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czytaj na str. 4

Kolizja na POW
To już kolejna poważna kolizja drogowa w rozpoczętym niedawno roku 
2016 na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Tym razem doszło do niej 
niecałe 100 metrów od skrzyżowania z ul. Kościuszki, w poniedziałek,  
25 stycznia, około godziny 11. W zdarzeniu wzięły udział dwa samocho-
dy osobowe. 

Studniówki 2016 str. 9
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

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)

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)

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
18.01.-31.01.16 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,

1.02.-7.02.16 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk, 
8.02.-14.02.16r. - Apteka Nova, ul. Warszawska  51/53 d, Nasielsk.

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

(red.)

Z UM

Dofinansowanie  
do wymiany pieca 
W związku z pytaniami kierowanymi do Wydziału Środowiska i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich dotyczącymi dofinansowania wymiany pieców 
węglowych na ekologiczne źródła ciepła informujemy, że w Wojewódz-
kim 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 działal-
ności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidual-
nych kotłowni.
Forma dofinansowania: pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, do-
tacja 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, olejo-
we lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub 
opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wy-
twarzania 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 zada-
nia – nie później niż do 31.10.2016 r.
Więcej informacji na stronie www.wfosigw.pl.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Zmiany pokojów 
wydziałowych
Informujemy, iż nastąpiły zmiany pokojów zajmowanych przez niektóre 
wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zmiany te mają na celu przede 
wszystkim poprawę warunków przyjmowania interesantów.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (ŚROW) 
Zajmuje obecnie pokoje nr: 201, 205 i 206 (wszystkie na II piętrze). 
W pokoju nr 201 (nr telefonu: 23 69-33-077) załatwiane są m.in. nastę-
pujące sprawy:
• wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew/krzewów z terenów nie-

ruchomości, 
• sprawy związane z usuwaniem drzew z lasów prywatnych, 
• wydawanie zaświadczeń o posiadaniu plantacji choinek,
• sprawy związane z utylizacją azbestu, 
• sprawy związane z klęskami żywiołowymi (susza, przymrozki itp.),
• sprawy związane z łowiectwem,
• sprawy związane z rolnictwem.
W pokoju nr 206 (nr telefonu: 23 69-33-101) załatwiane są m.in. nastę-
pujące sprawy:
• przyjmowanie reklamacji w sprawie odbioru odpadów komunalnych, 
• wydawanie worków do segregacji odpadów, 
• udostępnianie harmonogramów wywozu odpadów komunalnych, 
• sprawy związane z bezdomnymi zwierzętami, 
• okazywanie rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, 
• okazywanie deklaracji na odbiór nieczystości stałych, 
• sprawy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarun-

kowaniach, 
• sprawy związane z zaliczeniem do stażu pracy w gospodarstwie rol-

nym, 
• przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków, 
• sprawy związane ze składowaniem odpadów w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych, 
• wpisy do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od-

padów komunalnych, 
• wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych, 
• sprawy związane z naruszaniem stanu wody na gruncie szkodliwie 

wpływającego na grunty sąsiednie, 
• sprawy robót geologicznych.
Kierownik Wydziału Jadwiga Szymańska nadzoruje wszystkie spra-
wy wchodzące w zakres zadań Wydziału ŚROW – pokój nr 205  
(nr telefonu: 23 69-33-108).

Wydział Administracji i Nadzoru (A)
Sprawy dotyczące:
• działalności gospodarczej, 
• zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
• profilaktyki uzależnień (w tym obsługa Miejsko-Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 
można załatwić w pokoju nr 203 (II piętro)  
– nr telefonu: (23) 69-33-102.

Biuro Kadr i Płac (KP), zajmujące się obsługą kadrowo-płacową Urzędu, 
znajduje się obecnie w pokoju nr 209 (II piętro)  
– nr telefonu: (23) 69-33-052.
Ponadto zostały dokonane następujące zmiany:
• obsługa księgowa Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku 

mieści się w pokoju nr 114 (I piętro), nr telefonu: (23) 69-33-113, 
• Sekretarz Nasielska zajmuje pokój nr 115 (I piętro),  

nr telefonu: (23) 69-33-065, 
• Skarbnik Nasielska zajmuje pokój nr 116 (I piętro),  

nr telefonu: (23) 69-33-066.
Przygotował: Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska
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fot. M. Stamirowski

Z MIASTA

Z lodowisk są kałuże 
Niełatwo w naszym mieście mają piesi w czasie odwilży lub opadów 
deszczu. Na niektórych nasielskich przejściach dla pieszych z lodowisk 
właśnie porobiły się kałuże i trzeba przez nie przeskoczyć lub w nich bro-
dzić, narażając się na zamoczenie obuwia. Najbardziej cierpią na tym naj-
młodsi. 

Przeskoczyć kałużę to jedna sprawa, a drugą jest prysznic, który często 
fundują pieszym kierowcy. – Wielu kierowców zapomina o kulturalnej 
jeździe – mówi radny Henryk Antosik, który zwrócił uwagę na ten pro-
blem. – Chcąc zdążyć przejechać na pomarańczowym świetle, z impe-
tem wjeżdżają w kałuże, ochlapując pieszych.

Choć prawo drogowe nakazuje, by na przejściach ustępować pieszym, 
nie wszyscy kierowcy ten przepis respektują. Sprawa dotyczy przede 
wszystkich dwóch bardzo uczęszczanych przejść z sygnalizacją świetlną 
znajdujących się w centrum miasta na ulicach Młynarskiej i POW. Praw-
dopodobnie przyczyną zbierania się wody w tych miejscach jest złe wy-
profilowanie powierzchni asfaltu w kierunku studzienek deszczowych. 
Czy i kiedy to się zmieni? Zarządcą obu ulic jest powiat nowodworski.

Michał B.

Z MIASTA

Czy nie można wcześniej otwierać?
– Czekal i ś my w czwartek (21 
stycznia br. ) około godziny na 
otwarc ie drzwi w przychodni 
zdrowia przy ul icy Sportowej . 
Pacjenc i  zaczęl i  przychodzić 
i ustawiać się w kolejce od 6.30, 
a drzwi otwarto dopiero o 7.40. 
Tego dnia było naprawdę zim-

no, trzymał solidny mróz. Czy 
n i e  m o ż n a  był o by  o twi e r a ć 
drzwi wcześniej, choćby o godz. 
7,  ż e b y  p a c j e n c i  m o g l i  p o -
czekać na otwarcie rejestracj i 
w poczekalni?  – z takim pyta-
niem zadzwonił do redakcji ŻN 
jeden z naszych Czytelników. – 
Wszyscy pacjenci przychodzą 
wcześniej, żeby móc się zareje-
strować do lekarza, ponieważ li-
czy się kolejność zapisu – dodał.
W ślad za interwencją naszego 
Czytelnika odwiedziliśmy dwie 
nas ie l sk ie p lacówk i  medycz-
ne. W przychodni zdrowia przy  
u l .  S p o r t o we j  n a l e ż ą c e j  d o 
SPZOZ Nasielsk, podobnie jak 
i  w prz ychodni  zdrowia prz y  
ul .  Warszawskiej ,  gdzie dzia ła 
NZOZ Centrum Medyczne, wid-

nieją informacje o tym, iż pla-
cówki czynne są od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8 do 
18.
– N asza przychodnia zawsze 
jest  otwarta przed godzin ą 8 
rano, bo są pracownicy, którzy 
przychodzą wcześniej, ale pracę 

rozpoczynamy o godzinie 8. Tak 
też jest zawarta umowa z NFZ. 
Nie ma potrzeby, żeby pacjen-
ci przychodzil i dużo wcześniej 
i czekali pod drzwiami – infor-
muje Maria Michalczyk, dyrektor 
nasielskiego SP ZOZ. – Można się 
w naszej przychodni zarejestro-
wać osobiście, ale można też to 
zrobić przez osobę trzecią bądź 
telefonicznie – dodaje.
I d e n t y c z n e  z a s a d y  p a n u j ą 
w C entrum Medycznym prz y  
ul. Warszawskiej, które również 
jest otwierane przed godz . 8 . 
– Rejestrujemy pacjentów od 
momentu rozpoczęcia pracy do 
godz. 17. Można przyjść osobi-
ście, zarejestrować się i czekać 
na wizytę, albo umówić się na 
inną dogodną dla siebie godzinę 

i przyjść później. Można też za-
rejestrować się telefonicznie na 
wizytę. Lekarze rodzinni przyj-
mują pacjentów od godz. 8 do 
godz. 18 .  – wyjaśnia lek. Anna 
Łapińska, dyrektor Centrum Me-
dycznego. 
P lacówki podstawowej opieki 

zdrowotnej mają zawarte kon-
trakty z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na świadczenie usług 
w w yznac zo nyc h go d z i nac h 
(8–18), od godz. 18 do 8 chorzy 
mogą zgłaszać się do punktów, 
w których funkcjonuje nocna 
i świąteczna pomoc lekarska. 
B yć m oże j e dna k  j u ż  n i e b a-
wem okaże się, że pacjenci SP 
ZOZ nie b ędą musie l i  czekać 
na  ot warc ie  p rz yc ho dn i  p o d 
chmurką. Trwa właśnie f inalizo-
wanie umow y o ś wiadczeniu 
usług NPL przez Nowodworskie 
Centrum Medyczne w budynku 
przychodni przy ul. Sportowej. 
Prawdopodobnie NPL w nowej – 
starej lokalizacji rozpocznie swo-
ją działalność od 1 marca br. 

(red.)

INTERWENCJE

Wysiadamy z pociągu, bus odjeżdża
– W niedzielę, 17 stycznia br., po-
ciąg jadący z Warszawy, który 
planowo powinien być na stacji 
PKP ok. 16.50, dotarł parę mi-
nut wcześniej. Wysiadłem z nie-
go i już z peronu było widać, że 
p rzed dworcem czekaj ą dwa 
busy, jeden niebawem odjechał. 
A kiedy wyszliśmy wraz z innymi 
pasażerami z przejścia podziem-
nego, zob aczyl i śmy, że drugi 
też odjeżdża, mimo że była do-
piero godz. 16.49. Na następny 
autobus musiel ibyśmy czekać 
godzinę, więc każdy z oczekują-
cych, a było nas ok. 10–15 osób, 
dzwoni ł do najbl iższych, żeby 
w jakiś sposób dostać się do mia-
sta. Udało mi się też z kimś zabrać 
do Nasielska. Ale odjeżdżając, 
widzieliśmy, że po jakiś 20 mi-
nutach znowu do stacji PKP pod-
jechał bus – relacjonuje swoją 
przygodę z nasielską komunikacją 
pan Rafał. – Nie rozumiem jedne-
go – przecież ten kierowca busa 

widział, że pasażerowie wysiada-
ją z pociągu z Warszawy i zamiast 
na nas poczekać chwilę, po pro-
stu odjechał „na pusto”. Czyżby 
zrobił to złośliwie? Przecież w tej 
grupie byli przede wszystkim stu-
denci, którzy wracali z zajęć . Nie 
wiem, dlaczego tak się dzieje, ale 
słyszałem, że nie był to jednora-
zowy przypadek – kończy. 
Sprawdziliśmy w aktualnym roz-
kładzie jazdy SKR, w niedzielę 
bus tej firmy powinien odjechać 
z dworca PKP o godz. 16.50 za-
bierając pasażerów przyjeżdża-
jących do Nasielska, zarówno od 
strony Ciechanowa, jak i Warsza-
wy. 
O problemie komunikacji auto-
busowej na trasie Nasielsk miasto 
– Nasielsk dworzec PKP pisa-
liśmy już w jednym z grudnio-
wych numerów ŻN. Pasażerowie, 
którzy na co dzień muszą korzy-
stać z tych połączeń, zwracali się 
z prośbą do prezesa Spółdziel-

ni Kółek Rolniczych 
o racjonalizację roz-
kładu jazdy i zapew-
nienie im transportu 
na najważniejsze po-
łączenia kolejowe, 
szczególnie w k ie-
runku Warszawy. Jed-
n o c z e ś n i e  w  t e j 
kwestii wystosowa-
li pismo do Bogdana 
Ruszkowskiego, bur-
mistrza Nasielska. 
– Ok. 25 minut je-
dzie pociąg przyspie-
szony z Warszawy do 
Nasielska. A my, żeby 
dostać się ze stacji PKP Nasielsk do 
miasta, czekamy przynajmniej 40 
minut. Autobusy mimo wielu na-
szych próśb nadal nie są dopasowa-
ne do większości pociągów. Jeden 
bus czeka na pasażerów z trzech 
pociągów – mówi pani Agnieszka, 
codziennie dojeżdżająca do pracy 
Nowym Dworze Mazowieckim. – 

Nic się nie zmieniło, a sprawa utknę-
ła w martwym punkcie. Burmistrz zaś 
na nasze pismo w ogóle nie udzielił 
odpowiedzi, ciekawe, czy w ogóle 
ktoś je widział. Rozmawialiśmy na 
ten temat z radnymi, Danutą Bia-
łorucką i Mirosławem Świderskim, 
mam nadzieję, że przedstawią naszą 
sprawę innym radnym i w końcu coś 
się zmieni na lepsze – dodaje.

Przypominamy jednak, że prze-
woźnik jakim jest Spółdzielnia 
Kółek Rolniczych, nie jest jed-
nostką podległą gminie, ale to do 
gminy należy obowiązek zabez-
pieczenia mieszkańcom komuni-
kacji gminnej – tym bardziej, że 
dworzec PKP jest oddalony od 
miasta o 5 km. 

