o wykreśleniu nas z członków spółdzielni. Do
czasu rozpatrzenia naszych pism nadal jesteśmy pełnoprawnymi członkami
spółdzielni – mówi pani Olga z zarządu wspólnoty.
Jeśli walne zgromadzenie będzie miało identyczne zdanie w kwestii skreśleń
członków spółdzielni z Radą Nadzorczą, konflikt ten znajdzie swój finał w sądzie.
Jak na razie od ponad miesiąca na placu przed blokiem 41/49D nadal zalegają kamienie, które zmniejszają liczbę miejsc parkingowych na całym
osiedlu, i nadal są wyłączone latarnie oświetlające ten plac. – Na tę chwilę
wspólnota chce ustalić ze spółdzielnią kwestię ponoszenia kosztów z tytułu zlokalizowania urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, energii elektrycznej, energii cieplnej, gdyż spółdzielnia
domaga się od naszej wspólnoty mieszkaniowej opłat za urządzenia
przesyłowe – informuje pani Olga. Tymczasem według Kodeksu Cywilnego wszystkie urządzenia pomiarowe wraz z urządzeniami służącymi do
przesyłu są własnością dostawców. – Rada Nadzorcza spółdzielni zaproponowała nam również bardziej realne stawki za miejsce parkingowe.
Wspólnota ma odnieść się pisemnie do tej propozycji – dodaje pani Olga.
Jak widać, pojawiła się szansa na dojście do porozumienia obu zwaśnionych stron. Mamy nadzieję, że niebawem uda się nam w końcu porozmawiać z prezesem spółdzielni i przedstawić Czytelnikom argumenty
uzasadniające podjęte przez niego i zarząd działania. O dalszych postępach sprawy będziemy informować na łamach naszej gazety.
M. Brodowski
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WARTO PRZECZYTAĆ

Ludzie i ich pasje
Nowy rok jest okresem sprzyjającym podejmowaniu ambitnych
postanowień. Dobrze więc zabrać się za lekturę, która umocni
nas w planach zmiany swojego
życia.
Ludzie Pasje Wartości – rozmowy o dokonywaniu wyborów to
pozycja skierowana głównie do
młodych ludzi, choć przecież
nie tylko oni mogą czerpać inspirację od osób, które osiągnęły sukces w swoim życiu. Książka
stanowi zbiór 21 historii spisanych
(w pierwszej osobie) przez samych bohaterów, przedstawiające ich początki, pierwsze wątpliwości i wreszcie znalezienie drogi, która
pozwoliła im spełniać się zawodowo i prywatnie.
O kim możemy przeczytać, sięgając po tę książkę? Autorka, Beata Narewska, zaprosiła grono bohaterów z różnych dziedzin i pokoleń. Znajdziemy więc historię Andrzeja Bliklego, który poza byciem właścicielem
jednej z najstarszych firm cukierniczych w Polsce, ambitnie zabrał się za
studiowanie matematyki, idąc za radą ojca uważającego, że syn musi
mieć zawód, który go uniezależni w razie upadku firmy. Bardziej zbuntowani czytelnicy mogą utożsamiać się z życiorysem Beaty Pawlikowskiej,
która za młodu potrafiła opuścić salę w trakcie lekcji, jeśli coś ją zdenerwowało, i już nie wrócić. Jej życie zmieniło się, gdy… usłyszała piosenkę
Beatlesów. Zdziwiło ją, że słyszy ,,dorosłych, którzy są szczęśliwi życiem”
i postanowiła sama zostać szczęśliwym dorosłym. Tak rozpoczęły się jej
podróże i pisanie książek.
Oprócz tego swoje historie na łamach książki przedstawiają naukowcy
i popularyzatorzy nauki (dr Zbigniew Lew-Starowicz i fizyk Tomasz Rożek), kilku sportowców (Maja Włoszczowska – kolarka górska, i Kajetan
Kajetanowicz – kierowca rajdowy), wielu artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki i dziennikarzy. Ostatnio wielki sukces odniósł Marcin
Iwiński, współtwórca sukcesu firmy CD-Projekt, twórców m.in. szeroko nagradzanej serii gier komputerowych Wiedźmin. Iwiński jest przykładem, że brak studiów wyższych i spędzanie większości czasu przy
komputerze nie musi oznaczać, że nic już nie będzie z człowieka w przyszłości.
Ludzie Pasje Wartości – rozmowy o dokonywaniu wyborów to nie jest
wielka beletrystyka ani ambitna literatura faktu, jednak warto do niej zajrzeć, jeśli człowiek zastanawia się, w którym miejscu życia się znajduje,
i nie wie, w którą stronę iść. Lektura na pewno dostarczy mu wielu inspiracji.
Paweł Kozłowski

KULTURA
Z UM. Nagrody rozdane

Kartka z kalendarza
W piątek, 8 stycznia br., w nasielskim
Urzędzie Miejskim wręczone zostały nagrody autorom najlepszych
prac plastycznych w konkursie pt.
„Kartka z kalendarza”.
Była to również doskonała okazja do zaprezentowania specjalnej edycji kalendarza na rok
2016, w którym znalazły się prace laureatów. W konkursie „Kartka
z kalendarza”, którego celem było
przygotowanie pracy plastycznej
z hasłem dotyczącym profilaktyki
uzależnień, wzięło udział ok. 130
uczniów z naszej gminy. Konkurs
był skierowany do uczniów szkół
podstawowych (klasy I–III, VI–VI)
i gimnazjów.
Wyniki konkursu:
Szkoły podstawowe, kl. I–III
1. Alicja Żmijewska, kl. II Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich, 2. Kacper
Sternik, kl. II Szkoły Podstawowej im.
Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, 3. Dominik Latkowski, kl. III Szkoły Podstawowej
im. Księcia Józefa Poniatowskiego

w Starych Pieścirogach. Wyróżnienie – Patryk Romanowicz kl. II Szkoły
Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich.
Szkoły podstawowe, kl. IV–VI
1. Maja Kopecka, kl. IV Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku, 2. Patrycja Komornicka,
kl. IV Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Dębinkach, 3. Oliwia Komornicka, kl. VI Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Dębinkach. Wy-

różnienie – Amelia Majewska, kl. V
klasa Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych
Pieścirogach. Wyróżnienie – Weronika Suska, kl. IV Szkoły Podstawowej Pierre’a de Coubertina w Budach
Siennickich.
Gimnazja:
1. Natalia Karolak, kl. III Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3
Maja w Nasielsku, 2. Natalia Zawadzka, kl. I Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie, 3. Wiktoria Myśleńska, kl. III
Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach. Wyróżnienie – Dagmara
Butkiewicz, kl. II Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku.
Na ręce laureatów trafiły również
kalendarze dla ich koleżanek i kolegów z klasy. Nagrodzone prace
można podziwiać na parterze Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie
oraz gratulujemy zwycięzcom.

ZAPROSZENIE DKK

Z UM. Konkurs fotograficzny

Wszystkich miłośników literatury
zapraszamy w sobotę, 16 stycznia br., na spotkanie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki.
Odbędzie się ono w czytelni
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, przy ul. Piłsudskiego 6.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Historia w kadrze zatrzymana”. Jego celem jest przedstawienie za pomocą fotografii
detali architektonicznych i krajobrazowych znajdujących się na terenie
gminy Nasielsk, promocja gminy Nasielsk oraz ochrona przed zapomnieniem obiektów mających szczególną wartość historyczną.
Konkurs potrwa do 16 maja br. Z wybranych zdjęć powstanie wystawa
fotograficzna, jak również wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w publikacji przedstawiającej dawny Nasielsk.
Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej nasielskiego
Urzędu Miejskiego: www.nasielsk.pl.

Spotkanie Historia
z książką w kadrze zatrzymana

Konkursu
o Laur Marszałka

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje IX edycję Konkursu
o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2015.
Zamierzeniem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów
wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością
i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz
promocji mazowieckiej żywności.
Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 29 lutego 2016 r.
W przypadku pytań należy kontaktować się z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: 22
59 79 116 lub 22 59 79 146 bądź drogą elektroniczną na adres: krzysztof.
zaniewski@mazovia.pl lub marta.krol@mazovia.pl.
Szczegóły na www.mazovia.pl.
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Tematem naszej dyskusji będzie
powieść Julii Fiedorczuk pt. Nieważkość. Rozpoczynamy jak
zwykle o godz. 11.30. Serdecznie
zapraszamy.
(red.)
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Z UM. Wyjaśnienie

