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Od kilku tygodni na nasielskim 
dworcu PKP nie działa jedna 
z elektronicznych tablic infor-
macyjnych. Po prostu z jakie-
goś powodu „padło” jej zasilanie. 
Najwyraźniej nowe technologie 
też czasem szwankują, dlatego 
zawsze w cenie są ich papierowe 
odpowiedniki. Szkoda tylko, że na 
naprawę trzeba tak długo czekać. 
Jak udało nam się ustalić, tablica 
ma zostać naprawiona w najbliż-
szych dniach.

(red.) 

OBRADOWAŁA RADA

XIX sesja Rady Miejskiej odby-
ła się w czwartek, 28 stycznia br., 
w nasielskim magistracie. W obra-
dach, które prowadziła Danuta Bia-
łorucka, wiceprzewodnicząca RM, 
uczestniczyło 14 radnych. 
Wiceprzewodnicząca poinfor-
mowała radnych o tym, że z ra-
cji pełnionej funkcji uczestniczyła 
w zajęciach Nasielskiego Uniwer-
sytetu Dziecięcego i spotkaniu 
z mieszkańcami oraz brała udział 
w pracach komisji Rady.
Następnie Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, odczytał spra-
wozdania z pracy poszczególnych 
wydziałów Urzędu Miejskiego. 
Radny Grzegorz Arciszewski chciał 
wiedzieć, jakimi sprawami zajmo-

wał się burmistrz. B. Ruszkowski 
wyjaśnił, że zajmował się sprawa-
mi bieżącymi, m.in. uczestniczył 
w spotkaniu z przedstawicielami 
aeroklubu warszawskiego, spraw-
dzał też, jak został wykonany re-
mont hali sportowej. 
Wśród interpelacji zgłaszanych 
przez mieszkańców znalazły się 
m.in. konieczność budowy chod-
nika w kierunku Pniewa, wykonania 
przejścia dla pieszych przy marke-
cie Mrówka i odnowienie miejsca 
pamięci na skwerze przy ul. Ko-
ściuszki. Już po raz kolejny w se-
sji uczestniczyli mieszkańcy ulicy 
Klonowej, którzy domagali się bu-
dowy drogi asfaltowej. Jak tłuma-

czyli samorządowcom, czekają na 
dobrą nawierzchnię na swojej ulicy 
już od 40 lat. Zarówno ulica Kasz-
tanowa, jak i Klonowa są pełne do-
łów i trudno nimi przejechać. 
– Dla żołnierzyków burmistrza 
były zrobione drogi i były na nie 

pieniądze. Dla nas nie znalazły się 
środki ani w roku 2015, ani w 2014, 
bo radni je między sobą dzielą. 
W którym roku pan zrobi tę dro-
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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. 504 357 415 lub 517 819 756

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
8.02.-14.02.16 r. – Apteka Nova, ul. Warszawska  51/53 d, Nasielsk,

15.02.-21.02.16 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek, 
22.02.-28.02.2016 r. – Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, 

Pomiechówek.
Na podstawie Uchwały Nr XII/75/2015

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20.11.2015 r.
(red.)

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

UM

Spotkanie w sprawie 
oczyszczalni
W środę, 17 lutego br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nasielskiego 
magistratu odbędzie się spotkanie z sołtysami oraz z przedstawicielami 
różnych firm zajmujących się montażem przydomowych oczyszczalni 
ścieków w celu wybrania właściwej technologii i przygotowania wniosku 
o dofinansowanie w ramach PROW. 
Kolejnym etapem będą spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi 
montażem przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

UWAGA!
UTRUDNIENIA W RUCHU  
W DNIU 28 LUTEGO 2016 R.

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, że w związku z organizowanym 
w dniu 28 lutego 2016 r. (niedziela) w Nasielsku biegiem pn. „Tropem 
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ” wystąpią w tym dniu 
utrudnienia w ruchu w godz. 13.30–14.50. 

Utrudnienia wystąpią na ulicach, którymi została wytyczona trasa bie-
gu, tj.:
• na Staszica, Szkolnej i Polnej (dookoła Publicznego Gimnazjum nr 1), 
• na Polnej (do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego), Włady-

sława Broniewskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Księcia Józefa 
Poniatowskiego

• oraz na ulicach do nich dochodzących. 
Prosimy o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń osób kierują-
cych ruchem.