(red.)

fot. I. Pęcherzewska
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A KRONIKA OSP
18 stycznia zastępy JRG Nowy 
D wór Mazowieck i  oraz OSP 
Nasielsk wyjechały do pożaru sa-
dzy w kominie w miejscowości 
Krzyczki Szumne.

22 stycznia JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki i OSP Nasielsk wyjechały 
do kolizji drogowej w miejscowo-
ści Wągrodno. Działania polegały 
na zabezpieczeniu pojazdów i te-
renu zdarzenia.

22 stycznia zastęp OSP Psucin 
został wysłany do pożaru sadzy 
w kominie w miejscowości Mię-
koszyn.

22 stycznia dwa zastępy JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki wyje-
chały do pożaru sadzy w kominie 
w miejscowości Studzianki.

23 stycznia dwa zastępy JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki i zastęp 
OSP Cieksyn wyjechały do po-
żaru składowiska ściętych gałęzi 
w miejscowości Lelewo. Działania 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia i ugaszeniu pożaru.

25 stycznia zastępy JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki i OSP Nasielsk 
wyjechały do zdarzenia drogo-
wego na ulicy POW. Działania 
polegały na zabezpieczeniu po-
jazdów i miejsca zdarzenia.

25 stycznia OSP Nasielsk wyje-
chała do zadymionego miesz-
kania przy ul icy Mł ynarskiej . 
Działania polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia.

13–14.01. w Krzyczkach Szumnych 
na terenie Farmy Krzyczki niezna-
ni sprawcy włamali się do budyn-
ku gospodarczego i skradli mienie 
o wartości 1500 zł na szkodę firmy 
JGJ.
23.01.w Pniewie nieznani spraw-
cy z niezabezpieczonego budyn-
ku gospodarczego skradli mienie 
o wartości 2700 zł na szkodę Elż-
biety L.
25.01. ok. godz. 10:40 na ulicy 
POW kierowca samochodu Chry-
sler Grand Voyager, wykonując 
manewr skrętu w lewo, nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu sa-
mochodowi Seat Leon, w wyniku 
czego doszło do zderzenia. Pasażer 
Seata Leona z obrażeniami został 
przewieziony do szpitala.
26.01. ok. godz. 5:45 na skrzyżo-
waniu ulic POW i Sikorskiego kie-
rujący samochodem Citroen, który 
jechał od strony Siennicy, nie ustą-
pił pierwszeństwa przejazdu samo-
chodowi Toyota, który jechał ulicą 
POW, w wyniku czego doszło do 
zderzenia.
Pijani na drodze
13.01. w Nowych Pieścirogach 
Grzegorz L., mieszkaniec gminy 
Winnica, kierował samochodem 
po spożyciu alkoholu (0,56mg/l).

Z MIASTA

Kolizja na POW
To już kolejna poważna kolizja drogowa w rozpoczętym niedawno roku 
2016 na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Tym razem doszło do niej 
niecałe 100 metrów od skrzyżowania z ul. Kościuszki, w poniedziałek,  
25 stycznia, około godziny 11. W zdarzeniu wzięły udział dwa samocho-
dy osobowe. 

Jadący od strony centrum miasta potężny Chrysler Voyager (na war-
szawskich numerach rejestracyjnych) zderzył się czołowo z Seatem (na 
szwajcarskich numerach) zbliżającym się do skrzyżowania od strony Po-
miechówka. Wszystko stało się w oka mgnieniu i właściwie nikt nie był 
w stanie powiedzieć, co zaszło. Podążający do skrzyżowania Seat zo-
stał wyrzucony siłą uderzenia na chodnik przy lecznicy weterynaryjnej, 
a Chrysler, który wjechał na jego pas ruchu, obróciwszy się, znalazł się na 
ogrodzeniu posesji po drugiej stronie ulicy, odbił się od niego i zatrzymał 
się prostopadle na pasie ruchu w kierunku Pomiechówka
Sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Pasażerowie Voyagera opuścili pojazd 
o własnych siłach, krwawiący kierowca w Seacie siedział w pojeździe aż 
do przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego (do przebycia ok. 800 me-
trów). Zaczęło się dzwonienie na różne numery ratunkowe. Czas się dłużył.
Jako pierwsi przyjechali na miejsce zdarzenia policjanci z drogówki z No-
wego Dworu Mazowieckiego, po 20 minut od wypadku. Po chwili przyje-
chało nasielskie pogotowie, a później nasielscy strażacy. Po nich pojawiły 
się dwa samochody strażackie z Nowego Dworu. Służby przystąpiły do 
wykonywania swoich zadań. 
Tu przypomnę, że niedawno w gminie odbyła się debata na temat bez-
pieczeństwa. Wydaje się, że w całym pięknie skonstruowanym systemie 
czegoś brakuje, że nasze życie i zdrowie nie jest właściwie zabezpieczone.
Na szczęście tym razem nikt nie zginął. Ulica w tym miejscu jest wyjąt-

kowo  u c z ę s z c z a n a . 
To do tego czas, kie-
dy część dzieci wraca 
już ze szkoły do domu, 
a część dopiero idzie 
na lekcje. Ulicą podą-
żają też klienci sklepu 
Tesco. Piesi nie mieliby 
najmniejszych szans na 
ocalenie życia.

az

R E K L A M A

fot. M. Tyc
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Z MIASTA

Wspólnota kontra Spółdzielnia
Sprawa mieszkańców bloku przy 
ulicy Warszawskiej 41/49 D, któ-
r z y  p o z a ł oże n i u  wsp ó l n o t y 
mieszkaniowej nie mogą dojść 
do porozumienia ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową Lokatorsko-
-Własnościową, jest rozwojowa. 
Opisywaliśmy ją obszernie w po-
przednich wydaniach ŻN. 
Mieszkańcy tego b loku nadal 
mają zablokowany parking przed 
budynkiem i  zostal i  skreś leni 
z rejestru członków Spółdzielni. 
W kwestii skreślenia właśnie, na 
prośbę jednego z mieszkańców 
bloku, wypowiedział się Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Mieszka-
niowych RP.
Co prawda Związek ten nie może 
ingerować w decyzje podejmo-
wane przez statutowe organy 
spółdzielni, jako że spory między 
członkami a spółdzielnią mogą 
być rozstrzygane albo w postę-
powaniu wewnątrzspółdzielczym 
(od uchwał y Rady Nadzorczej 
można odwołać się do Walnego 
Zgromadzenia), albo sądowym, 
ale może wydać swoją opinię. 
Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP na podstawie 
odpowiednich uchwał przedsta-
wił ogólne wyjaśnienia, z których 
wynika m.in. że wykreślenie z re-
jestru członków Spółdzielni jest 
niezgodne z art. 24 Prawa spół-
dzielczego oraz z postanowie-

niami statutu „(…) żaden organ 
spółdzielni nie może pozbawić 
osoby, której przysługuje spół-
dzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, członkostwa w Spółdziel-
ni ani prawa do lokalu. Członek 
Spółdzielni, któremu przysługuje 
spółdzielcze prawo do lokalu, po-
zostaje w ścisłym związku formal-
noprawnym ze Spółdzielnią, a nie 
ze wspólnotą”.
Dlatego ZRSM RP zasugerował 
jako najwłaściwsze rozwiązanie 
tej sytuacji podjęcie przez Radę 
Nadzorczą spółdzielni „uchwa-
ł y w sprawie uchylenia własnej 
uchwał y w sprawie wykreśleń 
jako podjętych pod wpł ywem 
błędu”.

W piśmie Związek zaznacza rów-
nież na podstawie Prawa spół-
d z i e l c z e g o,  ż e  „ c z ł o n ko w i e 
Spółdzielni mają prawo korzystać 
z nieruchomości stanowiących 
mienie Spółdzielni”, czyli z grun-
tów przeznaczonych pod parking, 
a także są zobowiązani do „pono-
szenia kosztów utrzymania mienia 
Spółdzielni”.
Niestety, mimo wcześniejszych 
deklaracji, Robert Parzonka, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej, od-
mówił nam komentarza w spra-
wie działań Spółdzielni względem 
mieszkańców bloku przy ul. War-
szawska 41/49D.

Michał B. (i.)

Z GMINY

Drogi i nie tylko
Wśród inwestycji, jakie mają być realizowane w 2016 r., oprócz budowy przed-
szkola i budynku na stadionie miejskim znalazło się też inne zadania. Są to m.in. 
budowa dróg w Psucinie i Kędzierzawicach oraz boisko wielofunkcyjne w Dę-
binkach i świetlica wiejska w Krzyczkach. Realizacja części z nich będzie jednak 
uzależniona od możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych. 
Zainteresowanie i wiele kontrowersji wzbudzały wśród części radnych inwesty-
cje drogowe, szczególnie budowa drogi w Psucinie, na którą w tegorocznym 
budżecie zarezerwowano 100 tys. zł. – Dokładnie chodzi tu o ulicę Kolejo-
wą długości około 700 m, która prowadzi do stacji kolejowej w Brodach War-
szawskich – mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Programów Strukturalnych. – Wniosek, który został złożony do 
mazowieckiego urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie jej budowy, 
opiewa na kwotę 109 tys. zł – dodaje.
Druga inwestycja drogowa, która ma szansę być zrealizowana w tym roku, to 
budowa drogi łączącej Kędzierzawice z Pianowem o długości ok. 2300 m. – To 
droga, która łączyłaby się z drogą powiatową Nasielsk–Strzegocin – wyjaśnia 
Radosław Kasiak. – Do realizacji tego zadania potrzebny jest wykup niektórych 
gruntów od mieszkańców celem poszerzenia tej drogi. Jeśli się uda tego do-
konać, inwestycja przebiegnie równolegle z modernizacją odcinka drogi po-
wiatowej Nasielsk–Strzegocin. To jednak zależy od nowodworskiego starostwa 
powiatowego. 
Jest również szansa na wykonanie w tym roku dwóch inwestycji o charakte-
rze kulturalno-sportowym. W planach jest bowiem budowa świetlicy wiejskiej 
w Krzyczkach oraz wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębinkach. 
– Na chwilę obecną przygotowana jest jedynie dokumentacja projektowa obu 
inwestycji. Wkrótce złożymy wnioski o pozyskanie dofinansowania na ich reali-
zację – zdradza kierownik Wydziału Inwestycji nasielskiego magistratu.
W obu przypadkach inicjatorami tych przedsięwzięć byli mieszkańcy, którzy 
przekazali fundusze sołeckie swoich miejscowości na przygotowanie doku-
mentacji projektowej. O budowę boiska zabiegali mieszkańcy Dębinek, Czajek 
i Torunia, zaś o budowę świetlicy – Krzyczek-Żabiczek i Krzyczek-Pieniążków. 
Jak co roku dużym wsparciem dla terenów wiejskich, a w zasadzie każdej wsi, 
jest fundusz sołecki, czyli wyodrębnione z budżetu gminy środki na inicjatywy 
społeczne sołectw. – W minionym roku udało się wykorzystać ten fundusz we 
wszystkich 65 sołectwach – mówi Radosław Kasiak. – Połowa środków została 
przeznaczona na remonty dróg i ewentualnie chodniki. Pozostałą część prze-
znaczono na oświetlenie drogowe, tudzież dopiero przygotowanie dokumen-
tacji projektowej, a w niektórych wsiach również na zakup wiat przystankowych 
– dodaje.      Michał B.fot. M. Tyc
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WARTO PRZECZYTAĆ

Blizny zostają na zawsze
Nakładem wydawnictwa Do-
bra Literatura pojawiła się fe-
nomenalna książka Katarzyny 
Michalik-Jaworskiej Blizny. Tytuł 
adekwatny do treści. Było smut-
no, momentami pojawiały się 
łzy, ale warto poznać tę historię. 

Odniosłam wrażenie, że to do-
kument kobiety, która przez 
swoje blizny z dzieciństwa i pro-
blemy dnia dzisiejszego została 
alkoholiczką. Mira miała ciężkie 
ż ycie .  Trudne dziec ińst wo, 
krzywdzący ludzie wokół, al-
kohol, przemoc. To wszystko 
zaznaczyło piętno na dorosłym życiu kobiety. Matka opuściła ją dla oj-
czyma, który robił wszystko, by zniszczyć jej życie. Dziewczyna widziała 
śmierć swojego ojca, który powiesił się w piwnicy. Sama zaczęła pić, gdy 
opuścił ją mąż. Bo co to jest lampka wina wieczorem… Niby nic, ale to 
doprowadziło kobietę do zguby. To właśnie te „przyjemności” sprawiły, 
że popsuła sobie życie i straciła godność. Terapia i rozdrapywanie ran 
zdały się na nic. 

Blizny to dokument z życia alkoholika. Bardzo smutny dokument. Często 
narzekamy na swoje życie, nie zdając sobie sprawy z tego, że inni mają 
znacznie gorzej. Są zniszczeni na starcie i tylko od nich zależy, jak życie 
potoczy się dalej. Mirze udało się wygrać z alkoholem. Jednak jej bratu 
nie, śmierć upomniała się o niego w najmniej odpowiednim momencie. 
Smutne to wszystko… 

Książka wywołuje wiele skrajnych emocji, ale przeczytać ją warto. 
Wstrząsa czytelnikiem jak mało która. Nie wiem, czy historia opisana 
przez Katarzynę Michalik-Jaworską zdarzyła się naprawdę, chociaż jej 
końcowa notka świadczy o tym, że te historie miały miejsce w życiu ja-
kiejś osoby z problemem alkoholowym. Chciałabym powiedzieć, że jest 
to historia oparta na faktach, bo takie ma się wrażenie podczas czytania. 