Z MIASTA

Wycinka drzew na drodze
Nasielsk–Chmielewo

Kolizja na ul POW

W dniu 10 lipca 2015
r. wpłynął do Burmistrza Nasielska wniosek Zarządu Powiatu
Nowodworskiego o
wydanie zezwolenia
na usunięcie drzew i
krzewów zlokalizowanych w miejscowości
Nasielsk (dz. nr ewid.
32/2, obręb 0001)
oraz Pianowo-Daczki
(dz. nr ewid. 67, obręb
0045), argumentujący, że wymienione
drzewa rosną w granicy pasa drogi i kolidują
z planowaną przebudową drogi, a część
drzew jest mocno pochylona w kierunku jezdni, co może stanowić zagrożenie dla użytkowników drogi.
Zgodnie z prawodawstwem w tym zakresie dokumentacja fotograficzna oraz projekt decyzji zostały przesłane do uzgodnienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2015 r. odmówiła uzgodnienia projektu decyzji. Z wcześniejszej
dokumentacji e-mailowej wynikało, że zastrzeżenia dotyczą wyłącznie niektórych drzew, a że zdjęcia były wykonane w okresie wegetacji, trudno było z nich określić stan zdrowotny drzew. W projekcie przesłanej decyzji
nie uwzględniono również nasadzeń zastępczych. W postanowieniu swoim, RDOŚ wskazał, że termin usunięcia
drzew określono do 30 grudnia 2017 r., a stan zdrowotny niektórych drzew, wskazuje, że winny być one usunięte bezzwłocznie. Ponadto RDOŚ wskazał w postanowieniu, że jego stanowisko, jakie w formie postanowienia
zajmuje, nie rozstrzyga o istocie sprawy ani nie kończy jej w instytucji administracyjnej. Postępowanie przed organem współdziałającym ma bowiem w istocie charakter pomocniczego stadium postępowania w sprawie załatwianej przez inny organ w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to, że ani przedmiot tego postępowania, ani
też rozstrzygnięcie w nim podjęte nie mają uzasadnionego bytu prawnego – zgodnie z wyrokiem Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2002 r. sygn. II S.A. 2938/00 LEX nr 81776.
W dniu 30 września 2015 r. została wydana decyzja zezwalająca Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim na usunięcie 420 szt. drzew – w tym część drzew chorych, uschniętych, zaatakowanych przez
szkodniki, bardzo pochylonych w stronę jezdni, a także kolidujących z przebudową sieci wodociągowej, z projektowanymi zjazdami i przepustami oraz instalacją teletechniczną. Termin usunięcia drzew określono do 30
grudnia 2017 r. Nałożono również obowiązek dokonania nasadzeń zastępczych – drzew liściastych, rodzimych
gatunków w liczbie 390 szt., w miejscu usunięcia ww. drzew w terminie do dnia 31 marca 2018 r.
Z informacji przekazanych Panu Andrzejowi Karasiowi w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim nie mogło wynikać, że wycinka drzew leży po stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, gdyż urząd nie prowadzi
wycinki ani nie nadzoruje jej podczas prowadzenia prac. Wydana decyzja nie precyzowała również liczby drzew,
które mogłyby być wycięte w 2015 r.
O modernizację tej wąskiej i niebezpiecznej drogi zabiegali mieszkańcy oraz władze gminy Nasielsk, w
związku z tym uwzględniono w całości wniosek Zarządu Powiatu Nowodworskiego jako zgodny z celem
pożytku publicznego, a kompensację przyrodniczą zapewniono przez
nałożenie obowiązku nasadzeń zastępczych.
Wydział Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

W piątek, 8 stycznia br. w obrębie miasta doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Straty w obydwu pojazdach są duże, na szczęście nikomu

nic się nie stało. Prawdopodobnie przyczyną zdarzenia była nieuwaga jednego
z kierowców i śliska nawierzchnia. Wydaje się, że samochód marki Daewoo
najechał na tył jadącego przed nim samochodu marki BMW.

Problem na drodze rozwiązali policjanci i strażacy. Ci drudzy zabezpieczyli
miejsce zdarzenia, kierowali ruchem, odłączyli instalację gazową i elektryczną
w pojazdach. Akcja zaczęła się o godz. 21.15, a zakończyła tuż przed godziną
22. Policjanci zabezpieczyli ślady zdarzenia w celu ustalenia ostatecznej wersji
wydarzeń.
(az)

FOTOOBSERWATOR

UWAGA ślisko na chodnikach

Po kilkudniowej odwilży powracają do nas mrozy. Dlatego trzeba uważać na oblodzone powierzchnie zarówno dróg, jak i chodników. Przypominamy właścicielom nieruchomości o konieczności uprzątnięcia
śniegu i błota pośniegowego z chodników przylegających do ich posesji oraz posypania chodników piaskiem.

ZAPROSZENIE
W ramach Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Europa i My, w związku z realizacją zadania „Dostępni Radni” ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, mam przyjemność zaprosić dzieci i dorosłych na zajęcia, które odbędą się w dniu
23 stycznia 2016 r. w godz. 11.00–13.30 w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Dla dzieci warsztaty edukacyjne – nauka przez zabawę „Moje podwórko,
moje miasto, mój kraj” poprowadzi mgr Katarzyna Strzelecka (animatorka społeczno-kulturalna). Dla dorosłych spotkanie informacyjno-szkoleniowe poprowadzą eksperci z zakresu tematyki obywatelskiej,
wyszkoleni moderatorzy Fundacji im. Stefana Batorego i absolwenci
Szkoły Liderów.
Mile widziana duża liczba osób dorosłych, ponieważ organizatorom zależy na wypracowaniu jak najlepszych standardów komunikacji społecznej w gminie Nasielsk.
Do 20 stycznia 2016 r. proszę o potwierdzenie obecności, kontaktując
się: tel. 0 606 923 971 lub e-mail: wroblewska@europaimy.org.

8

REPORTAŻ

Życie Nasielska nr 2 (440); 15–28 stycznia 2016

UROCZYSTOŚCI

Trzej Królowie w Nunie
Uroczystości z okazji święta Objawienia Pańskiego i inscenizacja
przybycia Trzech Króli do Dzieciątka Jezus w parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie są organizowane
od pięciu lat.
Do ubiegłego roku stawiano również przed kościołem szopkę,
w której przebywały żywe zwierzęta. Byłą to duża atrakcja dla parafian
i gości. W tym miejscu można było

się spotkać, wspólnie pokolędować
i obejrzeć inscenizację.
W tym roku, 6 stycznia, te uroczystości wyglądały nieco inaczej.
W czasie mszy świętej o godzinie
11.30 uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Starych Pieścirogów zaprezentowali parafianom
swój program bożonarodzeniowy.
Przedstawienie nawiązywało do
biblijnych wydarzeń związanych
z narodzeniem Jezusa, jednocze-

śnie ukazując wartości współczesnego świata. Autorką scenariusza
była Łucja Mokos, a nad całokształtem spektaklu czuwał instruktor
pracowni muzyczno-teatralnej Mateusz Rutkowski.
Pod koniec mszy św. kościół odwiedzili Trzej Królowie, którzy
przybyli w konnym orszaku z Lorcina. Udali się oni do żłobka, by
złożyć swe dary – kadzidło, mirrę
i złoto. Następnie proboszcz para-

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Grudniowe nuty
w Filharmonii Narodowej
Miłym gwiazdkowym prezentem
dla uczniów naszej szkoły było zaproszenie na koncert charytatywny
pt. Grudniowe nuty, który odbył się
w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Wyjazd został zorganizowany we
wtorek, 8 grudnia 2015 r. Brali
w nim udział uczniowie klasy II D, III
E pod opieką wychowawców i nauczycieli (Jolanta Sobiecka, Elżbieta Olszewska, Elżbieta Wróblewska,
Katarzyna Milewska). Organizatorem koncertu było Polskie Bractwo

Kawalerów Gutenberga pod patronatem honorowym Prezydenta
Stołecznego Warszawy.
Program składał się z części oficjalnej, którą prowadzili Zofia
Czernicka w roli Damy Bractwa
i Jacek Kuśmierczyk – Kanclerz
Bractwa. Do blisko tysiąca dzieci zgromadzonych w sali koncertowej zostały skierowane słowa

powitania przedstawicieli najwyższych
władz państwowych
i samorządowych,
w tym m.in. ciepłe
słowa powitalne wygłosił Senator RP Marek Borowski.
Kolejny punkt programu składał się
z dwóch części koncertu muzycznego.
W repertuarze występu znalazły się arie z opery W.
A. Mozarta, G. Rossiniego, S. Moniuszki, G . Pucciniego
i inne znane utwory,
należące do muzyki poważnej, prezentowane przez
śpiewaków i zespół
m u z yc z n y C h o pin Piano Quintet.
Podczas przerwy
wszystkich uczestników zaproszono
na słodki poczęstunek. W świąteczny
nastrój wprowadziły
nas słynne kolędy w wykonaniu
artystów operowych, śpiewane
razem z publicznością.
Wyjazd ten z pewnością zapadnie
na długo w pamięci jego uczestników. Byli oni bowiem w Filharmonii Narodowej – największym
ośrodku kultury narodowej. Mieli
okazję podziwiać jej przepiękne wnętrza, wspaniałą scenę i jej

akustykę oraz słuchać znanych pieśni w wykonaniu utalentowanych
śpiewaków. Czuli się mile wyróżnieni, zasiadając na widowni obok
gościnnie zaproszonych swoich rówieśników z całej Polski.
Słowa podziękowania należą się
organizatorom i sponsorom tego
koncertu, dzięki którym otrzymaliśmy 55 bezpłatnych biletów, oraz
władzom naszej gminy, które dofinansowały przejazd do Warszawy.
Dzięki temu dzieci i dorośli wspólnie przeżyli wspaniałą ucztę duchową oraz mieli okazję zintegrować
się i bliżej poznać.
Opiekunowie wycieczki

fii zaprosił wszystkich zebranych
przed kościół, by razem wziąć
udział w śpiewaniu kolęd prowadzonym przez organistę. Na głodnych i zmarzniętych czekał ciepły
poczęstunek, a dzieci mogły zrobić sobie zdjęcia na koniach razem
z Trzema Królami, w których role

Jak mówi ks. Tadeusz Jabłoński,
proboszcz parafii w Nunie: – Głównym celem tych uroczystości jest
integracja. Ludzie przebywają ze
sobą, śpiewają kolędy i rozmawiają. Panuje ciepła i rodzinna atmosfera. Jak dodaje, na organizowaną
w Nunie inscenizację przybycia

wcieliła się młodzież ucząca się
jazdy konnej w lorcińskim „Stangrecie”. Zwierzęta biorące udział
w inscenizacji jak zwykle pochodziły ze Stajni „Stangret” w Lorcinie.