Za utrudnienia przepraszamy. 
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ROZMOWA Z…

Przed nami kolejne wyzwania
Magdaleną Biernacką, starostą nowodworskim, mieszkanką Nasielska

Jak podsumowuje Pani miniony rok 
pracy na stanowisku starosty nowo-
dworskiego?
– Kadencję samorządu powiatowe-
go rozpoczęliśmy od zgromadzenia 
informacji na temat potrzeb miesz-
kańców naszego powiatu, zarówno 
w zakresie infrastruktury, jak i kultury 
oraz życia społecznego. Pojechali-
śmy w teren, żeby sprawdzić faktycz-
ny stan wszystkich dróg powiatowych, 
a jest ich w sumie 240 km, by później 
zdecydować o kolejności ich budowy 
bądź remontów. Dokonaliśmy rów-
nież przeglądu infrastruktury należą-
cej do instytucji powiatowych. Kiedy 
już było wiadomo, jakie są nasze naj-
ważniejsze potrzeby, zestawiliśmy je 
z możliwościami pozyskania środków 
zewnętrznych. Były rozmaite potrze-
by w szkołach, trzeba było też konty-
nuować budowy dróg. 
Zarówno mnie, jak i Zarządowi zależy 
na tym, żeby pozyskiwać na inwesty-
cje środki zewnętrzne. Uważam, że 
finansowanie wszystkich wydatków 
inwestycyjnych z budżetu samorządu 
i niekorzystanie z dofinansowań ofe-
rowanych w ramach różnych progra-
mów, jak RPO, PROW, WFOŚiGW, to 
brak gospodarności. Wszystkie inwe-
stycje były planowane i konsultowane 
z radnymi. Wiele zaplanowanych za-
dań udało nam się wykonać.
Co udało się zrealizować samorzą-
dowi powiatowemu dzięki pozyska-
nym z różnych źródeł funduszom 
zewnętrznym? 
– W 2015 r. złożyliśmy 15 wniosków 
o środki zewnętrzne i na wszystkie 
otrzymaliśmy dofinansowanie. Ubie-
galiśmy się o środki na inwestycje 
drogowe, na remonty szkół, na szko-
lenia. Spośród czterech inwestycji 
drogowych trzy zostały wykonane 
na terenie gminy Nasielsk: ulica Pił-
sudskiego w Siennicy, droga w Rusz-
kowie – dokończenie z FOGR-u, ulica 
POW (z własnych środków – remont 
kanalizacji deszczowej, remont chod-
nika ok. 200 m do ulicy Podmiejskiej, 
nakładka – przy współpracy z gminą).
Dzięki środkom zewnętrznym wy-
konaliśmy dwa ogrody edukacyjno-
-ekologiczne: przy starostwie i przy 
Zespole Placówek Edukacyjnych. 
Ponadto zostały wykonane remon-
ty w szkołach ponadgimnazjalnych. 
W nasielskim ZSO: wejście, remont 
trzech sal. Natomiast w ZSZ została 
wymieniona stolarka okienna, piec 
c.o., wyremontowano dach i ko-
min. Wykonaliśmy także boisko przy 
ZPE oraz wyremontowaliśmy dach 
budynku, w którym mieszczą się 
WTZ-y. Obecnie przystępujemy do 
remontu sali gimnastycznej i zaple-
cza socjalnego w nowodworskim LO. 
W roku 2015 organizowaliśmy szkole-
nia edukacyjne dla sołtysów w całym 
powiecie ze środków zewnętrznych – 
WFOŚiGW.
Złożyliśmy wniosek na udoskonale-
nie strony internetowej starostwa – do 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 
oraz otrzymaliśmy dofinansowanie 
na stworzenie mobilnego centrum 
aktywności cyfrowej, w którym każ-
dy może wyrobić sobie uproszczoną 