Jeśli lubicie takie historie, przeczytajcie tę książkę. Jest to również opo-
wieść dla tych, którzy lubią „mocne” propozycje literackie. Ta taka wła-
śnie jest. Wstrząsa czytelnikiem i zostaje w myślach na długo. 

Marta Czeremurzyńska

KĄCIK POETYCKI
	 	 Walc	

Walc Straussa porywa, czaruje, 
walc gra mi wciąż w duszy i w sercu, 
nie tańczę lecz pływam wiruję,
unoszę się w pięknym kobiercu.

Rytm walca mnie chwyta i niesie, 
nie tańczę, kołuję i fruwam, 
muzyka uskrzydla jak w lesie
i pełnię rozkoszy odczuwam.

A w walcu mknie para za parą,
z uśmiechem, miłości wyrazem,
jak w pełnej słodyczy ust czarą,
korowód posuwa się razem.

Czar walca zachwyca,
upaja i jesteś leciutki jak listek,
muzyka tak pięknie nastraja,
jej każdy oddaje się wszystek. 

   Stanisława Wiśniewska

Z DKK

Determinizm losu

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie DKK 
dla dzieci
W czwartek, 21 stycznia br. w bibliotece w Nasielsku 
odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki dla dzieci i młodzieży. Tym razem oma-
wialiśmy serię książeczek pt. Świat Maksa autorstwa 
Katarzyny Zychli, cieszącą się niesłabnącym zaintere-
sowaniem młodszych czytelników.

Nasi klubowicze z wielkim zaciekawieniem czyta-
li historyjki o małym sympatycznym hipopotamku 
imieniem Maks, przeżywającym różne interesujące 
przygody wraz ze swoją siostrą Zuzią oraz grupą naj-
bliższych przyjaciół. W naszej biblioteczce mamy już 
tej serii następujące tytuły: Maks dba o zdrowie, Uczu-
cia Maksa, Maks uczy się na błędach, Maks i przy-
jaciele, Maks i niezwykłości, a teraz dołączyła do 
kolekcji kolejna książka pt. Maks i ciekawe pomysły. 

Za każdym razem, kiedy mamy styczność z ksią-
żeczkami Katarzyny Zychli o przygodach Maksa, za-
chwycamy się zamieszczonymi w niej ilustracjami 
autorstwa Agnieszki Filipowskiej. Są one niezwykle 
kolorowe i sympatyczne. Idealnie współgrają z tym, 
o czym w danej chwili czytamy. W interesujący spo-
sób uzupełniają i urozmaicają całość. 

Historyjki zapisane są dużą i wyraźną czcionką, co uła-
twia ich samodzielne czytanie przez młodszych czy-
telników. Dodatkowo wyróżniono kolorami słowa 
związane z tematem, o którym w danym momencie 
czytamy. 

Zapraszamy wszystkich czytelników, dawnych i no-
wych, do przeczytania książeczek o Maksie.

(bib.)

Z BIBLIOTEKI

Konkurs  
na najlepszy 
portret Scooby’ego
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
ogłasza styczeń i luty 2016 roku miesiącami Scooby-
’ego-Doo. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do wy-
pożyczania świetnych książek z serii Scooby-Doo oraz 
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Por-
tret Scooby’ego”. Prace plastyczne wykonane dowolną 
techniką można składać w bibliotece do końca lutego. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca. Na auto-
rów najlepszych portretów psa Scooby’ego czekają na-
grody. Zapraszamy. 

Ostatnie spotkanie miłośników li-
teratury, których skupia nasiel-
ski Dyskusyjny Klub Książki, było 
poświęcone refleksjom nad po-
wieścią Julii Fiedorczuk pt. Nie-
ważkość. 
O d b y ł o  s i ę  o n o  w  s o b o t ę ,  
16 stycznia br. w czytelni nasiel-
skiej biblioteki i miało wyjątkowy 
charakter, ponieważ z okazji trwa-
jącego karnawału członkowie DKK 
spotkali się przy suto zastawionym 
stole. 
Wszyscy uczestniczący w dys-
kusji byli zgodni co do tego, że 
Nieważkość nie jest lekturą łatwą 
i przyjemną, pomimo że jest napi-
sana dość przystępnym językiem. 
Porusza w czytelniku nieznane 
rejony duszy, jest na swój spo-
sób męcząca i wbrew pierwsze-
mu wrażeniu, wymaga skupienia, 
gdyż narracja pełna jest retrospek-
cji, nie zawsze bezpośrednio wyni-
kających z treści. 
Książka jest opowieścią o losach 
trzech kobiet, które będąc na-
stolatkami,  w ychow y wał y się 
w niewielkiej podwarszawskiej 
miejscowości. Każda z nich po-
chodzi z innego środowiska. He-
lena jest córką robotników – jej 
matka szyje i jest gospodynią do-
mową, ojciec pracuje w GS-ie, 
Ewa – dziecko miejscowej dzi-
waczki, marzy jedynie o tym, by 
zaimponować koleżankom, przez 
co wciąż naraża się na niebezpie-

czeństwo, Zuzanna żyje pod presją 
chorobliwie ambitnej matki, któ-
ra chce, żeby rodzina przeniosła 
się do Warszawy, gdyż tylko tam 
można żyć na odpowiednim po-
ziomie, a córka może otrzymać 
właściwe wykształcenie. 
Na losach trzech dziewcząt od-
ciska się także piętno tragicz-
nej śmierci ich szkolnego kolegi, 
Mirka. To dramatyczne przeżycie 
sprawia, że dziewczęta odsuwa-
ją się od siebie, choć książka nie 
odpowiada jednoznacznie na py-
tanie, czy właściwie kiedykolwiek 
były ze sobą w bliskich stosun-
kach. Fakt, że ich drogi życiowe 
potoczyły się w tak diametralnie 
różny sposób, także nie ułatwia 
im nawiązania jakiejkolwiek więzi 
w dorosłym życiu.
Trudno się zgodzić ze stanowi-
skiem autorki, że pochodzenie 
i środowisko, w którym człowiek 
wzrasta, determinuje przyszłość, 
choć losy opisywanych przez nią 
kobiet właśnie tak się potoczyły. 
Helena, córka robotników, matka 
dwójki dzieci, zostaje sprzątaczką, 
choć w sprzyjających okoliczno-
ściach mogłaby być projektantką 
mody. Zuzanna, rozpaczliwie sa-
motna, pracuje w agencji reklamo-
wej, choć zapewne byłaby cenioną 
malarką, gdyby nie traumatyczne 
przeżycia w trakcie lekcji u profe-
sora, na które wysłała ją matka, wi-
dząc w nich wielką szansę dla córki. 

W końcu Ewa, wychowana przez 
babkę i matkę alkoholiczkę, od 
dziecka skazana na dyskryminację, 
uznana za upośledzoną i wysłana 
do szkoły specjalnej w Warszawie, 
w dorosłym życiu jest bezdomną, 
która sypia na ulicy, w parkach bądź 
altanach i martwi się jedynie o to, 
by starczyło na alkohol.
Cz y jednak autorka ma rację, 
twierdząc, że nie możemy wy-
zwolić się ze schematu życia, do 
którego jesteśmy przyzwyczajeni 
w domu rodzinnym, w dzieciń-
stwie? Czy istotnie nasze wybory 
i ludzie, których spotykamy, nie są 
w stanie wyrwać nas z błędnego 
koła przeznaczenia? Każdy może 
i powinien sam odpowiedzieć so-
bie na to pytanie. 
Po książkę Julii Fiedorczuk mogą 
sięgnąć zarówno kobiety, jak męż-
czyźni, gdyż każdy może w niej 
znaleźć pretekst do osobistych 
refleksji o życiu.
Następne spotkanie DKK odbę-
dzie się w sobotę, 27 lutego br. 
Będziemy na nim omawiać książ-
kę pt. Cudowna autorstwa Piotra 
Nesterowicza. To historyczny re-
portaż o mało znanym cudownym 
objawieniu w Zabłudowie na Pod-
lasiu w 1965 r. Oprócz frapujące-
go wydarzenia autor próbuje nam 
przybliżyć portret społeczności 
w tamtych czasach. Zapowiada się 
ciekawie. Zapraszamy.

Ewa Laskowska, (pk)
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Powstańcza pamiątka
Wiele lat temu, podczas powstania styczniowego, w Puszczy Kampino-
skiej rozegrała się jedna z największych potyczek tamtego okresu. Od  
12 stycznia 1863 r. do puszczy uciekała przed branką do carskiej armii 
młodzież ze stolicy i okolic. Branka miała miejsce w nocy z 14 na 15 
stycznia według list imiennych. Młodzież tę zorganizował i wyprowadził 
Zygmunt Padlewski, który dotarł tu 17 stycznia. 
12 kwietnia 1863 r. w lasach w okolicach Zaborowa mjr Walery Remi-
szewski rozpoczął formowanie oddziału „Dzieci Warszawy” w sile ok. 
240 ludzi. Oddział ten ruszył w kierunku Cytadeli Warszawskiej, ale Ro-
sjanie wzmogli czujność i oddziałowi udało się dojść jedynie do lasów 
w rejonie Starych Babic. Dzień później naprzeciw powstańcom wyruszyli 
Rosjanie i ci szybko wycofali się przez Lipków i Truskaw w głąb puszczy. 
14 kwietnia obozujący oddział Remiszewskiego został niespodziewanie 
zaatakowany przez przeważające siły wojsk rosyjskich. Huzarzy i kozacy, 
wspierani przez piechotę, rozbili oddział polskich wojsk powstańczych. 
Mjr Remiszewski był w tym czasie chory i nie mógł skutecznie dowodzić, 
a oddział powstańczy uzbrojony był głównie w kosy.

Po rozproszeniu wojsk Remiszewskiego pod Budą Zaborowską na nie-
dobitki Rosjanie wysłali dwie roty piechoty i sotnie Kozaków, które ści-
gały powstańców w pobliżu Kampinosu. Po bitwie pozostała mogiła 
powstańców styczniowych, obecnie w Zaborowie Leśnym. Spoczywa 
tam według źródeł 76 powstańców. 
Innymi pamiątkami po tej bitwie są Sosna Powstańców Styczniowych 
w miejscowości Górki Kampinoskie oraz Dąb Powstańców Stycznio-
wych w uroczysku. Jak głosi legenda, Kozacy ściągający powstańców 
wyłapywali ich, a następnie pędzili do sosny i dębu, gdzie Polacy byli 
wieszani na konarach tych już wtedy sędziwych drzew. Od tamtej pory 
konary obu drzew miały rosnąć w dół, przypominając przechodniom 
o tym tragicznym wydarzeniu.
Już od kilku lat 22 stycznia – w rocznicę wybuchu powstania stycznio-
wego – przedstawiciele naszego Hufca biorą udział w zimowej nocnej 
wędrówce do Dębu Powstańców 1863 r. w Kampinoskim Parku Na-
rodowym. Przy blasku pochodni pokonujemy, najczęściej zaśnieżoną 
puszczą, kilkukilometrowy szlak, aby pod dębem uczcić wszystkich wal-
czących powstańców. Wędrówka trwa łącznie ok. 2,5 godziny.

phm. Daniel Nowak

Podziękowanie
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze grudniowe inicjatywy oraz 
brali w nich aktywny udział. W szczególności składam podziękowania na 
ręce druhny Justyny Idzikowskiej za przeprowadzenie akcji zarobkowej 
oraz druhny Alicji Zaręby za przeprowadzenie pozostałej części akcji 
bożonarodzeniowej. 

phm. Daniel Nowak

fot. D. Ochtabiński

Medal Pro Masovia dla ks. Tomasińskiego
W środę, 20 stycznia br., w Mazowiec-
kim Urzędzie Marszałkowskim w War-
szawie miała miejsce bardzo miła dla 
mieszkańców ziemi nasielskiej uro-
czystość. Marszałek województwa 
Adam Struzik uhonorował medalem 
„Pro Masovia” honorowego obywa-
tela Nasielska ks. Tadeusza Tomasiń-
skiego z Paryża.
W uroczystości wzięła udział rodzi-
na ks. Tomasińskiego, zaprzyjaźnieni 
duchowni, przedstawiciele samorzą-
dów: powiatowego nowodworskie-
go i gminnego nasielskiego. Powiat 
reprezentowała starosta Magdalena 
Biernacka, a gminę burmistrz Bog-
dan Ruszkowski i przewodniczący 
Rady Jerzy Lubieniecki. Na uroczy-
stości obecny był też były burmistrz 
Nasielska Dariusz Bernard Mucha 
z małżonką. On to wszczął całą pro-
cedurę związaną z nadaniem 
najwyższego na Mazowszu 
odznaczenia. Wspierał go 
w tym wicemarszałek woje-
wództwa Wiesław Roboszuk. 
W gali wziął też udział nasielsz-
czanin mieszkający od ponad 
ćwierć wieku w Bostonie To-
masz Krasoń. Od lat gromadzi 
pamiątki dotyczące swego ro-
dzinnego Nasielska. Spotkanie 
z ks. Tadeuszem Tomasińskim 
było dla niego wielkim prze-
życiem. 
Przypomnijmy w skrócie życiową 
drogę ks. Tomasińskiego. Większość 
swego życia, a ma już 93 lata, spędził 
poza Nasielskiem i poza krajem. Uro-
dził się w Nasielsku w 1923 r. Tu też 
został ochrzczony. Od dziecka, jesz-
cze w czasach nasielskich, służył do 
mszy św., a od czasów gimnazjum 
związany był z Warszawą i podwar-
szawskimi ośrodkami pracy palotyń-
skiej. 