Trzech Króli zawsze przychodzi
i przyjeżdża wiele osób, także spoza parafii. Na tegoroczne wydarzenie przybyło ponad 300 osób.
Paweł Kozłowski

S

E

R

D

E

C

Z

N

O

Ś

55 lat spędzonych razem
jest dla nas - dzieci
pięknym obrazem,
jak przez problemy,
trud codzienności
pozostać nadal
wiernym miłości.

Kochanym rodzicom

Barbarze i Józefowi Sitkiewicz
najserdeczniejsze życzenia
z okazji 55 rocznicy ślubu,
zdrowia, radości i wzajemnej miłości
na dalsze lata
składają dzieci, wnuki i prawnuki.
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Wierni w Orszaku Trzech Króli

Po raz drugi ulicami naszego miasta 6 stycznia br. przeszedł Orszak
Trzech Króli. Wielu mieszkańców
przyszło tego dnia pod kościół św.

czeć Panu Bogu i mieszkańcom, że
my, idący w tym pochodzie, dziękujemy za zesłanie nam Zbawiciela, który jest świadomy naszych

Wojciecha, aby wziąć udział w tym
wydarzeniu. Skupiło ono wielu
mieszkańców nie tylko Nasielska,
ale i całej gminy.

grzechów i udziela nam pomocy.
To będziemy manifestować – mówił.

Uroczystość ta jest okazją do podziwiania pomysłowości organizatorów inscenizacji wydarzenia,
podczas którego Trzech Mędrców ze Wschodu odwiedziło nowonarodzonego Jezusa. Choć nikt
nie policzył, ile osób postanowiło
wziąć udział w tegorocznym orszaku w naszym mieście, to jednak
liczba 1200 koron, śpiewników
i nalepek rozdanych przed kościołem św. Wojciecha może robić
wrażenie.
Podczas homilii w ygłoszonej
w czasie mszy świętej poprzedzającej wyruszenie Orszaku Trzech
Króli, proboszcz parafii św. Wojciecha ks. Tadeusz Pepłoński przypomniał obecnym cel uroczystości.
– Chcemy w sposób uroczysty, publiczny i bardzo radosny wykrzy-

Po uroczystościach w kościele rozpoczął się pochód orszaku składającego się z parafian w kierunku
rynku do pomnika św. Jana Pawła II.
W role Trzech Króli, którzy w tym
roku udali się do Dzieciątka limuzyną, wcielili się: Bogdan Ruszkowski – burmistrz Nasielska, Mariusz
Kraszewski – wicedyrektor Szkoły
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego, i ks. Grzegorz Ostrowski
– wikariusz parafii św. Wojciecha
i pomysłodawca tego wydarzenia.
Złożyli swe dary przed Świętą Rodziną, których rolę odegrali Monika
i Karol Kędziorowie wraz z trzymiesięcznym synem Kacprem.
Przy pomniku Kacper – ks. Grzegorz Ostrowski – wygłosił Orędzie:
– Poszukiwanie Ciebie, Jezu, było
motywem, dla którego podjęliśmy
tak długą drogę. Wyjaśnił znaczenie złożonych darów: kadzidło to
symbol kapłaństwa, mirra oznacza przyszłe męczeństwo, a złoto władzę
królewską. – Nowonarodzony Królu! Jesteśmy
zaniepokojeni sytuacją
w świecie, w Europie
i Polsce i pytamy: gdzie
znajdziemy zasady dla
naszego życia, gdzie zasady dla odpowiedzialnej
współpracy w budowaniu teraźniejszości i przyszłości naszego świata?

Komu możemy ufać – komu zawierzyć? Gdzie jest Ten, który
może dać nam odpowiedź na
oczekiwania serca? – mówił.
Na zakończenie przypomniał,
że nasza droga jeszcze się nie
skończyła i Jezus Chrystus jest
tym, który wskazuje nam właściwe ścieżki w życiu.
Następnie zebranym życzenia
złożyli burmistrz Bogdan Ruszowski i proboszcz ks. Tadeusz
Pepłoński. – Życzę wam, aby
ten rok stał się rokiem spełnionych marzeń i byśmy umieli
budować naszą małą ojczyznę,
jaką jest gmina – mówił burmistrz, a proboszcz dodał, że
powinniśmy życzyć sobie, aby

w codziennych wyborach wybierać zawsze Jezusa Chrystusa.
Gdy wszyscy udali się z powrotem
do kościoła św. Wojciecha, rozpoczęły się jasełka w wykonaniu
uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
Młodzież w dowcipny, ale i mądry sposób
pokazała drogę trzech
monarchów do przyszłego Zbawiciela,
która i dla wszystkich
jest symbolem ścieżki
do poznania Prawdy
i Wiary. Po przedstaw i e n i u p ro b o szc z
ks. Tadeusz Pepłoń-

ski podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tegorocznego Orszaku Trzech Króli.
Paweł Kozłowski,
ks. G. Ostrowski

Z MIASTA

Zbierano datki na WOŚP

W niedzielę, 10 stycznia br., odbył
się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierano fundusze na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom.
W naszym mieście w tym roku sztab
WOŚP nie miał swojej siedziby, ale
pieniądze dla Orkiestry zbierano.
Jak co roku bowiem do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
włączyli się uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Nasielsku.
Pieniądze na WOŚP były zbierane
przez ośmioro uczniów z gimnazjum przez pięć godzin od 10.00 do
15.00. Ich opiekunem była Agnieszka Piechocińska, nauczycielka z ZSO.
Grupa wolontariuszy współpracowała ze sztabem WOŚP, którego główna
siedziba mieściła się w Zespole Szkół
im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście. Współpraca ZSO z tym sztabem trwa od 2013 r.
Młodzieży gimnazjalnej w Nasielsku udało się zebrać 7802,31 złotych, zaś sztab w Nowym Mieście zebrał
w sumie kwotę 15 839,18 złotych.
Jak zaznacza Danuta Białorucka, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Mam bardzo pozytywne wrażenia po tegorocznej akcji WOŚP. Uważam, że takie działania są potrzebne.
Cieszymy się z zaangażowania młodzieży w tego typu akcje społeczne i mamy nadzieję, że za rok doczekamy się swojego sztabu WOŚP w Nasielsku.
(pki)
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Zimą pamiętaj o zwierzętach
Zwierzę nie jest rzeczą, zwierzę
to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, a człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Tak stanowi ustawa o
ochronie zwierząt i taki tekst znajduje się na naszej stronie urzędowej
w zakładce „pies czeka na człowieka”.
Jaki jest nasz stosunek do zwierząt, doskonale wiedzą pracownicy Wydziału Środowiska, gdzie
trafiają informacje o porzuconych
zwierzętach. A kontrole w schronisku pokazują, że zwierzęta, które
tak bezgranicznie kochają swoich
właścicieli, nie zasługują na umieszczanie ich w nawet najlepszych
schroniskach.
Zima to szczególnie trudny czas dla
wszystkich zwierząt i winniśmy im
w tym okresie szczególną opiekę.
W jakich strasznych warunkach żyją
nasze udomowione zwierzęta, widzimy czasami w telewizji i może
nawet nas to wzrusza, natomiast jak
żyje zwierzę nasze czy sąsiada, to
już nie nasz problem.

Dlatego apelujemy:
– sprawdź stan budy, czy jest odpowiednio ocieplona – wyściel ją
słomą lub kocem,
– zapewnij psu więcej ruchu – pozwól mu się wybiegać, (ale nie luzem poza posesją, żeby nie stwarzał
zagrożenia pogryzieniem), łańcuch
nie może mieć mniej niż 3 metry
długości,
– zapewnij zwierzętom ciepłą (nie
gorącą) karmę oraz wodę (pilnuj,
aby nie zamarzła) – to pomoże im
w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, grzywną
do 5000 zł zagrożone są wykroczenia:
– niezapewnienie psu stałego dostępu do wody,
– trzymanie pasa na uwięzi ponad
12 godzin na dobę,
– trzymanie na łańcuchu krótszym
niż 3 metry, lub zbyt ciężkim,

– brak budy lub innego pomieszczenia chroniącego przed warunkami atmosferycznymi (również
np. buda dziurawa, niewłaściwie
izolowana – nie stawiajmy budy
bezpośrednio na ziemi, zapewnijmy izolację),
– brak dostępu do właściwego pożywienia,
– brak aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie.
Wystawienie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie
warunków atmosferycznych, które
zagrażają jego zdrowiu lub życiu,
jest PRZESTĘPSTWEM, za które
grozi kara grzywny, ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wobec osoby uznanej
za winną popełnienia przestępstwa
sąd orzec może również NAWIĄZKĘ do 100 000 zł, na cel związany
z ochroną zwierząt.
Wydział Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