wersję podpisu elektronicznego, czyli 
profil zaufany. Wkrótce punkt przybę-
dzie do Nasielska.
Przez cały 2015 r. odbywały się 
w naszym powiecie imprezy kultural-
ne w ramach projektu „Powiat Nowo-
dworski Stolica Kultury Mazowsza”, na 
który otrzymaliśmy 100 tys. zł wspar-
cia od samorządu województwa ma-
zowieckiego.
Największy sukces minionego roku?
– To pozyskanie ok. 4 mln zł do no-
wego budżetu na 2016 rok z tzw. 
„schetynówek”. Nasz wniosek zajął III 
miejsce w województwie mazowiec-
kim. To duży sukces.
Za duży sukces minionego roku uwa-
żam także „reformę oświaty”, któ-
ra moim zdaniem przeszła bardzo 
łagodnie. Szukaliśmy oszczędności 
i kiedy na początku 2015 r. szczegó-
łowo analizowałam budżet właśnie 
pod tym kątem, uznałam, że koniecz-
ne są zmiany w zarządzaniu oświa-
tą. Od września 2015 r. zaczęliśmy je 
wprowadzać w życie. Od stycznia 
br. w Starostwie Powiatowym został 
stworzony pięcioosobowy wydział 
do obsługi szkół i oświaty. Reforma 
administracji dotyczyła sześciu szkół 
oraz poradni psychologiczno-peda-
gogicznej. Wszystkie osoby w wie-
ku ochronnym pozostały, w sumie 
zwolniono pięć osób, ale dwie mogą 
jeszcze pracować w wydziale w sta-
rostwie, trzem pomożemy znaleźć 
zatrudnienie za pośrednictwem PUP. 
W szkołach pozostały sekretariaty, 
w których pracują po dwie osoby. 
Zakupiliśmy do szkół nowy program 
administracyjno-księgowy „Wulkan”, 
który z pewnością wszystkim ułatwi 
pracę. Oszczędności, jakie zamierza-
my uzyskać dzięki reformie oświa-
ty, to 0,5 mln zł rocznie. Do tej pory 
oświata kosztowała powiat ok. 2 mln 
zł dodatkowo. Nasza inicjatywa zmian 
w administracji oświatowej spotkała się 
z dużym zainteresowaniem samorzą-
dowców z województwa mazowiec-
kiego, którzy chcą iść w nasze ślady.
Jak kształtuje się budżet starostwa na 
rok 2016?
– Wspólnie z Radą procedowaliśmy 
nad projektem nowego budżetu. 
Radni zawsze służą Zarządowi do-
brą radą. Nasz budżet na rok 2016 
jest tak skonstruowany, żeby można 
było pozyskać jak najwięcej środków 

zewnętrznych, przede wszystkim na 
inwestycje, ale nie tylko. W 2015 r. bu-
dżet powiatu nowodworskiego wy-
nosił 58 mln zł, a w 2016 jest to ok. 
59 mln zł. Już udało się nam pozyskać 
wcześniej wspomniane 4 mln 700 
tys. zł na budowę drogi w Czosno-
wie od wojewody („schetynówka”). 
Z PROW chcemy sięgnąć po 3 mln zł 
na kilka dróg, m.in. dokończenie dro-
gi w kierunku Strzegocina, chcemy 
też skorzystać z rezerwy „mostowej” 
w Ministerstwie Finansów, gdzie do-
finansowanie inwestycji wynosić bę-
dzie 50% zadania. W budżecie są też 
pieniądze przeznaczone na remont 
starego internatu.
A jak wygląda sprawa opieki zdro-
wotnej dla mieszkańców naszego 
powiatu?
– Po zmianach personalnych na sta-
nowisku dyrektora NCM udało się 
uspokoić sytuację w służbie zdrowia. 
Było wiele skarg na służbę zdrowia. 
Stąd m.in. decyzja o odwołaniu Zbi-
gniewa Kończaka i powołaniu na sta-
nowisko dyrektora Nowodworskiego 
Centrum Medycznego Jacka Kacper-
skiego, który pracuje nad nowym, 
lepszym wizerunkiem placówki.
Został właśnie przeprowadzo-
ny remont przychodni, oddziału 
chirurgicznego za 198 tys. zł. Roz-
poczęłam rozmowy z Marią Michal-
czyk, dyrektor nasielskiego SPZOZ, 
w kwestii przeniesienia Nocnej Po-
mocy Lekarskiej, która w ostat-
nich latach mieściła się w budynku 
komisariatu policji, do przychodni 
w Nasielsku. Jesteśmy w trakcie usta-
lania szczegółów, zależy mi na tym, 
żeby wszystko funkcjonowało do-
brze i służyło mieszkańcom. Wstęp-
ny plan to 1 marca, chcemy też, by 
w NPL pracowały nasze miejscowe 
pielęgniarki. Wkrótce nastąpi podpi-
sanie umowy.
Jakie zmiany personalne wprowa-
dziła pani od momentu objęcia sta-
nowiska starosty?
– Nie układała się współpraca z pa-
nią sekretarz, miałyśmy inną wizję 
funkcjonowania urzędu starostwa 
i pracy urzędników. Zrezygnowałam 
z kierowcy, sama jeżdżę samocho-
dem, takie zmiany też wprowadziły 
oszczędności.
Dziękuję za rozmowę.