W czasie wojny zaangażował się 
w pracę konspiracyjną. Wśród ko-
legów z AK był znany pod pseu-
donimem „Kokoszka”. Miłość do 
ojczyzny, potrzebę poświęcenia dla 
innych i wspierania ludzi w potrzebie 
wyniósł z rodzinnego domu. Wtedy 
też zrozumiał, że jego drogą jest służ-
ba Bogu.
Znaczący w jego życiu był rok 1946, 
kiedy został przez stowarzyszenie 
pallotyńskie skierowany do Rzymu 
dla pobierania kolejnych nauk i przy-
gotowanie się do służby kapłańskiej. 
W roku 1948 komunistyczne władze 
zażądały powrotu księdza Tadeusza 
i jego kolegów do kraju. On odmówił, 
co zaowocowało pozbawieniem go 
obywatelstwa polskiego. Stan pew-
nego zawieszenia, bez posiadania 
paszportu, trwa do dnia dzisiejszego.  

Na szczęście sytuacja polityczna 
w znacznym stopniu się poprawiła 
i nikt go nie nagabuje w tej sprawie.
Wiedza, jaką zdobył w Rzymie, 
znaczne umiejętności przywódcze 
i menadżerskie sprawiły, że każdy rok 
przynosił nowe sukcesy. Rosła liczba 
zadań. Ksiądz Tadeusz rozwiązuje pro-
blemy nie do rozwiązania, jak kwestia 
głodującej Afryki i niebezpieczeń-
stwo, jakie w 1980 r. zawisło nad Pol-
ską. W Afryce działał przez palotyńskie 
ośrodki misyjne, a dla Polski powołał 

Komitet Pomocy dla Polski 
i Polaków. Do kraju napłynęły 
tysiące ton żywności i innych 
potrzebnych w tamtych cza-
sach produktów. Wiele z nich 
trafiło na jego ukochane Ma-
zowsze i do Nasielska.
Sięgnijmy na koniec do jego 
sztandarowych dokonań To 
ogrom prac architektoniczno-
-budowlanych w Watykanie. 
Warto zapytać, będąc w Rzy-
mie, o Dom Pielgrzyma Pol-
skiego i inne zrekonstruowane 
budowle służące pielgrzymom 
z Polski i całego świata. Mimo 
że od lat jego bytności i działal-
ności minęło ponad pół wieku, wciąż 
jest tam przez niektórych pamiętany.
Najbardziej znaczącym dokonaniem 
ks. Tadeusza Tomasińskiego jest jed-

nak palotyńskie miasteczko w pod-
paryskiej miejscowości Osny. To cały 
kompleks budynków ze szkołami 
drukarskimi i wielką drukarnią, w któ-
rej wydrukowano dla Polski ponad  
17 mln różnego rodzaju ksiąg naboż-
nych, w tym mszałów, Biblii czy bre-
wiarzy. Mimo że ks. Tomasiński jest 
już na emeryturze, to nadal aktywnie 
udziela się w pracy dla Polski, Mazow-
sza i Nasielska.
Marszałek Adam Struzik, wręczając 
medal „Pro Masovia” honorowemu 
obywatelowi Nasielska ks. Tadeuszo-
wi Tomasińskiemu, dziękował też ini-
cjatorom całego przedsięwzięcia za 
przedstawienie tak godnej osoby do 
najwyższego mazowieckiego wyróż-
nienia, a obecne na spotkaniu osoby 
żałowały, że ta uroczystość nie odbyła 
się w Nasielsku. Być może niedługo to 
się ziści, bo rodzi się inicjatywa, aby tak 
zasłużonego Kapłana uhonorować 
kolejnymi wysokimi odznaczeniami.

Andrzej Zawadzki 
FOTO: Agnieszka Stabińska 

Tomasz Krasoń
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AKCJA KATOLICKA DZIECIOMZ DIECEZJI

Nowy biskup 
pomocniczy 
Ks. prałat dr Mirosław Milewski 
został nominowany 23 stycznia 
2016 r. przez papieża Franciszka 
biskupem pomocniczym diece-
zji płockiej i biskupem tytularnym 
Villanova. 

Ksiądz biskup nominat ma 44 lata 
i pochodzi z parafii św. Franciszka 
z Asyżu w Ciechanowie. Ukoń-
czył Wyższe Seminarium Du-
chowne w Płocku i w roku 1997 
przyjął święcenia kapłańskie. Na-
stępnie pracował jako wikariusz 
w parafii św. Józefa w Zakroczy-
miu. Studiował na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim i tam 
uzyskał doktorat z socjologii . 
W 2004 r. rozpoczął pracę w kurii 
diecezjalnej w Płocku, a następnie 
w płockim seminarium duchow-
nym, w Soborowym Studium 
Teologiczno-Pastoralnym. Przez 
kilka lat był także wykładowcą 
socjologii i katolickiej nauki spo-
łecznej na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. 

W roku 2008 biskup płocki Piotr 
Libera powierzył ks. Milewskie-
mu obowiązki kanclerza kurii, 
a w 2009 mianował go wikariu-
szem generalnym diecezji płoc-
kiej. Został on wtedy mianowany 
również członkiem rady kapłań-
skiej i kolegium konsultorów. 
W roku 2012 papież Benedykt 
XVI odznaczył ks. Milewskiego 
godnością kapelana Jego Świąto-
bliwości. 

Dewizą biskupią nowego biskupa 
pomocniczego diecezji płockiej 
są słowa Nolite timere (Nie lękaj-
cie się), zaczerpnięte z Ewangelii 
według św. Mateusza 17, 7.

Biskup nominat przyjmie święce-
nia biskupie w sobotę, 27 lutego 
o godz. 11 w bazylice katedralnej 
w Płocku z rąk bp. Piotra Libery. 
Współkonsekratorami będą nato-
miast abp Celestino Migliore, nun-
cjusz apostolski w Polsce, i kard. 
Kazimierz Nycz, metropolita war-
szawski.

(red.),  
za: www.diecezjaplocka.pl

Święty Mikołaj, paczki i dużo radości
Nasielska Akcja Katolicka parafii 
św. Wojciecha od lat w pierwszych 
dniach po Nowym Roku zaprasza 
na poświąteczne spotkanie dzieci  
z rodzin, którym potrzebna jest po-
moc i wsparcie.
Jest ono tradycyjnie organizowa-
ne w sali gimnastycznej nasielskiej 
szkoły podstawowej. Gospoda-
rze udostępniają nie tylko salę, ale 
przygotowują odpowiednią opra-
wę tego przedsięwzięcia. Zazwy-
czaj są to jasełka. W tym roku 
nauczycielki tej szkoły, Kinga Żabik 
i Monika Paluszek, przygotowały ze 
swymi uczniami piękny okoliczno-
ściowy koncert „Niech kolęda ser-
ca budzi”.

Spotkanie to jest w pewnym 
sensie podsumowaniem ca-
łorocznej pracy AK. Członko-
wie przygotowują się do niego 
przez wykonywanie wielu prac, 
dzięki którym można zgroma-
dzić pewną sumę pieniędzy,  
a te są następnie przeznaczo-
ne na realizację określonych 
zadań. Członkinie Koła widzi-
my na przykład w okresie wiel-
kanocnym z własnoręcznie 
wykonanymi palemkami czy  
z cmentarnymi stroikami w 
czasie obchodów Wszystkich 
Świętych; spotkać też można panie 
sprzedające przy wejściu do ko-

ścioła różnego rodzaju przedmio-
ty związane z kultem religijnym. 
W zdobywaniu potrzebnych fun-
duszy Akcja Katolicka mniej liczy 
na sponsorów, a bardziej na własną 
pracę. Choć są i darczyńcy, jak To-
masz Krasoń z odległego Bosto-
nu. W tym roku gościł on w swoim 
rodzinnym Nasielsku i został za-
proszony na spotkanie Akcji Kato-
lickiej. 
Na to spotkanie dziec i  prz y-
był y z rodzicami. Funkcję go-
sp o darz y p e ł n i l i  c z łon kowi e 
nasielskiego Koła AK z Haliną Ka-
mińską na czele. Obecni byli też 
gospodarze szkoły – Bożena Ko-

złowska i  Mariusz Kraszewski . 
Nasielską parafię i księdza probosz-
cza reprezentował ks. Grzegorz 
Ostrowski, wikariusz nasielskiej 
parafii. Obecny był też burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski  
i wspomniany już gość specjalny 
Tomasz Krasoń.
Zanim dzieci ruszyły do suto za-
stawionego i pięknie przyozdobio-
nego stołu, uczestniczyły w uczcie 
duchowej, jaką przygotowały dla 
nich dzieci z nasielskiej podsta-
wówki ze swymi opiekunkami. 
To wspomniany wcześniej piękny 
koncert, który bardzo się spodobał 
dzieciom. 
Wreszcie mali goście podeszli do 
świątecznego stołu. Wkrótce zja-
wił się też Święty Mikołaj. Rozpo-
częła się też zabawa. Dla dzieci, 
podopiecznych Akcji Katolickiej, 
przygotowały ją i ją poprowadziły 
druhny z harcerskiej drużyny ZHR 
prowadzonej przez druhnę Ewę 
Kanińską.
Poświąteczną imprezę dla dzie-
ci z nasielskiej parafii św. Wojcie-
cha przygotowali członkowie Akcji 
Katolickiej: wspomniane już panie 
Kamińskie, Henryka Godlewska, 
Cecylia Bachanek, Bronisława Mac-
kiewicz, Danuta Pieronek, Teresa 
Wrońska, małżonkowie Zofia i Jó-
zef Zawadzcy, Grażyna i Kazimierz 
Pazdan oraz Antoni Dobrowolski.

andrzej zawadzki

MUZYCZNIE

Świątecznych pastorałek czar
Niezwykły, utrzymany w klimacie 
świątecznym koncert kolęd i pasto-
rałek pt. „Niech kolęda serca budzi” 
odbył się w czwartkowe popołudnie, 
21 stycznia br. w szkole podstawo-
wej w Nasielsku. Wśród obecnych 
na tym wyjątkowym dla społeczno-
ści szkolnej wydarzeniu gościli m.in.: 
Magdalena Biernacka, starosta nowo-
dworski, Katarzyna Świderska, wice-
burmistrz Nasielska, oraz nauczyciele, 
rodzice i dziadkowie uczęszczają-
cych do placówki uczniów. 
Młodzi artyści z chóru „Vivo” wy-
stępowali w sali gimnastycznej w 
nastrojowej atmosferze, oświetleni 
jedynie światłem lampek i blaskiem 
światełek choinkowych. Pięknie za-
prezentowali zarówno powszechnie 
znane kolędy (Gdy śliczna panna, 
Przybieżeli do Betlejem), jak mniej 
popularne pieśni i pastorałki (Kolęda 
dla nieobecnych). Wiele utworów 
wykonywali soliści z liczącego 50 

osób chóru „Vivo”, w którym śpie-
wają dzieci z klas IV–VI oraz jeden 
uczeń z II klasy. Na szczególne wy-
różnienie zasługują chłopcy, którzy 
akompaniowali solistom, grając na 
skrzypcach Sebastian Gogolewski 
(kl. V) i na pianinie Bartosz Łyczkowski 
(kl. II). Chór do występu przygotowa-
ła Kinga Żabik, która na zakończenie 
występu podziękowała dzieciom za 
zaangażowanie, a rodzicom pogra-
tulowała utalentowanych pociech.
Śpiewom towarzyszyły recytacje 
utworów poetyckich w wykonaniu 
nauczycielek: Ilony Pietrzak, Ilony 
Dygus, Małgorzaty Komorowskiej, 
Małgorzaty Kownackiej, Beaty Bia-
łoruckiej i Anny Koryckiej, która 
dokonała wyboru wierszy. A całej 
inscenizacji dopełniała prezentacja 
multimedialna przygotowana przez 
Monikę Paluszek. 
Jak mówi inicjatorka całego przedsię-
wzięcia, Kinga Żabik: – Pomysł na taki 

koncert w wykonaniu naszego chó-
ru „Vivo” pojawił się w mojej głowie 
jeszcze w czerwcu ubiegłego roku. 
W nowym roku szkolnym postano-
wiłam go zrealizować. Potem w całe 
przedsięwzięcie włączyły się Anna 
Korycka i Monika Paluszek. W naszej 
szkole jest naprawdę wielu utalento-

wanych uczniów i warto pokazywać 
ich osiągnięcia – dodaje.
Publiczność była zachwycona wystę-
pem dzieci i każdy wykonany przez 
nich utwór nagradzała brawami. Cze-
kamy z niecierpliwością na kolejne 
koncerty chóru „Vivo”.

(i.)
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R E K L A M A

NA 100 DNI PRZED MATURĄ

Studniówki 2016
W sobotę, 16 stycznia br., odbyły 
się bale studniówkowe uczniów 
z obu nasielskich szkół średnich. 
Bale odbywał y się w Puł tusku 
i Strachowie. Maturzyści z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
i  Zespoł u Szkół Zawodow ych 
popisowo odtańczyli poloneza, 
a następnie bawili się wraz z za-
proszonymi gośćmi do białego 
rana.