NASIELSK BASZTA TEAM

W samotności
długodystansowca…
Długodystansowcy nie mają wielu kompanów do biegu, nie każdy ma tyle sił w nogach i odwagi,
by zmierzyć się z kilometrami.
Łukasz Malinowski odważył się
pokonać dystans prawie 250 km
w samotności, a teraz dzieli się z
nami tą przygodą:
Masz wolny dzień, marzy Ci się
jakaś kolejny wypad poza swoją
codzienność. Może nad jakieś jeziorko mazurskie, by mieć gdzie
dłużej przyjemnie odetchnąć?
Tym ra ze m t ra f i a n a J e zi o ro
Drwęckie przy Ostródzie.
Pierwszy dzień roboczy tygodnia, więc t ylko można sobie
pomarzyć o kompanie na wyprawę. O godz. 8 czas wyruszać,
wiatr dość sprzyjający z odchyleniem na boczny (południowo-wschodni). Północne Mazowsze
pod chmurami piętra średniego
– frontu ciepłego. Dopiero przed
Mławą zaczyna się coraz częściej
przejaśniać. Do Gąsocina jest
spokojna trasa, dalej już zaczyna
się umiarkowany ruch, a od Ciechanowa do granicy Mazowsza
jeszcze z tranzytem ciężarowych
pojazdów, które wyprzedzając,
podciągają Ci szybkość. Udogodnieniem są dobre szosy.
Po 2 godz. 40 min (88 km) z
u ś m i e c h e m p r z y wi t a ł e m t ab l i c z kę z n a p i s e m: Wa r m i ń sko-Mazurskie. W nagrodę w
Iłowie zrobiłem pierwszy postój regeneracyjny przy sklepie, gdzie można było dokupić
żywność na dalszą część eskap a d y. Rozm owa z t utej sz ym
przypadkowym sympatycznym
człowiekiem pomogła nieco za-

pomnieć o samotności. Zjazd z
drogi głównej w boczne, lokalne
szlaki to kwintesencja tej wyprawy. Od teraz jestem zdany tylko
na siebie lub ludzką życzliwość.
Za wąskim pasem leśnym odsłania się inna kraina. Zaczynają się pagórki, w oddali lasy na
wzniesieniach, a każdy podjazd
odsłania nowy horyzont. Robią
wrażenia ogromne, w porównaniu z rozdrobnionym rolnictwem Mazowsza, areały pól. Tu
czas płynie inaczej, bez pośpiechu, wokół otacza harmonia natury. Spokój przestrzeni wypełnia
też ludzkie wnętrze. Stres pozostał daleko w codzienności, od
której się uciekło. Sporadyczne
auto mijane czy traktor spulchniający grunt daję ulgę, że jednak sam tu nie jesteś. I tak Twoim

głównym towarzyszem jest świst
wiatru i napędu łańcuchowego z
zębatkami.
Dość długie odcinki dróg łączą pojedyncze miejscowości. Mała gęstość zaludnienia, miejscami wręcz
pustkowia, wywołują poczucie samotności. Jednak gdy wiesz, że ktoś
o Tobie myśli, co jakiś czas prześle miłe słówko, to dodaje otuchy,
potrzebnych sił i jest lekarstwem
na osamotnienie, mimo odległości, której myśli nie uznają. A wiatr
odcinkami coraz bardziej staje się
uciążliwy, czujesz, jak Cię hamuje,
spycha na środek jezdni. Przychodzi moment zawahania, czy dasz
radę jeszcze wrócić? Już ponad 120
km, masz ochotę wracać, ale jaki jest
sens wycofać się, gdy większość trasy już w nogach. Jeszcze 50 km po
odosobnionych mazurskich szla-

Życie Nasielska nr 2 (440); 15–28 stycznia 2016

PORADY

Z serii:
świadomy konsument

Dziś poruszę po raz kolejny sprawę wyboru produktów spożywczych
oraz kwestię ich składników. Jednym z nich jest syrop glukozowo-fruktozowy.
Coraz więcej jest prowadzonych badań dotyczących tego właśnie syropu, jednak na opakowaniach możemy również znaleźć inne nazwy: „syrop glukozowy”, „syrop fruktozowy”, „skrobiowy” czy „kukurydziany”,
a także „izoglukoza”. Jest to jedna z najczęściej spotykanych substancji
dodawanych do żywności, dlatego warto wiedzieć, że występuje pod
różnymi nazwami. Substancja ta pozyskiwana jest z kukurydzy, ale także
i pszenicy. Składa się z różnych cukrów prostych, głównie glukozy i fruktozy, w różnych kompozycjach. Może zawierać od 5% do 50% fruktozy.
Jeśli fruktoza stanowi ponad 50% syropu, to w znakowaniu stosuje się
nazwę „syrop fruktozowo-glukozowy”. Został doceniony przez producentów z powodu znacznie silniejszej słodyczy niż cukier stołowy oraz
niższych kosztów produkcji. Jednak badania naukowe wskazują, że jego
długotrwałe spożycie może powodować wzrost stężenia trójglicerydów
we krwi, a w dalszej konsekwencji do stłuszczenia wątroby. Nadmiar spożycia fruktozy znacznie przyspiesza procesy fermentacyjne, co może
powodować problemy ze strony przewodu pokarmowego, szczególnie u osób z refluksem żołądkowo-jelitowym. Podawany niemowlętom
może nasilać się powstawanie uporczywych kolek. Zastanawiacie się, jak
go można podawać niemowlakom? – otóż znajduje się on np. w lekach.
Występuje on nie tylko w produktach spożywczych, ale również właśnie
w lekach, słodkich syropkach, tabletkach, żelkach z witaminami. Niekiedy obwinia się też tę substancję o sprzyjanie otyłości oraz cukrzycy typu
2, choć nie ma bezpośrednich dowodów na jego wpływ na te choroby.
Syrop ten jest rozpowszechniony nie tylko w wyrobach cukierniczych
czy słodyczach, lodach, ale także w jogurtach, serkach, deserach mlecznych, sokach, napojach dżemach, musztardach, ketchupach, sosach, zalewach, pieczywie, piwie, likierach.
Kolejną substancją, którą często spotykamy w naszych produktach
spożywczych, jest glutaminian sodu. Gdy zrobiło się głośno, że jest on
niezdrowy, na opakowaniach wielu produktów pojawił się napis „bez glutaminianu sodu”. Jednak warto sprawdzić, czy w składzie nie ma ekstraktu drożdżowego. Nazwa brzmi dość naturalnie, a jednak jest to po
prostu zamiennik glutaminianu sodu. Inne zamienniki to hydrolizowane
białko roślinne lub autolizowane drożdże. Substancja ta ma za zadanie
wzmacniać smak szczególnie produktów mięsnych i grzybowych. Ekstrakt drożdżowy obecny jest w bulionach, mieszankach przypraw, kostkach rosołowych, produktach sojowych, słonych przekąskach. Mimo że
jest to substancja uznana za bezpieczną i dopuszczona do obrotu, jednak
istnieją badania, które wykazują jej negatywny wpływ na układ nerwowy
i pokarmowy. Natomiast nadmierna konsumpcja hydrolizowanego białka
roślinnego może powodować mdłości, ból głowy, biegunki. Zatem zawsze uważnie czytajmy etykiety!
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl
kach. Kilka niedużych,
ale pokaźnych akwenów – symboli pojezierza, opuszczonych
już przez turystów.
15:15, po 5,5 godz.
j a z d y w p e da ł ac h
jest 175 km, ale to
już Ostróda. Nad Jezioro Drwęckie nietrudno trafić. Molo,
relaks, coś dla żołądka i kilka zdjęć pamiątkowych. Jednak to nie koniec.
Czas na najgorsze, na ostatni 63-km
odcinek powrotny do Działdowa, a
żeby było ciekawiej, pod dość silny wiatr i przez Garb Lubawski z
licznymi podjazdami. Najpierw 11
km po DK15 z najniebezpieczniejszym typem wiatru – bocznym ze
składową „w twarz”, co przy ruchu
krajowym stwarza wiele niemiłych
sytuacji. Upragniony zjazd na lokalny szlak przez Wzniesienia Lubawskie. Tu się zaczyna prawdziwa
walka ze sobą i siłami natury. Mię-

śnie nóg także dają o sobie znać.
Dochodzi do tego presja czasu –
zdążyć na ostatni pociąg w stronę
Warszawy. Tempem „pod wiatr”
kilometry dłużą się niemiłosiernie,
w głowie dziesiątki kalkulacji, przemyśleń. Docieram na dworzec na
prawie 30 min przed odjazdem.
Teoretycznie już jest się w domu.
Trasa wyniosła ok. 245 km. Lekko
nie było, ale dla przygody, niecodziennych widoków warto to przeżyć. Wtedy można polubić takie
poniedziałki.
(IW)
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W związku z inauguracją,10 listopada 2015 roku, obchodów millenium Nasielska, rozpoczynamy cykl artykułów przedstawiających średniowieczne dzieje miasta. Na podstawie wyników
badań archeologicznych przeprowadzonych na grodzisku, na początku lat dwutysięcznych przez dr. M. Błońskiego, ustalono, że drewno, które posłużyło do budowy umocnień grodu
zostało ścięte w 865 roku. Na podstawie wyników tych badań można zatem stwierdzić, iż Nasielsk należy do grona najstarszych miast na Mazowszu. W serii artykułów autorstwa S. Tyca
przedstawimy dzieje naszego miasta od jego powstania, aż po włączenie w 1526 roku Mazowsza do Królestwa Polskiego.
Red.