Iwona Pęcherzewska

gę? My na nią czekamy 40 lat! To 
w Paulinowie jest dużo ludzi i dro-
gi nie ma, to skandal, a pan zrobił 
drogi w kapuście – mówił Jerzy 
Więcławski, mieszkaniec Klonowej. 
Mieszkańcy dopytywali także o to, 
dlaczego nie podjęto prac nad pla-
nem zagospodarowania Borkowa 
i o remont ulicy Polnej w tej miej-
scowości. 
Burmistrz mówił, że jest przygoto-
wywana dokumentacja dotycząca 
rewitalizacji naszej gminy i w sa-
mym mieście obejmie ona m.in. 
skwer przy ul. Kościuszki. Wyjaśnił, 
że zaprzestano robienia miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego, ponieważ najpierw 
trzeba wykonać studium. Stwier-
dził, że w gminie jest bardzo dużo 
dróg nieutwardzonych, a inwesty-
cje drogowe w ubiegłym roku były 
wykonywane zarówno na wsiach, 
jak i w mieście. 
Interpelacje zgłaszane przez rad-
nych dotyczyły m.in. aneksowania 
umów prowadzonych aktualnie in-
westycji, sytuacji na terenie byłego 
wysypiska w Kosewie i prac nad 
planem budowy kanalizacji sani-
tarnej w mieście (radny Grzegorz 
Arciszewski). 
Radny Mirosław Świderski apelował 
o wykonanie lamp na ulicy Topolo-
wej i złożył interpelację w sprawie 
komunikacji podmiejskiej, na której 
jakość narzekają pasażerowie. Rad-
ny Andrzej Malon przypomniał 
o tym, że problemy z przejaz-
dem ulicą Polną zgłasza regular-
nie na sesjach.
O problemy z wypłatą odszko-
dowań dla rolników z f irmy 
GAZ-SYSTEM i pomocą w tej 
kwestii mieszkańcom gminy 
zwrócił się do burmistrza radny 
Roman Jaskulski. Radny wskazał, 
że na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego brak informacji na 
temat zadłużenia gminy. Radny 
Marek Jaroszewski pytał o to, kie-
dy będą równane drogi w Pieściro-
gach oraz o uzupełnianie ubytków 
w nawierzchni na ul. Diamentowej 
i w Morgach. 
Na sesj i  Rada Miejska podję ła 

uchwały w sprawie: zarządzenia 
wyborów sołtysa sołectwa Ciek-
syn; zmian w statucie nasielskiego 
Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej; wyzna-
czenia obszaru zdegradowanego 
oraz obszaru rewitalizacji dla gminy 
Nasielsk. Dwie uchwały dotyczyły 
przyjęcia darowizn nieruchomo-
ści stanowiących własność Skarbu 

Państwa na rzecz gminy Nasielsk. 
Ponadto radni większością głosów 
(9 głosów „za”, 1 przeciw, 3 osoby 
wstrzymały się od głosu, 1 osoba 
nie głosowała) przyjęli plan pracy 
Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 
2016. Również większością głosów 
zatwierdzono plan pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w bieżą-
cym roku. 
Rada przyjęła sprawozdanie z pra-
cy Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej za rok 2015, które przedstawił 
jej przewodniczący radny Mirosław 
Świderski. Zatwierdzono sprawoz-
dania z działalności stałych Komi-
sji Rady za rok 2015 oraz przyjęto 
plany pracy Komisji na rok bieżący.
Pisma do Rady odczytała wice-
przewodnicząca RM. Wśród nich 
znalazły się m.in. petycje miesz-
kańców Aleksandrowa dotyczące 
wykonania dróg i oświetlenia na 
tym terenie oraz pismo mieszkanki 
Paulinowa. 
W odpowiedziach na interpela-
cje radnych burmistrz wyjaśnił, że 
pojawił się aneks do umowy wy-
konania budynku na stadionie. 
Zapewniał, że przy budowie przed-
szkola nic takiego nie powinno się 
zdarzyć. Poinformował radnych, że 
jest gotowy wstępny projekt kanali-
zacji. W sprawie byłego składowiska 
w Kosewie wyjaśnił, że Wojewódz-
ki Inspektor Ochrony Środowiska 
ma jeszcze raz przebadać teren. 
Na temat problemów z komunika-
cją podmiejską burmistrz mówił, że 

po uzgodnieniach z prezesem SKR 
kursy autobusów miałyby być do-
pasowane do rozkładu jazdy pocią-
gów. Zapewniał też, że rozmawiał 
już z innymi firmami transporto-
wymi, które być może podejmą 

się dowozu pasażerów do dworca 
PKP. Burmistrz przyznał, że rozmo-
wy z firmą GAZ-SYSTEM w spra-
wie odszkodowań dla rolników nie 
są skuteczne. 
W wolnych wnioskach radni dyskuto-
wali na temat pracy komisji statutowej. 