U c z n i o w i e  Z e s p o ł u  S z k ó ł 
O g ó l n o k s z t a ł c ą c yc h  b a w i -
li się w Hotelu Milord w Puł tu-
sku. Tam około godziny 20.00 

studniówkę rozpoczął polonez. 
Młodzież przygotowywała się 
do niego pod czujnym okiem  

Ewy Żołnierzak, wychowawcy 
klasy maturalnej. Taniec był wy-
trwale trenowany od listopada, 
nic więc dziwnego, że efekt koń-
cowy zachwycił obecnych.
Następnie przyszła kolej na prze-
mówienia. Studniówkowiczów 
swoją ob ecnośc ią zaszcz yci-

ła Magdalena Biernacka, staro-
sta nowodworski, która życzyła 
uczniom dobrych wyników na 
maturze i szczęścia w dalszym 
życiu. G łos zabrała też Danuta 
Białorucka, dyrektor ZSO, wspo-
minając czas spędzony z tego-
rocznymi maturzystami w szkole 
i również życząc im samych suk-
cesów. Po przemówieniach mło-
dzież wręczyła kwiaty staroście 
Magdalenie Biernackiej, dyrek-
tor Danucie Bia łoruckiej ,  wy-
chowawcy klasy Ewie Żołnierzak 
oraz obecnym na urocz ysto-
ści nauczycielom, a na koniec 
części oficjalnej wszyscy razem 

wznieśli toast za zdanie matury.
W trakcie studniówki odbyła się 
także część artystyczna przy-

go towa n a  i  w yko n a n a  p r ze z 
młodzież, na którą składał y się 
skecze i wspólny śpiew takich 
szlagierów, jak Dni, których jesz-
cze nie znamy czy Szczęśliwej 
drogi, już czas . 
W s t u d n i ówc e wz i ę ł o  u d z i a ł 
35 uczniów z klasy trzeciej, co 

wraz z osobami towarzyszący-
mi i zaproszonymi gośćmi dało 
75 osób bawiących się podczas 
tego wyjątkowego wieczoru.

Z  ko l e i  u c z n i o w i e  Z e s p o -
ł u Szkó ł Zawodow ych bawi-
l i  s ię  w D worku „ Marzen ie” 
w Strachowie. Również oni na 
początku swojej  urocz ysto-
ści postanowili zaimponować 
przybył ym gościom wspania-
ł ym w ykonaniem poloneza . 
Prz ygotow y wal i  s ię do tego 
występu przez kilka miesięcy 
pod okiem Anny Stromeckiej, 
nauczycielk i wychowania f i-
zycznego. 
W  t r a kc i e  p r z e m ó w i e ń  d o 
uczniów zwróci ła się obecna 
także i u nich Magdalena Bier-
nacka, starosta nowodworsk i, 
prz ypominając zebranym, że 
matura jest furtką do dorosłości 
i  kariery. Podobne wskazówki 
i życzenia sukcesów w przyszło-
ści składali studniówkowiczom 
Agnieszka Rutkowska, dyrektor 
ZSZ, i Bogdan Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska,  którz y pod-

kreślali, że tego dnia maturzyści 
mają pamiętać jednak przede 
wsz ystk im o dob rej  zabawie . 
Z kolei młodzież odwdzięczyła 

się podziękowaniami dyrekcj i, 
wychowawcom, nauczycielom 
i rodzicom, bez pomocy których 
nie byłoby całej imprezy. 
Po części of icjalnej rozpoczę-
ła się zabawa do białego rana. 
W tym roku w studniówce wzię-
ło udział 44 uczniów z l iceum 
i technikum. Impreza udała się 

znakomicie. – Wszystko wyszło 
pomyślnie i każdemu się podo-
bało. Mam nadzieję że wszyscy 
goście, którzy tam byli, będą ją 

długo i miło wspominać – mówi 
Karolina, tegoroczna maturzyst-
ka z ZSZ. 
A i le trzeba było w t ym roku 
przeznaczyć pieniędzy na bal 
studniówkowy? Ceny „od tale-
rzyka” to 110 i 150 zł, w zależno-
ści od lokalu. Do tego oczywiście 
należało zamówić kamerzystę 
i fotografa oraz kogoś, kto będzie 
zabawiał gości muzyką. 
Bardzo ważny był również ubiór. 
Chłopak musi wydać sporo na 
garnitur, około 700 zł plus buty. 
– Garnitur kosztuje najwięcej, ale 
przyda się na maturę i na inne 
wydarzenia – tłumaczy Krzysztof, 
maturzysta z ZSO. Paradoksalnie 
taniej może ubrać się dziewczyna. 
– Można się skompletować cały 
ubiór w cenie od 150 do 500 
złotych – mówi Iza. Ale kobiety 
muszą pamiętać jeszcze o maki-
jażu, fryzurze i manicure.
Jak to podsumowuje z uśmie-
chem Marcin, maturzysta z ZSZ: 
– Ten wieczór wyniósł nas więcej 
niż krajowa pensja minimalna.
Wszystkim maturzystom z obu 
szkó ł  ż yc z ymy do skona ł yc h 
wyników na egzaminach matu-
ralnych i powodzenia w dalszej 
karierze uczelnianej i zawodo-
wej.

PK

O G Ł O S Z E N I E
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ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Superbohaterowie francuskiej 
kultury popularnej

NASIELSK BASZTA TEAM

Czarno to widzę
Nasielska grupa Nasielsk Baszta Team rozpoczęła nowy rok mocnym 
akcentem biegowym. Troje naszych biegaczy: Krystyna Sobczyńska, 
Agnieszka Ogórek i Jarosław Dylewski, 16 stycznia br. wzięło udział 
w „Czarno to widzę” II Ćwierćmaratonie Komandosa w Czarnem. 
Był to bieg na dystansie 10,55 km. Nazwa zawodów żartobliwie nawiązu-
je do nazwy miejscowości, w której się rozgrywa – Czarnego, ale także 
do stopnia trudności biegu. Zawodnicy muszą pokonać trasę w pełnym 
umundurowaniu polowym (mundur z długim rękawem, beret lub czap-
ka polowa, buty krój wojskowy – minimalna wysokość cholewki 8 cali, 
z plecakiem – min. wymiary 45x30cm, w kolorze odpowiadającym 
umundurowaniu, o wadze 10 kg na całej trasie biegu. Zezwala się na za-
stosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko wtedy, gdy ich 
kształt i kolor są typu wojskowego.
Dla Jarka to już drugi taki bieg, w zeszłym roku wziął udział w Marato-
nie Komandosa, o czym już pisaliśmy na łamach „Życia Nasielska”. Ja-
rek ukończył ćwierćmaraton z czasem 58:48 h, zajmując 86. miejsce. 
Jak sam mówi: – Cieszę się z tego wyniku, bo jest dobry, ale mogło być 
lepiej.
Dziewczyny wbiegły razem na metę z czasem 1:16:39 h, zajmując 208. 
i 209. miejsce. W kategorii drużynowej nasi zajęli 32. miejsce. Jeszcze raz 
gratulujemy i czekamy na kolejne osiągnięcia. 
Tych, którzy nie śledzą naszego fanpage’a na Facebooku, informujemy, 
że do naszego stałego punktu spotkań powróciło Środowe Bieganie 
z Basztą. Co środę, pomimo zimowej aury, pod Basztą o godzinie 20:00 
można spotkać dość liczną grupę biegaczy, którzy pokonują średnio 2–7 
km. Do zobaczenia! 

IW

NASIELSK BASZTA TEAM

Czarno to widzę
Nasielska grupa Nasielsk Baszta Team rozpoczęła nowy rok mocnym 
akcentem biegowym. Troje naszych biegaczy: Krystyna Sobczyńska, 
Agnieszka Ogórek i Jarosław Dylewski, 16 stycznia br. wzięło udział 
w „Czarno to widzę” II Ćwierćmaratonie Komandosa w Czarnem. 

Był to bieg na dystansie 10,55 km. Nazwa zawodów żartobliwie nawiązu-
je do nazwy miejscowości, w której się rozgrywa – Czarnego, ale także 
do stopnia trudności biegu. Zawodnicy muszą pokonać trasę w pełnym 
umundurowaniu polowym (mundur z długim rękawem, beret lub czap-
ka polowa, buty krój wojskowy – minimalna wysokość cholewki 8 cali, 
z plecakiem – min. wymiary 45x30cm, w kolorze odpowiadającym 
umundurowaniu, o wadze 10 kg na całej trasie biegu. Zezwala się na za-
stosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko wtedy, gdy ich 
kształt i kolor są typu wojskowego.

Dla Jarka to już drugi taki bieg, w zeszłym roku wziął udział w Marato-
nie Komandosa, o czym już pisaliśmy na łamach „Życia Nasielska”. Ja-
rek ukończył ćwierćmaraton z czasem 58:48 h, zajmując 86. miejsce. 
Jak sam mówi: – Cieszę się z tego wyniku, bo jest dobry, ale mogło być 
lepiej.

Dziewczyny wbiegły razem na metę z czasem 1:16:39 h, zajmując 208. 
i 209. miejsce. W kategorii drużynowej nasi zajęli 32. miejsce. Jeszcze raz 
gratulujemy i czekamy na kolejne osiągnięcia. 

Tych, którzy nie śledzą naszego fanpage’a na Facebooku, informujemy, 
że do naszego stałego punktu spotkań powróciło Środowe Bieganie 
z Basztą. Co środę, pomimo zimowej aury, pod Basztą o godzinie 20:00 
można spotkać dość liczną grupę biegaczy, którzy pokonują średnio  
2–7 km. Do zobaczenia! 

IW

13 stycznia, w środę, uczniowie II kla-
sy liceum ogólnokształcącego w Ze-
społu Szkół Zawodowych w Nasielsku 
wraz z opiekunami: Iwoną Kędel oraz 
Anną Łączyńską, wyjechali do War-
szawy na wycieczkę. Główne clou 
programu to ciekawy wykład na Uni-
wersytecie Warszawskim, na Wydziale 
Neofilologii, w Instytucie Romanistyki, 
wygłoszony przez dr. Dariusza Kraw-
czyka, pt. „Od hrabiego Monte Christo 
do MichelaVaillant. Superbohaterowie 
francuskiej kultury popularnej i ich 
czasy”. 
Nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić 
budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, 
a także wczuć się w rolę studenta, 
zasiadając w uniwersyteckiej ławie 
w auli UW. Wykład, którego wysłu-
chaliśmy, nawiązywał tematyką do 
dobrze nam znanych superbohate-
rów czasów współczesnych, wszech-
obecnych w kulturze wielu państw, 
a stworzonych przez amerykańskich 
autorów literatury i twórców kreskó-
wek. Dr Dariusz Krawczyk, pracownik 
Instytutu Romanistyki, jednocześnie 
tata pięciolatka, będący na topie Spi-
der-mana, Batmana, Iron Mana itp., 
postanowił poszukać śladów super-
bohaterów wśród bohaterów kultury 
francuskiej. 
Okazało się, że już w pierwszej po-
łowie XIX w. autor powieści sensa-

cyjnej pt. Tajemnice 
Paryża, Eugène Süe, 
stworzył postać Ru-
dolfa de Sombreuila, 
zasługującą na miano 
superbohatera tam-
tych czasów. Powieść 
była porównywana z 
dziełem Victora Hugo 
Nędznicy. Utwór Süe ukazywał 
obraz miejskiej biedoty oraz świata 
przestępczego, jak również boga-
tej i zdemoralizowanej arystokracji. 
Kolejnym sławnym superbohate-
rem literatury francuskiej był hra-
bia de Monte Christo z powieści 
Aleksandra Dumasa (1844). Jest to 
bohater dynamiczny, zmienia się w 
kolejnych tomach utworu, z czło-
wieka wyrachowanego, pozbawio-
nego wyższych uczuć, w osobę 
szlachetną, dobrą, pomagającą in-
nym. Historia była przedstawiana 
na ekranie w wielu wersjach, jako 
filmy kinowe i seriale telewizyjne, 
po raz pierwszy już w 1908 r. jako 
film niemy. Z kolei autorzy Pierre 
Souvestre i Marcel Allain stworzy-
li postać Fantômasa w powieści o 
tym samym tytule, która również 
była wiele razy ekranizowana. Jak 
widać, superbohaterów w kulturze 
Francji nie brakowało. 

Podczas wykładu dowiedzieliśmy 
się o istnieniu antybohatera, który 
jest parodią Supermana, o śmiesz-
nie zwanego „Superdupont”. 
Ostatni z bohaterów, bardziej współ-
czesny, którego twórcą jest Jean 
Graton, to Michel Vaillant, jedna z ulu-
bionych postaci wielbicieli komiksów 
we Francji. Jest to kierowca wyścigo-
wy, przeżywający różne przygody 
na torze i poza nim, które stały się 
kanwą dwóch seriali animowanych i 
filmu fabularnego. 
Jak się okazuje, dr Dariusz Kraw-
czyk, łącząc pasję do języka fran-
cuskiego i miłość do syna, stworzył 
bardzo ciekawy materiał, potwier-
dzający istnienie superbohaterów 
w kulturze francuskiej. Dzięki takim 
interesującym wykładom ucznio-
wie mają okazję poszerzyć swoje 
zainteresowania oraz poznać śro-
dowisko uniwersyteckie, w którym 
niebawem będą mogli się znaleźć.