Nasielsk w średniowieczu – część I
Wstępny okres formowania wczesnośredniowiecznej osady w Nasielsku
przypadał na mniej więcej VII i VIII
wiek. Zaczynał się on stopniowym
rozwojem osady typu wiejskiego. Następne wieki, IX i X przyniosły powolny rozwój organizmu osadniczego
w kierunku grodu. Był on usytuowany w najbardziej obronnym miejscu
Nasielska, tj. na bagnach w widłach
rzeczki Nasielnej oraz cieków wodnych tworzących jej zlewnię.
Relikty dawnego grodu, lokalnie
określane mianem „kopca” położone są na prawym brzegu Nasielnej
w odległości 700 m od miasta w kierunku północno – wschodnim. Jest to
grodzisko pierścieniowate o podwójnej linii wałów i wnętrzu o wymiarach
30 x 30 m oraz o wysokości wałów:
wewnętrznego ok. 1 m, zewnętrznego
od 0,8 do 1,7 m.
Gród kontrolował lokalną sieć drożną, wiodącą w bardziej zagęszczone
osadnictwem rejony do Sońska, Ciechanowa czy Makowa. Był warownią
gwarantującą bezpieczeństwo przejeżdżającym tu kupcom.
Teren samego miasta był ukształtowany na podobieństwo niecki, przecięty
czymś w rodzaju naturalnej, szerokiej
grobli, ciągnącej się między dwoma
dużymi bagnami flankującymi zabudowę od północnego wschodu i od
zachodu. Na tym naturalnym pomoście ukształtował się kierunek dróg:
wschód – zachód i północ – południe. Przecięcie szlaków nastąpiło
w miejscu późniejszego miasta w rejonie rynku.
Analiza procesu osadnictwa wczesnośredniowiecznego na terenie
Europy prowadzi do wniosku, że
w pierwszej kolejności formowały się
osady związane z handlem na skrzyżowaniu traktów kupieckich. Kupcy
zatrzymywali się tu, wymieniali towary, zaopatrywali się w żywność.
Na podstawie znanych analogii można z całą pewnością przyjąć tezę, że
czynnikiem miastotwórczym w odniesieniu do Nasielska był handel.
Wydaje się, że od X wieku proces
urbanizacji tego terenu zaczynał występować dość wyraźnie. Mamy już
do czynienia ze zróżnicowaniem zawodowym mieszkańców, można
mówić o handlu, garncarstwie czy
obróbce metali. Oczywiście wszystko, czego dowiedzieliśmy się o najstarszym Nasielsku – wiemy dzięki

wykopaliskom archeologicznym. Ba- Jedna z prawniczych form dialogu
dania nad najstarszą przeszłością mia- między sądami a doktryną prawa.
sta prowadzili pracownicy Katedry Pierwotnie termin ten oznaczał przyArcheologii Pierwotnej i Wczesno- pis odnoszący się do poszczególnych
średniowiecznej Uniwersytetu War- słów lub fragmentów tekstu, wprowaszawskiego w 1967 roku oraz w latach dzany przez kopistę manuskryptu lub
2001 – 2003, Zakładu Archeolo- czytelnika na marginesach stron
gii Mazowsza i Podlasia Instytutu książki – przy. red] wymieniającą obArcheologii i Etnologii Polskiej Aka- ciążone nią grody. Na starym Mademii Nauk. W toku badań archeolo- zowszu wykaz obejmuje 12 grodów:
gicznych odsłonięto fragment wału Grudusk, Zakroczym, Serock, Sierpc,
o konstrukcji kamienno – ziemnej. Nowy Raciąż, Szreńsk, Ciechanów,
Znaleziono fragmenty ceramiki, noże Stupsk, Grzebsk, Nasielsk, Wyszogród
żelazne, żużel, elementy biżuterii, szy- i Płock.
dło kościane oraz przęśliki gliniane jak Było rzeczą charakterystyczną, iż krói inne przedmioty.
lowie i książęta polscy w XI i XII wieku
Znaleziska świadczą, że głównymi gałęziami miejscowej
gospodarki było rolnictwo
i hodowla głównie trzody, następnie bydła, w mniejszym
stopniu koni. Niemniej ciekawe
są materiały botaniczne, gdyż
z jednej strony naświetlają sprawę upraw w okolicy, a z drugiej
– konsumpcję lokalną w grodzie. Znalezione liczne ziarna pozwalają na stwierdzenie,
że uprawiano najwięcej jęczmienia, następnie prosa i żyta.
Wszystkie te znaleziska zachowały się w dobrym stanie, gdyż
ziemia tworząca tzw. „kopiec”,
nasycona kwasami humusowymi, posiada dobre warunki
konserwujące. W uzupełnieniu
pożywienia ważną rolę odgrywało rybołówstwo.
Rozwijało się również garncar- Plan tachimetryczny grodziska.
stwo i tkactwo, których ślady
nadawali Kościołowi znaczne obszaw postaci ceramiki i ciężarków gliry, ale najczęściej słabo zagospodanianych znajdowano w wielu stanorowane, albo też peryferyjne i lesiste.
wiskach archeologicznych. Z oceny
Tak postępowali reorganizatorzy życia
materiału archeologicznego wynika
państwowego w XI wieku i na przełobezdyskusyjnie, że co by pod ziemią
mie XI i XII wieku – Bolesław Śmiały,
nie było – to będzie to jednak obiekt
Władysław Herman i Bolesław Krzyściśle związany z początkami państwa
wousty. Chodziło tu przede wszystkim
polskiego.
o zasiedlanie tych terenów położoNajstarszym dokumentem mówią- nych na pograniczu terenów rolnicym o istnieniu Nasielska jest falsyfi- czych i leśnych.
kat mogileński opisujący uposażenie
Wspomniany dokument wymienia
klasztoru benedyktynów pod wezwadaniny, które mogą świadczyć, że
niem św. Jana Ewangelisty w Mogilnie
w Nasielsku odbywały się targi, co
koło Gniezna. Najstarszy fragment,
potwierdza tezę o istnieniu tu osady
prawdopodobnie z roku 1065, dotargowej. Należy domniemywać, że
tyczy nadania konwentowi przez
osada targowa zlokalizowana była na
Bolesława Śmiałego przewozów
terenie obecnej zwartej zabudowy
rzecznych i dziewięcin na Mazoww rejonie rynku. Właśnie w tej częszu, a dalej zawiera glosę [glosa – naści miasta w 1884 roku znaleziono
ukowy komentarz do orzeczenia
skarb, którego powstanie datowane
sądowego zawierający jego analizę.
jest na czasy po 1031 roku. Składały

się na niego monety znajdujące się
w naczyniu glinianym z cylindryczną
szyjką.
O wcześniejszych znaleziskach archeologicznych w Nasielsku donosił
„Korespondent Płocki” w 1878 roku
zwracając uwagę na destrukcyjną dla
zabytków rolę domorosłych archeologów.
Za trafne należy uznać też przypuszczenie, że pozostałością kształtu
osady targowej jest czytelna do dziś
owalnica między ulicą Kilińskiego
a Warszawską. Jej oddalenie od grodu
należy tłumaczyć warunkami terenowymi. Walory obronne grodu przeważały bowiem nad chęcią pełnej
kontroli miejsca targowego.
Należy domniemywać, że zakonnicy z Mogilna oprócz
pobieranej stąd dziesięciny prowadzili też działalność duszpasterską. W tym bowiem czasie
w grodach urzędował nie tylko
pan grodowy (późniejszy kasztelan) ze swoimi pomocnikami, ale
i kapelan opiekujący się kaplicą
grodową.
Na odbywającym się na przełomie 1075/1076 roku, za panowania Bolesława II Śmiałego
synodzie biskupów pod przewodnictwem legatów papieskich
została przeprowadzona reforma Kościoła w Polsce, powołano
wówczas nowe biskupstwo płockie, obejmujące północne Mazowsze. Celem synodu było też
między innymi stworzenie podstaw do prac duszpasterskich w biskupstwie płockim, przypuszczalnie
wówczas powstały kasztelanie, w tym
kasztelania nasielska. Z tym okresem
wiąże się kolejny, żywiołowy krok
w rozwoju Nasielska, bowiem mieścił
się tu nie tylko ważny ośrodek handlowy, ale także umacniał się ośrodek
administracji książęcej. Wszystko to
dodatnio wpływało na dalszy rozwój
miasta i jego administracji, której zasadniczym zwierzchnikiem był panujący na Mazowszu książę.
Na terenie dzisiejszego Nasielska był
gród i podgrodzie, które zajmowało wówczas ok.1/3 późniejszego założenia rynkowego, w podgrodziu
znajdował się drewniany kościół pod
wezwaniem św. Wojciecha oraz osada targowa. Łącznie cały ówczesny
Nasielsk mogło zamieszkiwać jednocześnie ok. 30 rodzin, tj. ok. 150 – 170