(red.)

OBRADOWAŁA RADA
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

KRONIKA OSP
29.01. zastęp OSP Nuna i JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki wyje-
chały do kolizji drogowej w Nu-
nie. Działania strażaków polegały 
na odłączeniu akumulatora i za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia.

02.02. OSP Psucin i JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki wyjechał y  
do pożaru sadz y w kominie 
w budynku jednorodzinnym 
w Miękoszynie. Działania polegały  
na ugaszeniu pożaru i oczysz-
czeniu komina specjalistycznym 
sprzętem.

05.02. OSP Nasielsk i JRG Nowy 
D wór Mazowieck i  w yjecha-
ły do pożaru sadzy w kominie 
w budynku jednorodzinnym 
przy ul. Anny Jagiellonki. Działa-
nia polegały na ugaszeniu pożaru, 
oczyszczeniu komina i przewen-
tylowaniu pomieszczeń.

07.02 .  d o  ko l i z j i  d ro gowe j 
z udziałem dwóch samochodów 
w Mazewie Dworskim została 
wezwana JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki. Działania strażaków pole-
gały na zabezpieczeniu miejsca 
kolizji i odłączeniu akumulatorów.

R E K L A M A

Z MIASTA

Parking nieoficjalny
Coraz częściej zdarza się, 
że na nieoficjalnym par-
kingu zlokalizowanym na 
prywatnej działce znajdu-
jącej się u zbiegu ulic Ko-
ściuszki i Koziej brakuje 
miejsca. Nawierzchnia 
placu, szczególnie pod-
czas roztopów, pozo-
stawia wiele do życzenia 
i auto, które tam pozo-
stawimy, może utknąć 
w błocie na dłużej. Czy 
władze miasta nie po-
winny porozumieć się 
z właścicielem działki 
w kwestii jej zagospoda-
rowania?

(red.)

FOTOOBSERWATOR

Śmieci  
w lesie
Wydawać by się mogło, że po 
kilku latach obowiązywania 
ustawy śmieciowej i wprowa-
dzeniu obowiązkowych opłat 
za wywóz śmieci od każdego 
gospodarstwa zniknie w końcu 
problem zaśmieconych lasów. 
Nic bardziej mylnego – w na-
szych lasach nadal pojawiają się 
śmieci. Na zdjęciu prezentuje-
my ul. Mickiewicza.

Michał B.

28.01. w Borkowie Piotr D., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował 
samochodem pomimo zakazu są-
dowego.
W okresie od 1 grudnia 2015 do  
5 lutego 2016 nieznani sprawcy 
skradli przewód elektryczny o war-
tości 1000 zł na szkodę firmy Ener-
ga Operator.
07.02. w Mazewie Dworskim do-
szło do w ypadku drogowego 
z udziałem dwóch samochodów. 
Kierowca volkswagena passata 
uderzył w tył samochodu fiat ci-
nquecento i zepchnął go do rowu. 
Kierowca passata zbiegł z miejsca 
zdarzenia.
09.02. na ulicy Żwirki i Wigury Jan 
K., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
znieważył i naruszył nietykalność 
policjantów na służbie.
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R E K L A M A

Z GMINY. Aleksandrowo

Mieszkańcy piszą petycje
Na ogół od mieszkańców do bur-
mistrza Nasielska i radnych nasiel-
skiej Rady Miejskiej przychodzą 
pisma i skargi, ostatnio jednak 
wpłynęły dwie petycje. 
W imieniu mieszkańców Aleksan-
drowa złożyli je: Jarosław Różal-
ski, sołtys, oraz Piotr Wiechowicz, 
mieszkaniec Aleksandrowa. Wpły-
nęły one do władz naszego sa-
morządu oddzielnie i w różnych 
terminach. 
Aleksandrowo to niewielkie so-
łectwo położone we wschodniej 
części naszej gminy, w obrębie wsi 
Cegielnia Psucka. Zlokalizowanych 
jest w nim kilkanaście gospodarstw.
Pierwsza z petycji, podpisana przez 
41 osób, dotyczyła wykonania 
drogi asfaltowej w miejscowości 
Cegielnia Psucka/Psucin (nr 106/1 