A.Ł.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1 marca 2016 roku obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – tych, którzy czując się związani wojskową przysięgą po  
II wojnie światowej dalej walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Obchody 
tego wyjątkowego święta w Gminie Nasielsk odbędą się w niedzielę 
28 lutego br.
Program uroczystości:
Godz. 10.30 – Popowo Borowe (przy drodze wojewódzkiej nr 622):
złożenie kwiatów przy krzyżu upamiętniającym żołnierzy Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego z oddziału starszego sierżanta Mieczysława 
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 roku w Popowie.
Godz. 12.00 – kościół parafialny w Nasielsku:
• msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.
Godz. 13.30 – plac przy Hali Sportowej w Nasielsku (ul. Staszica):
• bieg pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Głównym dystansem nasielskiej edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym (tak jak w innych miejscach w Polsce) będzie 
symboliczny dystans 1963 metrów, który upamiętnia rok śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych. 
Kategorie biegów:
• uczniowie klas V-VI szkół podstawowych – biegi sztafetowe na dystansie 1963 metrów dla dziewcząt i chłopców (sztafety 4-oso-

bowe); zapisy poprzez nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych z terenu gminy Nasielsk, 
• uczniowie szkół gimnazjalnych – biegi indywidualne na dystansie 1963 metrów dla dziewcząt i chłopców; zapisy poprzez nauczycieli 

wychowania fizycznego w szkołach gimnazjalnych z terenu gminy Nasielsk, 
• bieg główny (masowy) na dystansie 1963 metrów lub – dla chętnych – na dystansie 5 km; zapisy na bieg główny w dniach 8-21 

lutego 2016 roku na adres e-mailowy tropemwilczym@nasielsk.pl (poprzez przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszenia) lub 
w dniu biegu w godz. 12.00-13.00.

Liczba uczestników (łącznie z kategoriami szkół podstawowych i gimnazjalnych) jest ograniczona limitem pakietów startowych – limit 
osób startujących łącznie we wszystkich kategoriach to 250 osób. O zapisie do biegu głównego decyduje kolejność zgłoszeń – poprzez 
zgłoszenie e-mailowe organizator przyjmie pierwsze 100 zgłoszeń, ewentualne pozostałe zgłoszenia będą mogły zostać dokonane 
osobiście w dniu biegu w Biurze Zawodów. Więcej szczegółowych informacji, m.in. regulamin biegu oraz karta zgłoszenia (formularz 
rejestracyjny), na stronie www.nasielsk.pl. Odbiór pakietów startowych w dniu Biegu, tj. 28 lutego 2016 roku w godz. 12.00-13.00 
w Biurze Zawodów na miejscu startu Biegu. 
Udział w „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Nasielsku jest bezpłatny. Każdy z uczestników Biegu otrzyma pakiet 
startowy, w którym znajdzie się m.in. numer startowy oraz okolicznościowa koszulka z sylwetką jednego z Żołnierzy Wyklętych. Każdy 
z uczestników, który ukończy Bieg, otrzyma również pamiątkowy medal. 
W trakcie biegu planowany jest jako dodatkowa atrakcja pokaz musztry wojskowej w wykonaniu uczniów klasy mundurowej I-go 
Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego „FENIKS” w Nasielsku. Prowadzona będzie również zbiórka publiczna, 
której cel to Pomnik Polaków zmarłych w Związku Sowieckim w czasie Wielkiego Głodu. Partnerem strategicznym tegorocznego Biegu 
jest m.in. Instytut Pamięci Narodowej. Bieg organizowany jest we współpracy pomiędzy Fundacją Wolność i Demokracja (organizator 
ogólnopolski) oraz gminą Nasielsk (organizator lokalny). Patronat medialny sprawuje „Życie Nasielska”. 
Na wszystkich uczestników Biegu będzie czekała gorąca herbata oraz pyszna grochówka. 
Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w gminie Nasielsk. Chwała Bohaterom!

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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Z dziejów nasielskiego teatru amatorskiego
Teatr amatorski jest pewnego ro-
dzaju namiastką tego, co rozumie-
my pod pojęciem teatru. Myślimy 
zwykle o budynku, nierzadko bar-
dzo okazałym, w którym odbywają 
się określonego typu przedstawie-
nia (widowiska). Mamy tu więc takie 
elementy jak budynek, aktorów, 
publiczność i przekazywane treści 
zapisane w scenariuszu.
W Nasielsku nie było nigdy praw-
dziwego teatru, to znaczy nie było 
tu specjalnego budynku ani pro-
fesjonalnych aktorów. Była zaś 
publiczność i dostępne były scena-
riusze. Były też osoby, które chcia-
ły występować publicznie i inne, 
k ierujące przygotowywanymi 
przedstawieniami. No i były miej-
sca, w których można było wysta-
wiać spektakle. 
Ta k i  a m a t o r s k i  t e a t r  i s t n i a ł 
w Nasielsku, o czym wiemy ze sta-
rych kronik i wspomnień. Działał 
przed II wojną światową, a także po 
niej, a pewne jego ślady zachowały 
się do dnia dzisiejszego. Z zapisków, 
relacji ustnych i zachowanych fo-
tografii widać, że nasielski teatr 
amatorski reprezentował wysoki 

poziom i stanowił ważny element 
życia publicznego. 
Gdzie można było wystawić sztu-
ki? Otóż przed wojną takie miejsca 
w Nasielsku były dwa. To budy-
nek dzisiejszego kina, niebędący 
wówczas budynkiem kinowym, 
ale na piętrze miał dużą salę, któ-
rą łatwo było przystosować dla 

potrzeb teatralnych. Poza tym był 
budynek tzw. ochronki nad rze-
ką przy kościele. Miał on niewiel-
ką salkę z umieszczoną w niej stałą 
sceną. Tu jeszcze po wojnie oso-
by skupione przy kościele wysta-
wiały drobne inscenizacje, w tym 

głównie jasełka. Po wojnie miej-
scem, gdzie wystawiano sztuki te-
atralne, była najpierw sala szkolna 
na I piętrze w części zajmowanej 
przez nasielską jedynkę. Z czasem 
do szkoły dobudowano małą salę 
gimnastyczną i w niej instalowano 
okresowo scenę. 
Przed wojną wystawianiem ma-
łych i większych form teatralnych 
zajmował y się osoby związane 
z organizacjami kupieckimi i rze-
mieślniczymi. Jak się wydaje, naj-
bardziej znaczny był jednak udział 
Akcji Katolickiej, a zwłaszcza jej 
dwóch agend, tj .  Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Żeń-
skiej i Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży Męskiej. Młodzież 
skupiona w tych stowarzyszeniach 
w roku 1937 wystawiła np. trzyak-
tową komedię Michała Bałuckiego 
Emancypowane oraz pięcioakto-
wą sztukę Mikołaja Gogola Rewizor 
z Petersburga. Kronikarz jednego 
z tych stowarzyszeń odnotował też 
takie inscenizacje jak: Z pieśnią na 
ustach w bój, Na służbie, Zwycię-
skie skrzydła.
Niewiele wiemy o ludziach tworzą-

cych przedwojenny nasielski teatr 
amatorski. To duże pole do popisu 
dla tych, którzy będą chcieli zgłę-
biać ten aspekt historii miasta. Warto 
wymienić dwie osoby. To reżyser 
licznych spektakli Karol Grocho-
wicz i tworzący oprawę muzycz-
ną spektakli organista Jan Bieniek, 
który opiekował się też chórem 

kościelnym „Lira”. Tradycje tego 
chóru kontynuował po wojnie Eu-
geniusz Wilamski, a obecnie orga-
nistka Joanna Ostaszewska.
Tuż po zakończeniu wojny nasiel-
ski teatr amatorski rozpoczął nowe 
życie. Pomocy udzielała Gminna 

Spółdzielnia „Samopomoc Chłop-
ska” z jej prezesem Franciszkiem 
Wójciakiem na czele. Prezes wspie-
rał wszelkie formy życia kultural-
nego i sportowego w Nasielsku. 
Zespół mandolinistek z Nasielska 
prowadzony przez Stefana Jawor-
skiego należał do najlepszych ze-
społów tego typu w kraju. Stefan 
Jaworski angażował się w działal-
ność teatru w roli podwójnej – ak-
tora i reżysera.
Z tego okresu działalności posia-
damy bogatą dokumentację zdję-
ciową. Żyją jeszcze ludzie, którzy 
ten teatr tworzyli, występowali 
w poszczególnych spektaklach lub 
w różny sposób wspierali, wykonu-
jąc różne funkcje pomocnicze. 
Historią nasielskiego teatru zain-
teresował się portal internetowy 
Dawny Nasielsk prowadzony przez 
Tomasza Krasonia i Artura Nojber-
ta. Obaj przywracają pamięć o tej 
formie działalności nasielszczan. 
Prezentują zdjęcia i ułatwiają oso-
bom zainteresowanym podzielenie 
się wiedzą na ten temat i poznanie 
ludzi zaangażowanych w to dzia-
łanie. Rodziny osób bezpośrednio 
lub pośrednio zaangażowanych 
w działalność teatru mają wiele 

zdjęć z poszczególnych spek-
takli, chętnie też dzielą się swo-
ją wiedzą na ten temat, a przy 
okazji pewne informacje ko-
rygują.
W okresie powojennym wy-
stawiono przynajmniej pięć 
sztuk: To: Moralność pani Dul-
skiej , Pan Jowialski , Gwałtu 
rety, co się dzieje, Grube ryby 
i prawdopodobnie jednoak-
tówkę, której scenariusz opar-
to na noweli Latarnik. Tu warto 
nadmienić, że ta jednoaktów-
ka została wystawiona ponow-
nie stosunkowo niedawno, bo 
w roku 1999, przez młodzież 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 
na scenie Nasielskiego Ośrod-

ka Kultury w ramach obchodów 
50-lecia powołania nasielskiej bi-
blioteki miejskiej. Tytuł inscenizacji 
brzmiał: Taka jest książki moc.
Pamięć jest zawodna i dzisiaj, mimo 
posiadanych zdjęć, trudno rozpo-

znać wszystkich aktorów tych spek-
takli. Na razie wiemy, że na scenie 
nasielskiej występowali: Stefan Ja-
worski, Sabina Laskowska, Marta 

Sokolnicka, Barbara Bieniek, Hali-
na Różańska, Jerzy Krasoń, Danuta 
Barcińska, Bronisława Wyszomir-
ska, Adam Kuciński, Wanda Sierz-
putowska, Irena Pieńkowska, Michał 
Pątkiewicz, Marian Tomasiński. Ak-

torów było znacznie więcej. Tu 
liczymy na pamięć rodzin i znajo-
mych.
To był prawdziwy teatr ze sce-
ną, kulisami, kurtyną, scenogra-
fią, starannie dobranymi strojami 
no i, co najważniejsze, wzorową 
grą aktorską W przygotowaniach 
brało udział wielu mieszkańców 
Nasielska. Część kostiumów po-
życzano z teatrów warszawskich, 
część szyto na miejscu. Robiła to 
pani Zaremba (imienia nie pamię-
tam), a przy dekoracjach pracowa-

li Konstanty Grąbczewski, Marian 
Zalewski i Zygmunt Kraszewski. 
Bardzo przydawała się pomoc Zdzi-
sława Barcińskiego, który transpor-

tował stroje z Warszawy.
W tej teatralnej sztafecie na zapa-
miętanie zasługują spektakle wy-
stawiane na rynku przez zawodowy, 
objazdowy Teatr Ziemi Mazowiec-
kiej. W pamięci wielu osób utrwa-

lił się spektakl reżyserowany przez 
księdza Krzysztofa Stępniaka pt. 
Wieczernik. Do pięknych teatral-
nych tradycji nasielskich nawiązu-
ją ostatnio (przez 11 lat) spektakle 
wystawiane przez mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej im. Jana  
Pawła II.
Po przeczytaniu tego tekstu można 
czuć pewien niedosyt. Oczekuje-
my, że zauważone w nim luki zo-
staną uzupełnione.

andrzej zawadzki
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Piramida Zdrowego 
Żywienia i Aktywności 
Fizycznej
W styczniu 2016 r. Instytut Żywności i Żywienia opublikował nową Pira-
midę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Zmiany są wynikiem 
postępu nauk medycznych i uwzględniają wyniki badań naukowych oraz 
rekomendacje światowych ekspertów. Oprócz Piramidy Zdrowego Ży-
wienia i Aktywności Fizycznej opracowano 10 Zasad Zdrowego Żywie-
nia.

Najbardziej znaczą-
c ą  z m i a n ą  w  p o -
równaniu z piramidą 
z 2009 r. jest przej-
ście warzyw i owo-
ców na p ier wsze, 
najważniejsze miej-
sce u jej podstawy, 
a co za t ym idzie 
i naszego żywienia. 
Wcześniej u jej pod-
stawy znajdowały się 
produkty zbożowe, 
które obecnie znaj-
dują się na drugim 
miejscu. Warzywa 
i owoce powinniśmy 
spożywać jak najczęściej i w dużych ilościach. Jednak powinna być za-
chowana proporcja 3/4 warzyw, a 1/4 owoców.
Istotną zmianą jest także pojawienie się w piramidzie ziół, które dostar-
czają nie tylko walorów smakowych, ale również składników prozdro-
wotnych. Mają one również zastąpić sól kuchenną, której w polskiej 
diecie jest za dużo.
Również oprócz artykułów spożywczych do piramidy została włączona 
aktywność fizyczna, tworząc integralną całość z żywieniem, a nie jak do 
tej pory tylko dodatek. Racjonalne odżywianie i przynajmniej 30–45 
minut codziennej aktywności pozwalają zapobiec chorobom cywiliza-
cyjnym, szczególnie nadwadze i otyłości oraz chorobom z nich wyni-
kającym takim jak np. cukrzyca typ II.
Zatem warto zapoznać się z nowymi wytycznymi i zastosować je w swo-
im codziennym jadłospisie.

mgr Iwona Łątka 
dietetyk medyczny, 

dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl

Dzień Babci i Dziadka  
w Przedszkolu w Pieścirogach
22 stycznia br. przedszkolaki z Samorządowego Przed-
szkola w Starych Pieścirogach wyjątkowo ciepło uczciły 
święto swoich Babć i Dziadków. Każda z grup przygoto-
wała dla swoich gości programy artystyczne, które były 
jednocześnie koncertami życzeń. 
Babcie i dziadkowie tłumnie przybyli zobaczyć występy 
swoich wnucząt. Czasem z łezką w oku słuchali piosenek 
przygotowanych specjalnie na ich cześć. Występ każdej 
z grup został nagrodzony gromkimi brawami. Maluchy 
odśpiewały tradycyjne Sto lat i obdarowały swoich gości 
własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Na babcie i 
dziadków czekał również słodki poczęstunek. 