osób. Chaty były kryte deskami i darnią ze względów pożarowych, ulice moszczono drewnem. Wszystkie
domy szacuje się na 30 sztuk, były to
chaty kurne, ogrzewane przy pomocy otwartych palenisk lub tzw. piecy
kopułowych bez kominów.
Nasielsk stanowił ważne ogniowo
państwowej sieci grodowej, poczynając od XI wieku, a zapewne już od
X wieku, kiedy to ukształtowały się
granice i system obronny państwa
polskiego. Odgrywał on istotną rolę
w obronie Mazowsza od północnego
– wschodu. Tędy bowiem kierowały
się najazdy Prusów i Litwinów.
Dla zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia księcia i jego bezpośredniego otoczenia powstawały wokół
miasta rozłożone szerokim pierścieniem, wsie rolnicze oraz tzw. służebne.
Były to wsie nie tylko o charakterze usługowym, ale także o cechach
produkcyjnych. Studiując nazwy wsi
łatwo można się domyślić, czym zajmowali się ich mieszkańcy. A więc
były tu: Konary, Chlebiotki, Kucharzewo. Oczywiście zajmowały się one
także rolnictwem, dostarczając do
miasta płody rolne. W XII i XIII wieku
powoli przekształcały się one we wsie
już ściśle rolnicze, a rzemieślnicy przenosili się do miasta.
Doszukiwanie się początków parafii w Nasielsku w połowie XI wieku
jest z pewnością zasadne. Świadczyć
o tym może też imię patrona parafii.
Większość kościołów i parafii, w których religijną posługę świadczyli benedyktyni jest pod wezwaniem św.
Wojciecha. Należy założyć, że w tym
okresie był już w Nasielsku niewielki
kościół drewniany. Niestety, brak źródeł do najstarszego okresu kościoła
nie pozwala na określenie daty erekcji
ani osoby fundatora.
W XI wieku można zauważyć pewną
rywalizację o wpływy w tej części Mazowsza pomiędzy zakonnikami z Mogilna a hierarchią diecezji płockiej,
oto bowiem nastąpiło rychłe przejęcie zadań misyjnych przez tutejsze
duchowieństwo, co spowodowało
ustanie miejscowej misji mogileńskiej
i zapewne przejęcie od klasztoru za
aprobatą Bolesława II, przez biskupa
płockiego nadania z 1065 roku. Zatem
mogileńskie dziesięciny z Mazowsza
przypadły biskupstwu płockiemu.
Stanisław Tyc
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Lotnicze zdjęcie Nasielska
z okresu II wojny światowej
N aj st arsze j ak dot ąd op ub l ikowane zdjęcie Nasielska, pochodzi z okresu drugiej wojny
ś wiatowej . Wykonane zost ało przez niemieckiego archeologa, Otto Kleemanna, który
zamieścił je wraz z fotografią Pułtuska, również własnego autorstwa, w artykule wydrukowanym
w czasopiśmie „ Alt Preußen”
z 1943 roku. Umieszczona pod
obydwoma zdjęciami adnotacja
o dopuszczeniu ich do publikacji w dniu 28 listopada 1941 roku
wskazuje, iż zrobiono je przed tą
datą.
Otto Kleemann należy do grona znanych archeologów niemieckich. W latach trzydziestych
ubiegłego wieku związany był
ze sł ynnym Muzeum Pruskim
w K r ó l e wc u . Wt e d y t e ż n a pisał serię art ykułów w dużej
części poświęconych pradziejom terenów ówczesnych Prus
Wschodnich i uzyskał stopień
doktora. Prowadził m.in. wykopaliska w Wiskiautach na Sambii,
w miejscu handlowej faktorii wikingów. W czasie drugiej wojny
światowej, będąc pilotem Luftwaffe (jak wiadomo z podpisów
pod zdjęciami – w 1943 roku
w stopniu porucznika) publikował
artykuły m.in. na temat archeologii lotniczej. Ten temat pozostawał
również w kręgu jego zainteresowań po wojnie, kiedy został profesorem w Instytucie Archeologii
na Uniwersytecie w Bonn.
W s woi m tek ś c i e p oś wię c o nym Nasielsku i Pułtuskowi niemiecki archeolog informował, iż
jest w posiadaniu 30 lotniczych
zdjęć „wschodniopruskich obiektów archeologicznych ”. Zgodnie
z ówczesnym podziałem admi-

zamkowe i grodzisko w Nasielsku
nie znalazły się na pierwszym planie wykonanych przez niego zdjęć
przypadkowo. Wybór grodziska
mógł być spowodowany tym, że
w odległości zaledwie 4 km znajduje się lotnisko w Chrcynnem,
które Niemcy wykorzystywali do
sierpnia 1944 roku, dopóki nie zostało doszczętnie zbombardowane
przez lotnictwo radzieckie. Zamek
pułtuski (na którym w czasie, gdy

nistracyjnym jako „wschodniopruskie” określał on również
tereny północnego Mazowsza,
wcielone do Rzeszy w październiku 1939 roku. Nie wiadomo,
czym Kleemann kierował się, gdy
decydował się na prezentację fotografii nasielskiego grodziska
i zamku w Pułtusku. Tym bardziej,
iż – jego zdaniem – z punktu widzenia archeologii lotniczej nie
przedstawiały one niczego szczególnie interesującego. Sądzić jednak można, że pułtuskie wzgórze

wojny światowej ma jednak niezwykłą wartość dokumentacyjną, gdyż obok grodziska i terenu
wokół niego, widzimy na niej
wschodnią część miasta: od pierzei rynku i budynków w jej pobliżu po kraniec zwartej zabudowy
przy głównej ulicy Nasielska –
Warszawskiej. Zdjęcie ukazuje
grodzisko od północnego – zachodu. Kierunek południow y
zaznaczono na nim strzałką oraz
literą „ S”. W praw ym górnym
rogu fotograf ii widoczna jest

również zabudowa wzdłuż ulicy
Józefa Piłsudskiego. Ulica ta przechodzi dalej w biegnącą łukiem
drogę do Żabiczyna.
Unikatowy jest na tym zdjęciu
wizerunek nieistniejącej już synagogi. Oprócz brył y budynku
rozpoznawalne są niektóre detale
architektoniczne np. płaski czterospadowy dach, portyk na zachodniej ścianie, wysokie półkoliście
przesklepione okna. Była to druga
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Nasielsk w dokumentach pisanych

Falsyfikat
mogileński

Dokument królewski, wystawiony rzekomo w Płocku w 1065 roku, a
faktycznie powstał w połowie XII wieku (1155 rok), opisujący nadania
dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie. Własnością klasztoru stały się
m.in. 23 miejscowości z obszaru Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, 7
wsi z rejonu Płocka oraz dochody z 5 grodów łęczycko – sieradzkich.
Pierwotnie datowanie dokumentu wiązało się z tradycją potwierdzoną przez Jana Długosza, według której nadania i sprowadzenie zakonu
wiązane było z królem Bolesławem Śmiałym. Późniejsze badania datę
tę przesunęły na połowę XI wieku – okres odnowienia organizacji kościelnej po nawrocie pogaństwa, a fundatorem klasztoru miał być Kazimierz Odnowiciel.

Kleemann pisał artykuł, prowadzono prace budowlane, związane z odbudową i rozbudową)
był siedzibą władz okupacyjnych.
W komentarzu do fotografii autor
zamieścił kilka pobieżnych uwag
na temat widocznych tu obiektów, zastrzegając przy tym, iż jego
zamiarem nie jest przedstawienie ich naukowego opracowania.
Grodzisko w Nasielsku scharakteryzował jako typowe założenie
obronne o drewniano – ziemnym
wale wzniesione na podmokłym
terenie. Jego chronologię określił
ogólnie na X – XIII w.
Uwagi Kleemanna nie wnoszą do
naszej wiedzy o grodzisku nic nowego. Fotografia z czasów drugiej

z nasielskich synagog, murowana, powstała w miejscu drewnianej, którą rozebrano w 1880 roku
ze względu na niebezpieczeństwo
zawalenia. Dzięki rysunkowi oraz
opisom wiemy, że drewniana bożnica w Nasielsku należała do najbardziej oryginalnych świątyń tego
typu na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Murowaną synagogę wzniesiono bardzo szybko,
o czym dowiadujemy się dzięki
informacji z szóstego tomu Słownika Geograficznego Królestwa
Polskiego wydanego w 1885 roku.
Napisano tam, że w Nasielsku pobudowano „obszerną synagogę
murowaną z cegły, której wiązania mają być wyłącznie żelazne”.
W czasie drugiej wojny światowej świątynia ta uległa znacznemu uszkodzeniu. Jej pozostałości
rozebrano pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku. Na zdjęciu
lotniczym Nasielska, które wykonano w 1959 roku nie ma już po
niej śladu. Obecnie w tym miejscu
znajduje się blok mieszkalny przy
ulicy Stefana Starzyńskiego.
Innym interesującym obiektem
widocznym na zdjęciu lotniczym
jest budynek będący aktualnie
częścią Liceum Ogólnokształcącego im Jarosława Iwaszkiewicza.
W latach 1941 – 1943 mieścił się
w nim obóz pracy przymusowej,
przez który przeszło ponad 3500
osób. Po jego likwidacji więzionych tam ludzi wywieziono do
obozu w Sztutowie.
Mariusz Błoński
Mazowieckie Towarzystwo Naukowe w Warszawie „Rocznik Mazowiecki” tom XVIII, Warszawa
2006, s. 204 – 207.

Przypuszcza się, że sporządzający po wielu latach dokument mnisi oparli się na zapiskach klasztornych, tzw. księdze tradycji, którą rozpoczęto spisywać w latach 30. XII wieku. Może więc zawierać on stan
nadań z okresu wcześniejszego. Dokument ten jest źródłem wiedzy na
temat wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Polsce i w przypadku
wielu miejscowości jest to pierwsza wzmianka pisana.
Tłumaczenie z łaciny:
„W imię świętej i niepodzielnej Trójcy amen. Niech prawda dostrzeże
to świadectwo, cały kościół pobożności, że ja Bolesław za przykładem wiernych postępujący, gdy przejdę próg śmierci zasługując na
przyjęcie w przypadkach sprawiedliwych, nadaję ze wszystkiego, co
do mnie należy, kościołowi mogileńskiemu świętego Jana Ewangelisty
przeprawy wszystkie na Wiśle od Kamienia aż do morza, przeprawy
na Nawarze, w Wiźnie i w Makowie oraz z całego Mazowsza dziewiąte targowe, dziewiąty denar, dziewiątego wieprza, dziewiątego źrebca
i dziewiątą rybę; niech będzie władzą Boga wszechmogącego powstrzymywany ten, który by to unieważnił. I te są nazwy grodów: Grodzisk, Zakroczym, Serock z połową cła na Bugu, Rypin, Steklin, Sierpc,
Nowy Raciąż, Osielsk, Szreńsk, Ciechanów, Stupsk, Grzebsk, Nasielsk,
Wyszogród, Płock, Dobrzyń, Włocławek, Przepust, Słońsk. W Łęczycy 10 grzywien, w Spicymierzu 7 grzywien, w Wolborzu 4 grzywny,
w Żarnowie 2,5 grzywny, w Rozprzy 7 grzywien. Te zatem nazwy wsi
oznaczamy, które nadajemy z wszelką wolnością i prawem kościołowi
rzeczonemu świętego Jana Chrzciciela w Mogilnie: Czerwińsk, Czarnowo, Bolino, Wrzeszcz, Kossewo, Kromnów, Gołębie; kościół świętego
Wawrzyńca w Płocku, dalej w Bielsku kościół świętego Jana Chrzciciela z samą wsią rzeczną, targiem, karczmami i targowem, oraz wszelką
wolnością kościół świętego Jana we Włocławku, w Chełmie dziewiąte
targowe z karczmami, Kleczkowo…”