oraz 364). To jest ciąg dwóch dróg 
gminnych od miejscowości Kro-
gule do nasypu kolejowego w Ce-
gielni Psuckiej (106/1) oraz dalej od 
nasypu kolejowego do ulicy Lipo-
wej w Psucinie. 
– Nasza droga jest jedną z najstar-
szych w gminie Nasielsk. O na-
wierzchnię asfaltową ubiegamy się 
od wielu lat, ale decyzje poprzed-
nich gospodarzy gminy były za-
wsze odmowne – mówi Jarosław 
Różalski, sołtys Aleksandrowa. – 
Widać w ostatnich latach intensyw-
ny rozwój infrastruktury drogowej 
w całej gminie, co poprawia bez-
pieczeństwo i dostępność trans-
portową. Wierzymy, że również 
i my doczekamy się nowej dro-
gi. Nie negujemy budowy dróg 
w innych wsiach, ale domagamy 

s ię  równe go trak-
towania wszystkich 
mieszkańców gminy. 
Długość drogi, o któ-
rą prosimy, to około 
2 km.
Druga pet ycja zo-
stała przygotowana 
w sprawie wykona-
nia oświetlenia dro-
g o w e g o  w  c i ą g u 
wyżej wspomnianych 
dróg .  – Oczekuje-
my n a wykon an ie 
oświetlenia w 2016 
roku. Nieoświetlona 
droga stwarza nie-
bezpieczeństwo dla 
pieszych, zwłaszcza 
przy niesprzyjającej pogodzie, 
wieczorami i w nocy. Myślę, że na 
stojących wzdłuż drogi słupach 
energetycznych linii napowietrz-
nej niskiego napięcia można zain-
stalować lampy – tłumaczy sołtys.
Kolejną petycję w sprawie mo-
dernizacji toru kolejowego złożył 
w imieniu mieszkańców Cegielni 
Psuckiej Piotr Wiechowicz. W pe-
tycji zawarto prośbę o wpisanie do 
celów inwestycyjnych moderni-
zację toru kolejowego na odcinku 
Cegielnia Psucka – Wólka Kikol-
ska przez adaptację nasypu kole-
jowego na drogę i wykonanie tam 
nakładki asfaltowej. Konieczność 
powstania takiej inwestycji autorzy 

petycji argumentują możliwością 
stworzenia w ten sposób komfor-
towego połączenia z drogą krajo-
wą nr 62. 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, na styczniowym posie-
dzeniu Rady Miejskiej (28.01.br.) 
przytaknął temu przedsięwzięciu, 
jednak nie zadeklarował żadnego 
terminu jego realizacji.
Czy jest szansa na wykonanie tych 
inwestycji drogowych? Nie od dziś 
wiadomo, że fundusze na takie cele 
są ograniczone, a pierwszeństwo 
mają na ogół zadania o charakterze 
strategicznym. W gminie Nasielsk 
znajduje się około 200 km dróg 
nieutwardzonych nawierzchnią as-

faltową, a w tej części gminy zapla-
nowana jest do realizacji wylewka 
asfaltowa we wsi Psucin, prowadzą-
ca do stacji kolejowej w Brodach 
Warszawskich. 
Być może gdyby w naszej gmi-
nie funkcjonował systematycz-
nie aktualizowany plan inwestycji 
drogowych, mieszkańcy mogli-
by spokojnie oczekiwać na swo-
ją kolej. Niestety niczego takiego 
nie ma. Wiadomo, że dobre drogi 
należą się naszym mieszkańcom, 
tyle że na wszystkie na pewno nie 
wystarczy środków, nawet jeśli uda 
się pozyskać dofinansowanie ze-
wnętrzne. 

Michał B.