K.T.

„ZIMA W MIEŚCIE” 
organizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 

Publiczną w okresie ferii zimowych  

w dniach 8-12 lutego w godz. 1000-1300

Każdego dnia nauka bezpiecznego korzystania z interne-
tu w wymienionych dniach .  
Pracownia internetowa czynna codziennie od 1000 do 1300  
i od 1400-1600.

08.02.2016 (poniedziałek) – 1000-1300 
• czytanie bajek młodszemu koledze zakończone kon-

kursem plastycznym, forma dowolna (np. rysunek), 
• przygotowanie masek karnawałowych i dekoracja sali

09.02.2016 (wtorek) - 1000-1300 
• konkurs „Mam talent”
• gry i zabawy (kalambury,zagadki)
• bal karnawałowy

10.02.2016 (środa ) – 1000-1300 
• konkurs „The Voice of Nasielsk”
• gry i zabawy (układanie puzzli na czas, prace  plastycz-

ne z udostępnionych materiałów)

11.02.2016 (czwartek) - 1000-1300 

• zajęcia w pracowni komputerowej; 
• oglądanie bajek

12.02.2015 (piątek) 1000-1300 
• zwiedzanie wystawy „Nasielsk w Średniowieczu”
• gry i zabawy

Za akcję odpowiadają: Jolanta Budziszewska-Rogalska  
i Izabela Mazińska.

Aktywne ferie  
w Publicznym Gimnazjum Nr 1  

„Zima w mieście”
Poniedziałek  01.02.2016r. 

10.00 - 11.30 piłka nożna szkoła podstawowa 
11.30 - 13.00 piłka nożna gimnazjum

Wtorek  02.02.2016r. 
10.00 - 11.30 piłka siatkowa szkoła podstawowa 

11.30 - 13.00 piłka siatkowa gimnazjum

Czwartek 04.02.2016r.
9.00 - 13.00 wyjazd na lodowisko

Poniedziałek  08.02.2016r. 
10.00 - 11.30 unihokej szkoła podstawowa 

11.30 - 13.00 piłka nożna gimnazjum

Wtorek  09.02.2016r. 
10.00 - 11.30 tenis stołowy szkoła podstawowa 

11.30 - 13.00 tenis stołowy gimnazjum

Gorące podziękowania,  
Pani	Kindze	Żabik,  
za przygotowanie  

wspaniałego Koncertu Kolęd  
w wykonaniu uczniów  

Szkoły Podstawowej w Nasielsku,  
składają 

RODZICE

S E R D E C Z N O Ś C I

NIEPUBLICZNA SZKOŁĄ PODSTAWOWA „POD FIOŁKAMI”

Dzień Babci i Dziadka 
W piątek, 22 stycznia 2016 r. w Nie-
publicznej Szkole Podstawowej „Pod 
Fiołkami” obchodzono święto Babci 
i Dziadka. Pani dyrektor Elżbieta Fijal-
ska ciepłymi słowami powitała licznie 
przybyłych gości, podkreślając jak 
ważną rolę pełnią dziadkowie w ży-
ciu każdego dziecka. 
Następnie rozpoczęła się część ar-
tystyczna zaprezentowana przez 
uczniów klas „0”, I i II. Dzieci dla 
swoich najbliższych recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, a na-
wet zatańczyły cha-chę. Mali arty-
ści z przejęciem odtwarzali swoje 
role, a goście z uśmiechem na 
twarzy podziwiali swoje pociechy. 
Niespodzianką dla dziadków było 
humorystyczne nagranie przed-
stawiające wypowiedzi uczniów na 
tematy związane z podeszłym wie-
kiem. Stąd dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy, np. że „geriatria 
to taki kraj”, a „emerytura, to gdy 

wszyscy się śmieją z ciebie”(Nikola 
z klasy „0”), czy też „miejsce, w któ-
rym przebywają starsi ludzie”(Wero-
nika, klasa I). 
Według Kacpra z II klasy „starość 
jest wtedy, gdy się siwieje i ma na 
przykład 45 lat”. Natomiast Izabela 
(klasa I) zauważyła, że dziadek musi 
nosić okulary ponieważ „ ma już ta-
kie malutkie oczka”. Polskie przysło-
wia są zdecydowanie mocną stroną 
uczniów Szkoły pod Fiołkami. Za-

pytani „Dlaczego starych drzew się 
nie przesadza?” zgodnie odpowia-
dają, że „drzewa się przyzwycza-
jają”, „trzeba je podlewać”, a „ich 
korzenie się psują” (uczniowie klasy 
II). Uroczystość została zwieńczo-
na wspólnym odśpiewaniem „Sto 
lat!”, wręczeniem  upominków oraz 
słodkim poczęstunkiem. Spotkanie 
upłynęło w miłej i radosnej atmosfe-
rze, a uściskom i buziakom nie było 
końca.
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Kino NIWA ZAPRASZA
29 stycznia–7 lutego godz. 15.00

Fistaszki  
- wersja kinowa 3D (dubbing)

Animacja, komedia, przygodowy; USA; Czas trwania: 
1 godz. 33 min
Charlie Brown zakochuje się w nowo pozna-
nej dziewczynie, która dołączyła jego do klasy. 
Tymczasem psi kumpel Snoopy chce wytropić 
swojego największego wroga, Czerwonego Ba-
rona. 

3–7 lutego godz. 17.00
Moje córki krowy

Dramat, komedia, Polska
Marta (Kulesza), gwiazda popularnych seriali, ma 
42 lata, jest silna i dominująca. Pomimo sławy 
i pieniędzy wciąż nie może ułożyć sobie życia. 
Niestabilna emocjonalnie 40-letnia Kasia (Mu-
skała) tkwi w dalekim od ideału małżeństwie, 
wychowując nastoletniego syna. Siostry niezbyt 
za sobą przepadają. Utrata jednego z rodziców 
zmuszają je do wspólnego działania. Kobiety 
stopniowo zbliżają się do siebie, odzyskują utra-
cony kontakt, co wywołuje szereg tragikomicz-
nych sytuacji. 

3–7 lutego godz. 19.00
Pitbull. Nowe porządki

Sensacyjny; Polska; Czas trwania: 2 godz. 13 min
Będzie zabójstwo. I ja w nim będę brał udział. 
A mówię ci to tylko dlatego, że mi tego nie udo-
wodnisz. Tymi słowami Bogusław Linda, w roli 
gangstera złamanego przeszłością, powraca na 
wielki ekran. 

10–14 lutego godz. 15.00
Misiek w Nowym Jorku  

(dubbing)
Animacja, familijny; Indie, USA; Czas trwania: 1 godz. 
26 min
Źle się dzieje na biegunie! Chciwy przedsiębior-
ca planuje wybudować tam sieć centrów han-
dlowych i osiedli mieszkaniowych. Poczciwy 
niedźwiedź polarny, zwany przez wszystkich 
Miśkiem, dostaje arcytrudne zadanie. Ma wyru-
szyć do Nowego Jorku – siedziby biznesmena – 
i zniechęcić ludzi do zasiedlania Arktyki...

10–14 lutego godz. 17.00 i 19.00 
17-20 lutego godz. 17.00

Planeta Singli
Komedia romantyczna; Polska
Ania (Agnieszka Więdłocha) jest uroczą, roman-
tyczną, ale niezbyt pewną siebie nauczycielką, 
poszukującą idealnego mężczyzny na interne-
towych portalach randkowych. Przypadkiem, 
w walentynkowy wieczór, spotyka showmana 
Tomka (Maciej Stuhr), który prowadzi najpopu-
larniejszy i najbardziej kontrowersyjny program 
telewizyjny w kraju. Zachwycony niepopraw-
nym romantyzmem Ani, proponuje jej, żeby 
została bohaterką jego show...

10–14 lutego godz. 15.00
Alvin i wiewiórki:  

Wielka wyprawa 3D (dubbing)
Animacja, familijny, komedia; USA

Baran 21.03–20.04
Będziesz się musiał teraz nieźle natrudzić. 
Obecna sytuacja wymaga od Ciebie 
cierpliwości oraz pewnej dozy pokory. 
Staraj się żyć na większym luzie, myśleć 
optymistycznie i nie ryzykować.

Byk 21.04–20.05
Nie narzekaj, jeśli nie uda Ci się zreali-
zować planów w stu procentach. Ciesz 
się z tego, co zdołasz osiągnąć. Pamiętaj 
o okazywaniu wdzięczności za wyświad-
czone przysługi. Ucz się asertywności. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Masz mnóstwo energii, którą na pewno 
mądrze spożytkujesz. Postaraj się być sys-
tematyczny. Staraj się nie zwiększać panują-
cych w firmie napięć i konfliktów. Będziesz 
też odporny na zmiany pogody.

Rak 22.06–22.07
W Twojej firmie okażesz się niezbędny. At-
mosfera w pracy na razie jest bardzo ner-
wowa i pełna napięcia. Nie możesz liczyć na 
taryfę ulgową, będziesz pochłonięty pracą. 
Powinieneś przestrzegać diety lekkostrawnej.

Lew 23.07–23.08
W pracy musisz się bardziej zmobilizować. 
Pilne sprawy się piętrzą i wszystko naraz zwali 
Ci się na głowę. Zacznij oszczędzać, zamiast 
pożyczać pieniądze od znajomych. Zrób po-
rządek w swoim życiu uczuciowym.

Panna 24.08–22.09
Los okaże się dla Ciebie bardzo łaskawy. 
Możesz liczyć na zastrzyk gotówki. Sporo 
zadrażnień wywołają w Twoim związku fi-
nanse. Znajdź czas na krótki odpoczynek 
lub wyjazd na weekend.

Waga 23.09–23.10
Najważniejsze sprawy rozwiążesz teraz ko-
rzystnie i szybko. Nie powinna Cię zawieść 
intuicja, ani zdrowy rozsądek. Być może, 
że pojawią się nowe źródła dochodów. 
Skoncentruj się na sprawach osobistych.

Skorpion 24.10-22.11
Od pewnego czasu masz powody do za-
martwiania się. Finanse są w opłakanym 
stanie. Może warto w tym tygodniu rozej-
rzeć się za nową lokalizacją firmy. W week-
end wypoczywaj w gronie najbliższych.

Strzelec 23.11–21.12
Bardzo dobrze będzie się układać Two-
ja współpraca z kolegami i wspólnikami. 
Trzymaj rękę na pulsie, pilnuj swoich fi-
nansów. Nie żyj ponad stan. Możesz liczyć 
na powodzenie u płci przeciwnej.

Koziorożec 22.12–20.01
Uważaj teraz na wydatki, dokładnie spraw-
dzaj dokumentację związaną z wpłatami 
na rzecz ubezpieczeń i urzędów skarbo-
wych. Ambitne plany odłóż na później. 
Znajdź sposób na odreagowanie stresów.

Wodnik 21.01–19.02
Szybko i bez większych problemów się 
uporasz się z zaległościami. Możesz liczyć 
na pomoc najbliższych. Wystrzegaj się do-
datkowych powodów do zdenerwowania. 
Nie daj wciągnąć w spiralę zazdrości.

Ryby 20.02–20.03
Będziesz borykać się z różnego rodzaju trud-
nościami dotyczącymi zarówno sfery zawo-
dowej, jak i finansowej. Nie jest to dla Ciebie 
najlepsza pora na robienie kariery. Wysypiaj 
się i staraj się prowadzić zdrowy tryb życia.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2 
w Kosewie – TANIO. Cena do negocjacji.  
Tel. 515 462 377.

Zatrudnię krawcowe oraz prasowaczkę.  
Tel. 606 656 545.

Korepetycje z matematyki. Tanio.  
Tel. 798 714 084.

Sprzedam tanio działki budowlane.  
Tel. 518 445 613.

Nasielsk, działki budowlane o powierzchni 
około 1000 m2, media w granicy działki 
(prąd, woda, kanalizacja) Tel. 502 182 991.

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.

Małe pieski. Tel. 500 717 722.

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.

Sprzedam działki budowlane uzbro-
jone blisko stacji  PKP Studzianki.  
Tel. 784 528 758.

Zatrudnię do pracy w agencji największego 
Banku w Polsce na 1 etatu, prawo jazdy 
kat. CV proszę wysyłać na adres:mkur-
piewska@wp.pl

Sprzedam halę do remontu 1470 m2, dział-
ka 3200 m2. Cena 120 000 zł. Nasielsk.  
Tel. 514 972 973.

Dotacje unijne PROW 2014-2020. 
Doradztwo, wypełnianie wniosków. 
Najbliższe nabory w marcu: Modernizacja 
Gospodarstw Rolnych, Młody Rolnik,  
Tel. 795-931-529.

Zatrudnię pracownika do obsługi pro-
gramów do projektowania wnętrz z do-
świadczeniem lub do przyuczenia. Siennica  
k. Nasielska. CV na adres: info@kondor.
net.pl

Sprzedam żyto. Tel. 512 333 307.

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.

Zakład krawiecki zatrudni krawcową.  
Tel. 600 853 814.