Notatnik NASIELSKI

Redaguje kolegium w składzie:
Krzysztof Macias – przewodniczący, Jacek Wilamowski,
Stanisław Tyc.
DTP: Marek Tyc

Adres Redakcji:
ul. Piłsudskiego 6;
05–190 Nasielsk;
email: ntk1995@wp.pl
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
13–17 stycznia godz. 15.00

Święty Mikołaj
dla wszystkich

Animacja; Belgia, Holandia; Czas trwania: 1 godz. 5 min

Trzy zwierzaki wyruszają na poszukiwania Świętego Mikołaja, by dostarczyć mu swoją listę prezentów.
13–17 stycznia godz. 17.00

Córki dancingu

Musical; Polska; Czas trwania: 1 godz. 32 min

Dwie nastolatki – Złota i Srebrna – lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się światłami neonów i cekinów świata warszawskich
dancingów lat 80. Nie są to jednak zwyczajne
dziewczyny, tylko syreny, które próbują poznać
i zrozumieć, czym jest bycie kobietą w otaczającej je rzeczywistości. Dołączają do muzyków
zespołu Figi i Daktyle, z dnia na dzień stając się
sensacją nocnego życia stolicy.
13–17 stycznia godz. 19.00

Zakazany Bóg (z napisami)
Dramat historyczny; Hiszpania; Czas trwania: 2 godz.
13 min

W latach 1936-39 podczas trwania hiszpańskiej
wojny domowej zdewastowano 2000 kościołów. To historia księży i kleryków, którzy zostali
ofiarami nienawiści do Boga.
20–24 stycznia godz. 17.00 i 19.00
27–31 stycznia godz. 17.00

Excentrycy czyli
po słonecznej stronie ulicy
Muzyczny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 52 min

Niezwykła historia jazzmana (Maciej Stuhr), który
u schyłku lat 50-tych XX wieku powraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych
muzyków zakłada swingowy big-band. Gwiazdą zespołu zostaje Modesta (Natalia Rybicka),
wspólnie odnoszą wielki sukces. Muzyk szybko traci głowę dla uwodzicielskiej i tajemniczej
femme fatale. Wkrótce zaczyna ich łączyć gorący romans...

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Nadszedł czas, by uregulować ważne sprawy, które odkładałeś z roku na rok. Także
te dotyczące majątku. Zacznij liczyć czas
i swoje pieniądze. W sprawach osobistych
minie okres napięcia i stresu.
Byk 21.04–20.05
Pojawią się dla Ciebie oferty ciekawe oferty
pracy, więc poważnie się nad nimi zastanów.
Zaufaj przy tym swojej intuicji. W sprawach
uczuciowych stabilnie. To dobry czas na
podjęcie leczenia
Bliźnięta 21.05–21.06
Czeka Cię przypływ sił witalnych. Wszystko,
co sobie zaplanowałeś, ułoży się dobrze. Poczujesz też aprobatę otoczenia i wzmocni się
Twoja pewność siebie. Będziesz też cieszył
się dobrym zdrowiem.
Rak 22.06–22.07
Zawodowo zapowiada się teraz dla Ciebie bardzo pracowity okres. W sprawach
osobistych podejmiesz radykalne decyzje
i uporządkujesz swoje życie. W końcu zrezygnujesz z toksycznych znajomości.
Lew 23.07–23.08
Przed Tobą czas przyjacielskich spotkań, rozmów i dyskusji. Pojawią się nowe znajomości.
Możliwy kilkudniowy wyjazd rekreacyjny.
Jednak pamiętaj o zachowaniu ostrożności za
kierownicą.
Panna 24.08–22.09
Nie podchodź tak emocjonalnie do ważnych
spraw, bo może to Ci zaszkodzić. Będziesz bardzo drobiazgowo rozliczać innych z lojalności.
Odczujesz wyraźnie większe zainteresowanie
ze strony partnera.

Waga 23.09–23.10
Masz teraz dobrą passę. Korzystaj z tej szansy, bo szybko się nie powtórzy. Będziesz
energiczny i towarzyski. Zadbaj o własne
przyjemności i odpoczynek, bo musisz zregenerować siły.
Skorpion 24.10–22.11
Czeka Cię teraz trochę zawirowań, niestety przeniesiesz problemy osobiste do sfery
zawodowej. Postaraj się szybko opanować
sytuację. Działaj odważnie i nie obawiaj się cudzych komentarzy.
Strzelec 23.11–21.12
Teraz wiele może zmienić się w Twoim życiu na lepsze. To dla Ciebie dobry okres na
założenie własnej firmy bądź zmianę pracy.
Twoje decyzje zaskoczą kogoś w Twoim
otoczeniu.
Koziorożec 22.12–20.01
Uważaj na nierzetelnych wykonawców
bądź zleceniodawców, którzy po prostu
będą chcieli na Tobie zarobić. Nie pozwól,
aby inni decydowali za Ciebie. Zastanów się
nad swoimi noworocznymi planami.
Wodnik 21.01–19.02
W najbliższym czasie czeka Cię wiele rozrywek i spotkań towarzyskich. W pracy nie
opowiadaj o sobie zbyt wiele, bo nie wszyscy Ci sprzyjają. Staraj się zapanować nad
swoimi wydatkami.
Ryby 20.02–20.03
Mogą pojawić się przejściowe kłopoty w Twoim związku. Energicznie uporasz się z przeszkodami i będziesz cieszyć się zasłużonym
uznaniem w pracy. W weekend zadbaj o odpowiednią ilość snu.

27–31 stycznia godz. 19.00

Gwiezdne wojny:
Przebudzenie Mocy
3D (dubbing)

Przygodowy, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 15 min

Siódma część sagi „Gwiezdnych wojen” rozgrywająca się 30 lat po wydarzeniach z „Powrotu
Jedi”. To bez wątpienia najbardziej oczekiwany
film ostatnich lat. W obsadzie zobaczymy zarówno gwiazdy znane z poprzednich części
(Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher), jak
i nowe twarze, m.in.: Johna Boyegę , Daisy Ridley i Oscara Isaaca.
29 stycznia–7 lutego godz. 15.00

Fistaszki
- wersja kinowa 3D (dubbing)
Animacja, komedia, przygodowy; USA; Czas trwania:
1 godz. 33 min

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2
w Kosewie – TANIO. Cena do negocjacji. Tel.
515 462 377.
Sprzedam działkę budowlaną 1400 m,
Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997 717.
Usługi dekarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane. Tel. 607 800 748; 517 099 737;
517 613 054.
Balustrady,bramy,przęsła,budowa ogrodzeń.
Tel. 607 687 306.
Lokal do wynajęcia pod działalność. Nasielsk,
ul. Kilińskiego 18. Tel. 519 346 675.
Sprzedam zestawy komputerowe firmy Dell,
ramy DDR 2, 2 GB. Tel. 517 609 923.
Nasielsk, działki budowlane o powierzchni
około 1000 m2, media w granicy działki (prąd,
woda, kanalizacja) Tel. 502 182 991.
Sprzedam mieszkanie 44 m2, 2 pokoje,
os. Starzyńskiego. Tel. 506 098 814.
Sprzedam mieszkanie w bloku na parterze
46 m2. Tel. 514 494 636.
Zabytkową pianolę i szafę secesyjną sprzedam. Tel. 601 195 632.
Zatrudnimy terapeutę zajęciowego do
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Siennicy gm. Nasielsk .Prosimy o kontakt
pod nr tel. 603 555 624.
Zatrudnię krawcowe oraz prasowaczkę.
Tel. 606 656 545.
Zatrudnię podwykonawców do elewacji.
Tel. 514 769 708.
Korepetycje z matematyki. Tanio. Tel. 798
714 084.
Mieszkanie do wynajęcia w Cieksynie.
Tel. 605 205 673.
Wynajmę małe mieszkanie lub mały dom
w Nasielsku lub okolicy. Tel. 507 703 489.
Kupię stare zdjęcia Nasielska.Tel.604 704 938.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam mieszkanie 62 m2 do remontu
– 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc. 3 piętro.
Os. Piłsudskiego. Tel. 505 581 123.
Wycinka drzew i krzewów.Tel. 667 569 562.
Pranie dywanów,sprzątanie.Tel.667 569 562.
Sprzedam drzewo opałowe kominkowe
i piecowe, duża ilość. Tel. 501 461 424.
Emerytka (67 lat) – kulturalna, dyspozycyjna,
wykształcenie średnie, z referencjami – zaopiekuje się osobą straszą lub dzieckiem.Tel.
605 996 884.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. Tel. 512 135
159.
Małe pieski. Tel. 500 717 722.
Zatrudnię kosmetyczkę. Nasielsk. Tel. 519
821 081.
Działki na sprzedaż 1000 i 1400 m2, miejscowość: Paulinowo, Siennica.Tel. 790 434 699.
Sprzedam mieszkanie w bloku na parterze
46m2. Tel. 514 494 636.
Sprzedam mieszkanie, os. Warszawska,
63 m2, garaż i piwnica. Wyremontowane,
wysoki standard. Cena: 185 000 zł.
Tel. 603 800 624.