6 Życie Nasielska nr 4 (442); 12–25 lutego 2016KULTURA

WARTO PRZECZYTAĆ

Powstanie Warszawskie 
okiem kobiet
Historia powstania warszawskiego, choć krótka, 
obfituje w niezliczoną ilość publikacji naukowych 
i innych dzieł. Mało które wydarzenie historyczne 
pokazane jest z tak wielu perspektyw. Publikacja 
Łączniczki. Wspomnienia z Powstania Warszaw-
skiego próbuje przedstawić punkt widzenia mło-
dych bohaterskich dziewczyn, które ryzykowały 
życie dla Polski.
Wojna od wieków była męską sprawą. Kobiety naj-
częściej bywały w niej ofiarami wojennej pożogi. Czasy nowożytne przynio-
sły jednak krwawe i bezwzględne konflikty, które wymagały ofiary krwi bez 
względu na płeć. Bohaterki Łączniczek bez wahania biorą udział w konspiracji, 
a w końcu w powstaniu warszawskim, kierując się poczuciem patriotyzmu, 
którego same nie zawsze potrafiły dokładnie określić. Dobrze pokazuje to jed-
na z opisywanych historii, gdy Balbinę Szymańską-Ignaczewską odwiedzają 
niewiele starsi od niej konspiratorzy i ta niemal z miejsca przyłącza się do wal-
ki o wolną Polskę. Jednak wszystko kosztuje, co dobrze oddaje przytoczony  
na początku książki wiersz Krystyny Krahelskiej:
Jakże trudno uśmiechać się znowu,
Do zieleni, do wiosny, do słońca.
Nam, dziewczynom o gorzkich ustach,
Nam, dziewczynom o ramionach tęskniących.
Trudno nie podziwiać odwagi bohaterek książki, gdy razem z innymi uczest-
nikami powstania przemykają pod gradem kul nieprzyjaciela, nierzadko same 
zostają ranne albo widzą straszliwe skutki tego, jak te kule ranią innych (jedna 
z łączniczek opowiada m.in. o powstańcu rozerwanym na pół przez serię z ka-
rabinu maszynowego). Ale mimo wszystko w ich opowieściach przewija się 
niezwykły hart ducha. Prawie wcale nie płakałam w trakcie wojny. Żołnierzowi 
nie wypadało. Nie płakałam, gdy szłam kanałami z Mokotowa do Śródmie-
ścia przez osiemnaście godzin. Czasami ścieki sięgały mi brody, nie wzruszało 
mnie to. Szłam z koleżanką, która była nieprzytomna ze zmęczenia i chciała 
pić brudną wodę, takie miała pragnienie – wspomina Wanda Traczyk-Stawska.
Pomimo dużej objętości książkę czyta się szybko, głównie dzięki dużej 
czcionce. Są też w niej fotografie bohaterek, dzięki czemu jeszcze lepiej mo-
żemy sobie wyobrazić, jak wyglądały one w tamtych czasach i jakie wyzwa-
nia postawił los przed tak młodymi osobami. Warto sięgnąć po tę lekturę.

Paweł Kozłowski

KĄCIK POETYCKI

Z UM. Konkurs fotograficzny

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

NASZE SPRAWY

Chór „Lira” najlepszy na festiwalu kolęd
W B a z yl i c e  Zwia s towan ia  NMP  
w Czerwińsku nad Wisłą w sobotę,  
23 stycznia br., odbył się Festiwal Ko-
lęd i Pastorałek przeznaczony dla chó-
rów parafialnych „Gdy się Chrystus 
rodzi...”. 
Wśród jedenastu chórów z diecezji 
płockiej, m.in. z Baboszewa, Czerwiń-
ska, Pomiechowa, Ciechanowa, Płoc-
ka, Płońska, w festiwalu wziął udział 
także chór „Lira” z parafii św. Wojcie-
cha w Nasielsku. Dyrygowała nim jak 
zwykle Joanna Ostaszewska. Festiwal 
prowadził ks. Krzysztof Toczyski. 
Występy chórów ocenia ło jur y  
w składzie: Maria Bagińska, Leszek 
Mateusz Górecki i Kamil Steć. Jury najwyżej oceniło nasielski chór „Lira”, który wykonał dwie kolędy: Niemow-
lątko na słomie i Gdy śliczna Panna i dzięki temu występowi zdobył pierwszą nagrodę.
Drugie miejsce zajął chór „Cantate Domino” z parafii pw. św. Anny w Pomiechowie – dyrygent Mariusz Dana, 
zaś trzecie – chór Bazyliki Czerwińskiej pod dyrekcją Przemysława Ziółkowskiego. Wyróżnienie otrzymał chór 
„Emaus” z parafii św. Anny w Strzegowie, dyrygowany przez Mariusza Usiądka. 
Festiwal kolęd zorganizowali: ks. Łukasz Piotr Mastalerz, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi 
Pannie w Czerwińsku nad Wisłą, Przemysław Ziółkowski, organista Bazyliki Czerwińskiej, oraz Marcin Gortat, wójt 
gminy Czerwińsk. 
Nagrody i dyplomy ufundowała Teresa Pietrzak, radna powiatu płońskiego. 

(red.), za: www.diecezja plocka.pl
zdjęcia: www.e-wyszogrod.pl

Miłość
Miłość jest piękna, bardzo radosna,
oddać się komuś bez reszty trzeba,
miłość to ciągła w człowieku wiosna,
potem już droga prosta do nieba.

Kochaj więc szczerze, nie czekaj zwrotu,
otwórz swe serce na wszystkie strony, 
rozdawaj miłość jak ptaszek z lotu,
okazuj radość w tobie zrodzoną.