Nauka języka angielskiego. Profesjonalnie. 
Tel. 697 339 708.

Sprzedam mieszkanie 59 m2 na osiedlu 
Warszawska. Tel. 606 450 438.
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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
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.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa 
w Nasielsku ul. Warszawska 21

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonane 
n/w robót brukarskich:

Zadanie nr 1: Remont chodnika przy budynku ul. Warszawska 41/49 A.
Zadanie nr 2: Remont chodnika przy budynku ul. Warszawska 41/49 H/J.
Zadanie nr 3: Remont chodnika przy budynku ul. Warszawska 51/53 C.
Zadanie nr 4: Remont nawierzchni drogi przylegającej do altanki śmiet-
nikowej przy budynku ul. Starzyńskiego 4 B.
Kosztorysy ofertowe oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu 
składania ofert dostępne w siedzibie Spółdzielni, Nasielsk, ul. Warszawska 
21, tel. 23 691 24 35.
Każdy oferent, oprócz kosztorysu ofertowego, do przedkładanej do-
kumentacji powinien dołączyć:
 – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 – kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację robót,
 – wykaz robót zrealizowanych w okresie 5 lat wraz z referencjami od 
poprzednich zamawiających (min. 3),
 – informacje o zatrudnieniu w firmie (średnioroczne).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta 
remontowa dla SML-W w Nasielsku 2016” do 5 lutego 2016r. do go-
dziny 10 w biurze Spółdzielni. Oferty złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa 
w Nasielsku ul. Warszawska 21:

ogłasza przetarg nieograniczony  
na wykonane n/w robót ogólnobudowlanych:

Zadanie nr 1: Naprawa poszycia dachowego budynku przy ul. Warszaw-
skiej 41/49 A o powierzchni 330 m2 wraz z demontażem nadbudówki.
Zadanie nr 2: Malowanie klatek schodowych w budynku C przy ul. Pił-
sudskiego 12/16 wraz z remontem wiatrołapów. 
Zadanie nr 3: Malowanie klatek schodowych w budynku E przy ul. Pił-
sudskiego 12/16 wraz z remontem wiatrołapów. 
Zadanie nr 4: Malowanie klatek schodowych w budynku H przy ul. War-
szawskiej 41/49. 

Kosztorysy ofertowe oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu 
składania ofert dostępne w siedzibie Spółdzielni, Nasielsk, ul. Warszawska 
21, tel. 23 691 24 35.
Każdy oferent, oprócz kosztorysu ofertowego, do przedkładanej do-
kumentacji powinien dołączyć:
 – zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 – kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację robót,
 – wykaz robót zrealizowanych w okresie 5 lat wraz z referencjami od 
poprzednich zamawiających (min. 3),
 – informacje o zatrudnieniu w firmie (średnioroczne).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta 
remontowa dla SML-W w Nasielsku 2016” do 5 lutego 2016r. do go-
dziny 10 w biurze Spółdzielni. Oferty złożone po tym terminie nie będą 
rozpatrywane.

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej 

w Nasielsku ul. Warszawska 21
 ogłasza przetarg

na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność w Nasielsku,  
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12/16 E m. 20  

o powierzchni użytkowej 61,88 m2.  
Cena wywoławcza: 128 600 zł.

Opis: lokal mieści się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1991 roku. Lokal posiada 3 pokoje, 
kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 20. W budynku znajdują się instalacje: 
wod.-kan, prąd, TV. 

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21,  
dnia 15 lutego 2016 roku o godzinie 12.00. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto 
bankowe Spółdzielni nr: 52 10201592 0000 240200124461. 

Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 15 lutego 2016 roku do godz. 11.00 w sekre-
tariacie Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pon. - pt. 7.00 
- 15.00). 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub tel.: 23 691-24-35.

Dyrektor Szkoły w Woli Kiełpińskiej zatrudni  

pedagoga specjalnego  
w wymiarze 10/26.  

Praca od zaraz.  
Tel. 505 186 805,  (22) 7827550

Zima w mieście 2016  
organizowane w Szkole Podstawowej  

im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

- 30 stycznia godz. 9.00 – 13.00 Zbawa kar-
nawałowa dla klas 0-III.
- 1 lutego godz. 9.00 – 13.00 Zimowa Olim-
piada na wesoło – gry i zabawyna śniegu 
i konkurs na największego bałwana. Zimowy 
turniej gier zespołowych.
- 2 lutego godz. 9.00 – 13.00 Akademia 
zdrowego odżywiania – warsztatykulinarne 
(uczniowie wykonują proste potrawy tj. sałat-
ki, kanapki). Film edukacyjny o dopalaczach – 
konkurs plastyczny – „Mój świat bez używek”.
- 3 lutego godz. 9.00 – 13.00 „Figle i wybryki 
w krainie plastyki i muzyki” – warsztaty arty-
styczne śpiew, muzyka, taniec
- 4 lutego godz. 9.00 – 13.00 – Akademia 
młodego informatyka - warsztatykompute-
rowe ; „Artystyczne spotkanie z językiem an-
gielskim” - warsztaty językowe.
W trakcie trwania akcji „Zima w mieście” będą 
udostępnione sale gimnastycznaoraz sale 
komputerowe.

Program zajęć organizowanych w ramach akcji  

„Zima na Wsi 2016”  
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach  

w okresie 08-12.02.2016 r.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 900 -1300. Opiekę 
nad dziećmi sprawować będą nauczyciele tutejszej szkoły.

Data Zajęcia

08.02
(poniedziałek)

Zajęcia komputerowe.
Projekcja filmu „Ania z Zielonego Wzgórza”.
Konkurs plastyczny „Portret Ani”.

09.02
(wtorek)

Zajęcia i gry rekreacyjno-sportowe.
Gry planszowe.
Turniej warcabowy.

10.02
(środa)

Zabawy i gry na śniegu: 
• rzut do celu śnieżkami, 
• konkurs na najciekawszą rzeźbę śniegową
• wyścigi zaprzęgów saneczkowych.
Gry planszowe.

11.02
(czwartek)

Zajęcia muzyczne – śpiewanie, słuchanie i interpretacja.
Turniej tenisa stołowego.
Pieczenie kiełbasek.

12.02
(piątek)

Zajęcia sportowe – rozgrywki w dwa ognie.
Zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych.
Konkurs plastyczny „Zima na wsi”.



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT    SPORT    SPORT    SPORT    

R E K L A M A

BRYDŻ
Wyniki turnieju „pierwszego”, 08.01.2016 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   72 pkt (57,14%)
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski   70 pkt (55,56%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra     66 pkt (52,38%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   65 pkt (51,59%)
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   63 pkt (50,00%)
6. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   62 pkt (49,21%)
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   57 pkt (45,24%)
8. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    49 pkt (38,89%)

Wyniki turnieju „drugiego”, 22.01.2016 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra     78 pkt (61,90%)
2. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   76 pkt (60,32%)
3. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski   74 pkt (58,73%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   69 pkt (54,76%)
5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   61 pkt (48,41%)
6. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    52 pkt (41,27%)
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   49 pkt (38,89%)
8. Marek Olbryś – Piotr Turek     45 pkt (35,71%)

PK

Ferie w NOK
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy do skorzystania z 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 f ilm 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 do-
broci” – wstęp wolny

4 lutego (czwartek)
Godz. 9.00 Zabawy i zawody z mode-
lami zdalnie sterowanymi – wstęp wolny
Godz. 13.00 Spektakl teatralny „Zaczaro-
wany 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 „Nygu-
sek” – wstęp wolny

10 lutego (środa)
Godz. 13.00 i 15.00 f ilm dla dzieci  
Misiek w Nowym Jorku (cena biletu dla 
dziecka: 12 zł)

11 lutego (czwartek)
Godz. 13.00 Spektakl teatralny „Tajem-
nica Zamku Wyobraźni” – wstęp wolny

12 lutego (piątek)
Godz. 13.00 i 15.00 film dla dzieci Misiek 
w Nowym Jorku (cena biletu dla dziec-
ka: 12 zł)

Bilety na seanse filmowe można nabyć w kinie Niwa bądź online na stro-
nie internetowej NOK: www.noknasielsk.pl.

K.T.

CHARYTATYWNIE

Triumf  
w Gzach
Reprezentująca gminę Nasielsk 
drużyna RUM-Team zwyciężyła 
w I Noworocznym Charytatyw-
nym Turnieju Halowej Piłki Noż-
nej „Gramy dla Tomka” o Puchar 
Wójta Gminy Gzy, jaki odbył się 
w niedzielę, 10 stycznia br. w hali 
Publicznego Gimnazjum w Gzach. 
Głównym celem turnieju była 
zbiórka funduszy na leczenie  
i rehabilitację dla Tomasza Ryziń-
skiego, absolwenta gimnazjum  
w Gzach, który w dniu turnieju 
obchodził 23. urodziny. 
Najważniejszy był więc wymiar 
dobroczynny turnieju i zwróce-
nia uwagi na drugiego człowieka. 
Jednakże sukces sportowy także 
cieszy.
Nasza ekipa w składzie: Marek 
Maluchnik, Mariusz Chrzanowski, 
Rafał Załoga, Mariusz Załoga, Da-
mian Domała, Dariusz Kordowski, 
Dariusz Skarżycki, Mateusz Bu-
rzyński i Łukasz Walczak, dzielnie 
walczyła, pokonując ostatecznie 
w finale ekipę z Piasek Rember-
tów (mającą w swoim gronie króla 
strzelców, Sławomira Lubelskie-
go), zaś trzecie miejsce zajęła dru-
żyna Amator Szyszki. 
Puchar dla zwycięskiej druży-
ny z rąk wójta gminy Gzy – Bar-
bary Polańskiej odebrał kapitan 
drużyny, Marek Maluchnik. Tego 
zwycięstwa nie byłoby bez za-
proszenia na turniej od Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum w Gzach 
– Agnieszki Domańskiej, za co 
serdecznie dziękują zawodnicy. 

PIŁKA NOŻNA

Turniej halowej piłki nożnej 
W sobotę, 16 stycznia 2016 r. w hali sportowej w Nasielsku odbył się Turniej Halowy Piłki Nożnej Seniorów  
o Puchar Burmistrza Nasielska. 
Do turnieju zgłosiło się 12 drużyn. Zostały one podzielone na 4 grupy po 3 drużyny. Grupa A: Żbik Nasielsk III, 
BSNT, Kosewo. Grupa B: Żbik Nasielsk II, RUM-Team, Sami Swoi. Grupa C:  Kownaty I, Dębinki, Korzeń Team. 
Grupa D: Żbik Nasielsk I, Kownaty II, Game Over.
Wyniki meczów grupowych:
Żbik Nasielsk III – BSNT  1–0
Żbik Nasielsk II – RUM-Team 1–3
Kownaty I – Dębinki 4–1
Żbik Nasielsk I – Kownaty II 0–0
BSNT – Kosewo 0–2
RUM-Team – Sami Swoi 0–1

Dębinki – Korzeń Team 2–0
Kownaty II – Game Over 1–2
Żbik Nasielsk III – Kosewo 2–0
Żbik Nasielsk II – Sami Swoi 3–0
Kownaty I – Korzeń Team 0–1
Żbik Nasielsk I – Game Over 2–1

Wyniki meczów ćwierćfinałowych (system pucharowy, tj. przegry-
wający odpada z dalszej gry):
Żbik Nasielsk III – 
Korzeń Team 
1–0
Żbik Nasielsk II – 
Kownaty II 1–0

Kownaty I – BSNT 2–0
Żbik Nasielsk I – Sami Swoi 1–1 (karne 3–4)
Kosewo – Game Over 2–1
RUM-Team – Dębinki 6–1

Wyniki meczów półfinałowych (system pucharowy, tj. przegrywający 
odpada z dalszej gry):
Żbik Nasielsk III – Sami Swoi   0–0 (karne 2–1)
Żbik Nasielsk II – Kosewo   2–2 (karne 2–1)
Kownaty I – RUM-Team    0–2
Do rundy finałowej, rozgrywanej systemem „każdy z każdym”, awanso-
wały zatem dwie drużyny Żbika Nasielsk (II i III) oraz ekipa RUM-Team.  
W rundzie tej padły następujące wyniki: 
Żbik Nasielsk III – Żbik Nasielsk II  2–0
RUM-Team – Żbik Nasielsk II  3–2
RUM-Team – Żbik Nasielsk III  3–5

Ostatecznie pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Żbika Nasielsk III, 
drugie miejsce – RUM-Team, a na najniższym stopniu podium znalazł się 
Żbik Nasielsk II.
Najlepszy bramkarz: Emil Manik (Żbik Nasielsk III). Najlepszy zawodnik: 
Kamil Tomaszyński (Żbik Nasielsk III). Król strzelców: Rafał Załoga (RUM-
-Team). Nagrody – puchary dla najlepszych drużyn w imieniu Burmistrza 
Nasielska Bogdana Ruszkowskiego wręczył Sekretarz Nasielska Marek Ma-
luchnik. We wręczaniu nagród indywidualnych towarzyszyli mu również 
Marcin Chrustowski – właściciel firmy Berta Cosmetics, oraz Marek Prusi-
nowski – Prezes MLKS Żbik Nasielsk. 
Zarząd MLKS Żbik Nasielsk serdecznie dziękuje Burmistrzowi Nasielska 
Bogdanowi Ruszkowskiemu za ufundowanie nagród oraz firmom Berta 
Cosmetics Marcin Chrustowski i PHU „Bryśkiewicz” Ludmiła Bryśkiewicz 
za ufundowanie nagród rzeczowych dla wyróżnionych zawodników.