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię osobę do biurowej obsługi klienta
na nowo otwartym składzie węgla w miejscowości Pieścirogi Nowe przy stacji PKP. Oferty
proszę przesyłać na adres nasielsk@v-project.
com.pl lub tel. 796 596 597.
Zatrudnię osobę do bezpośredniej obsługi
klienta i prac związanych z ładowaniem i rozwozem węgla na nowo otwartym składzie
węgla w miejscowości Pieścirogi Nowe przy
stacji PKP. Oferty proszę przesyłać na adres:
nasielsk@v-project.com.pl lub tel. 796 596
597.
Zamienię własnościowe mieszkanie 44 m2
(parter) na osiedlu Sportowa na mniejsze
na osiedlu Warszawska, Starzyńskiego
lub Piłsudskiego na parterze lub I piętrze.
Tel. 512 909 245.
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ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19.00,
oraz w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku,
tel. 697 577 804.

DDA, DDD

„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych; Zapraszamy na
miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774
z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, dot. działki położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów nr
2290/7 - ZPN.6840.1.4.2013.2016
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia 5 lutego 2016 r.

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.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

INFORMACJA
O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO
Od dnia 1 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Nowodworskiego jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna
dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane są na następujących lokalizacjach:
1. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz., ul. I. Paderewskiego 1B w następujących terminach: poniedziałek-czwartek w godz.8.00-12.00, piątek w godz. 12.00-16.00; usługę świadczył będzie
radca prawny Pani Anna Palechowska-Matysiak,
2. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 w następujących terminach: poniedziałek
w godz. 14.00-18.00, wtorek-piątek w godz. 12.00-16.00; usługę świadczył będzie adwokat Pan Arkadiusz Charążka,
3. w siedzibie Urzędu Gminy w Leoncinie, ul. Partyzantów 3, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00;
w chwili obecnej ze względu organizacyjnych nie został wyznaczony radca prawny do świadczenia usługi,
dlatego też mieszkańcy mogą korzystać z punktów w Nowym Dworze Mazowieckim i Nasielsku.
Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz.1255):
1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn.
zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
poz. 1863), lub
3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5. która nie ukończyła 26 lat, lub
6. która ukończyła 65 lat, lub
7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
lub poniosła straty.
2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1. ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny;
3. ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4. ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5. ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6. ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne
oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej
w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową
lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

To miejsce

czeka
na Twoją reklamę
www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl

Sprzedam dom

Nasielsk ul. Cisowa

Stan developerski
cena 245 tys. zł
elektryka, hydraulika, tynki, gaz

Tel. 602-118-742
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Po sezonie i przed sezonem
Koniec roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom, także w sporcie.
Przedstawione zostało niedawno podsumowanie jesiennej rundy rozgrywek
piłkarskich w grupie seniorskiej drużyn z naszej gminy.
Osiągnięte wyniki nie napawają optymizmem. Dotyczy to zarówno piłkarzy
Żbika, jak i Wkry Andzin.
Jest jednak cień nadziei, że
zła passa może się odwrócić.
Żbik już przedłużył umowę z trenerem Marcinem Danielewiczem, po którego przyjściu
do klubu dało się zauważyć wyraźną poprawę w grze naszego zespołu. I to jest pierwszy argument za
tym, że w rundzie wiosennej mamy
prawo oczekiwać wyraźnej poprawy w grze naszej drużyny.
Po krótkiej zimowej przerwie drużyna rozpoczyna przygotowania
do rundy rewanżowej Pierwsze
zajęcia odbyły się 11 stycznia. Treningi są przewidziane dwa razy
w tygodniu, na własnym stadionie,
na bocznym jego boisku. Trzeci
trening będzie się odbywał w siłowni klubu Spartakus.
Mają się odbyć też mecze kontrolne. Do chwili obecnej umówiono
się na sześć takich spotkań. Wśród
potencjalnych przeciwników wymieniane są drużyny: Legionovia
(juniorzy starsi), Polonia Warszawa

SPORT
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Ferie w NOK

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych mieszkańców naszej gminy do skorzystania ze swojej oferty przygotowanej specjalnie
na okres ferii zimowych. W programie: bezpłatne spektakle teatralne dla
dzieci, zajęcia kreatywne, filmy oraz atrakcje z modelami zdalnie sterowanymi.

Szczegółowy program poniżej:
2 lutego (wtorek)

Godz. 13.00 i 15.00 film dla dzieci „Fistaszki. Wersja kinowa” 3D
(cena biletu dla dziecka: 12 zł, okulary 3D: 4 zł)

3 lutego (środa)

Godz. 10.00 Zajęcia kreatywne – wstęp
wolny
Godz. 13.00 Spektakl teatralny „Skarb dobroci” – wstęp wolny
kład w grupie trampkarzy rocznika 2001–2002. Nasi trampkarze
z tych roczników, trenowani przez
Łukasza Gołębiewskiego, grający
jesienią w grupie II, uzyskali awans
do grupy I. Nie punktów, ale tylko
trzech bramek zabrakło juniorom
młodszym (1999–2000) trenowanym przez Pawła Wrońskiego
do awansu do grupy I i wiosną nadal będą występować w grupie II.
Młodziki, rocznik 2003–2004,
trenowani przez Tomasza Czajkowskiego, grają w I grupie. Rozgrywki
zakończyli na miejscu piątym. Orliki, rocznik 2005–2006, trenowani
przez Roberta Bugalskiego i Tomasza Czajkowskiego, zajęli miejsce
czwarte.
W Żbiku trenują i uczestniczą w regularnych rozgrywkach dziewczęta
– kobiety. Występują w III lidze. Gra
w niej 12 zespołów. Aktualnie nasze
panie zajmują 11. pozycję w tabeli.

Żbik skupia nie tylko piłkarzy. Tych
jest około 150. Nieco mniejszą grupę stanowią amatorzy innych dyscyplin. Oni także przygotowują się
do kolejnych cyklów rozgrywek.
W sekcji szachowej, której przewodzi Włodzimierz Kwiatkowski,
gra 15 zawodników. Brydżyści, którym przewodzi Piotr Kowalski, występują w IV lidze. Sekcja skupia 32
osoby. Siatkarze kierowani przez
Marcina Łukowskiego występują
w lidze amatorskiej. W rozgrywkach IV ligi tenisa stołowego występuje 8 zawodników. Zajęcia sekcji
prowadzi Sławomir Szadkowski.
Są w Nasielsku jeszcze inne kluby,
jak np. Power 2005, Spartakus czy
wspomniana wcześniej Wkra Andzin. Z wynikami osiąganymi przez
te kluby zapoznamy czytelników
w późniejszym terminie.
Przy okazji wszelkich podsumowań nasuwa się pytanie, czy nasielski

4 lutego (czwartek)

Godz. 9.00 Zabawy i zawody z modelami zdalnie sterowanymi – wstęp wolny
Godz. 13.00 Spektakl teatralny „Zaczarowany komputer” – wstęp wolny

5 lutego (piątek)

Godz. 10.00 Zajęcia kreatywne – wstęp
wolny
Godz. 13.00 Spektakl teatralny „Czy to
ty, czy to ja” – wstęp wolny

9 lutego (wtorek)

Godz. 13.00 Spektakl teatralny „Nygusek” – wstęp wolny

10 lutego (środa)

Godz. 13.00 i 15.00 film dla dzieci
„Misiek w Nowym Jorku” (cena biletu dla
dziecka: 12 zł)

11 lutego (czwartek)

Godz. 13.00 Spektakl teatralny „Tajemnica Zamku Wyobraźni” – wstęp wolny

12 lutego (piątek)

Godz. 13.00 i 15.00 film dla dzieci „Misiek w Nowym Jorku” (cena biletu dla
dziecka: 12 zł)
Bilety na seanse filmowe można nabyć w kinie Niwa bądź online na stronie internetowej NOK: www.noknasielsk.pl
K.T.
R

(juniorzy starsi), Mazowsze Grójec, Świt II Nowy Dwór Mazowiecki, Start II Otwock. Ponadto w hali
sportowej Żbik organizuje cały cykl
turniejów dla różnych grup wiekowych.
O tym, czy Żbik poprawi swą pozycję w sportowym rankingu, zadecyduje dopł yw do drużyny
młodzieży. Aktualnie adepci piłkarstwa trenują w pięciu grupach.
Cztery z tych grup biorą udział
w regularnych rozgr y wkach,
a grupa najmłodsza, roczniki
2009–2010, prowadzona przez
Pawła Wrońskiego, wytrwale trenuje i uczestniczy w okazjonalnych
turniejach.
System rozgrywek w grupach
młodzieżowych niekiedy różni się
od ogólnie przyjętego systemu:
jesień – wiosna. Tak jest na przy-

Miejscem tym nie należy się przejmować, bowiem nasze dziewczęta
są w tej klasie rozgrywkowej nowicjuszkami. Początkowo ponosiły
same porażki, później zremisowały
2:2 z drużyną z Huty Mińskiej. Pod
koniec odniosły pierwsze zwycięstwo. Wygrały 4:0 z Pogonią
Siedlce. Zespół dziewcząt trenuje
Robert Bugalski.

sport przeżywa regres, czy też jest
w stanie rozkwitu. Pamiętać należy,
że poprzez sport można promować
miasto i gminę. Wydaje się, że obecnie o rozkwicie nie można mówić.
Brakuje spektakularnych sukcesów
naszych sportowców. Sport winien
się stać przedmiotem ożywionej
dyskusji. Argumentem może być zaangażowanie finansowe samorządu.
andrzej zawadzki

E

K

L

A

M

A