Uwielbiaj Boga i wszystkich ludzi, 
miej serce miękkie, bardzo wrażliwe,
każdy się przecież dla innych trudzi,
a sam owoce zbiera prawdziwe.

Człowiek ubogi jest bez miłości, 
smutek i troska gnębi go w duszy,
miłość jest cechą ciągłej bliskości,
bo nawet kamień niemy poruszy.

Miłość rozkrusza najtwardsze mury, 
serce rozdarte skleja bez trudu, 
pozwala kochać piękno natury,
miłość króluje wśród wszystkich ludów.

Pielęgnuj miłość, ceń ją nad wszystko, 
bo to uczucie ciepłe i wzniosłe,
miłość podgrzewa każde ognisko, 
ludzie są głodni wielkiej miłości.
   Stanisława Wiśniewska
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NASIELSK BASZTA TEAM

Wieliszewski Crossing 
za nami 
Pierwsze nasze zawody w szerszym składzie już za nami. W niedzielę, 
31 stycznia br., odbył się w Komornicy pierwszy etap Wieliszewskiego 
Crossingu – Zima. Są to wyjątkowe zawody, gdyż są one przeznaczone 
zarówno dla rowerzystów, jak i biegaczy. To zawody przełajowe, nie-
rzadko po trudnych leśnych ścieżkach. Odbywają się o każdej porze 
roku, mogą w nich startować całe rodziny – przewidziane są też mini-

zawody dla dzieci. Rowerzyści mieli do pokonania dystans 14 km, bie-
gacze zaś 7,17 km. 
Trasa ta jest bardzo urozmaicona, prowadzi przez wiele pagórków, za-
krętów i różnego rodzaju podłoże, głównie w scenerii leśnej. Jest to po-
pularne miejsce treningów zarówno biegaczy, jak i rowerzystów, zwane 
Wieliszewską Trasą Crossową, w skrócie WTC. Pomimo niełatwych wa-
runków pogodowych – momentami padał deszcz i śnieg, oraz trudów 
samej trasy, często bagnistej, frekwencja w Wieliszewskim Crossingu była 

spora, do rywalizacji stanęło około 500 miłośników sportu. Specjalnym 
gościem była Edyta Lewandowska, polska lekkoatletka, specjalizująca się 
w biegach długodystansowych, mistrzyni Polski.
Dla biegaczy z Nasielsk Baszta Team były to dobre zawody. Każdy z nas 
pobiegł tak, jak pozwalały mu możliwości. Jednak nie tylko wynik miał 
znaczenie, liczy się też dobra zabawa, miło spędzony czas i spotkanie 
wielu znajomych, których sporą część widuje się tylko na zawodach. 
Nasz skromny biegowy skład zajął 7. miejsce w kategorii drużynowej  
na 26 drużyn. Pokonały nas teamy z Warszawy, Płońska, Ełku, Legionowa  
i oczywiście Wieliszewski Heron, na czele ze startującym wójtem gminy 
Wieliszew. Ponadto nasz najlepszy zawodnik Adam Zalewski pokonał tę 
trasę w czasie 32:34 min i zajął 25. miejsce. 
Kolejny etap Wieliszewskiego Crossingu – Wiosna odbędzie się  
10 kwietnia br. 

(IW)

Z POWIATU

Bezrobotni i pracodawcy w PUP
Od stycznia 2016 r. Marzenna Boczek 
pełni obowiązki dyrektora Powiato-
wego Urzędu Pracy w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Nowa dyrektor 
doskonale zna tę placówkę, ponieważ 
przez ostatnie 17 lat była w niej zastęp-
cą dyrektora. Do niedawna odpowia-
dała za dwa główne działy dotyczące 
obsługi osób bezrobotnych w urzę-
dzie pracy, zajmujące się aktywizacją 
osób bezrobotnych i współpracą z 
pracodawcami oraz rejestracją osób 
bezrobotnych i wypłatą świadczeń. 
– Nie planuję przeprowadzać w na-
szym urzędzie rewolucji, chcę reali-
zować działania, skupiając się przede 
wszystkim na kompleksowości wspar-
cia oferowanego przez nas osobom 
bezrobotnym i poszukującym pra-
cy. Zależy mi na tym, aby bezrobot-
ni dzięki urzędowi pracy zdobyli takie 
doświadczenie i umiejętności, które 
dadzą długotrwały efekt i pozwolą im 
podjąć pracę na jak najdłuższy okres 
– mówi Marzenna Boczek, p.o. dyrek-
tor nowodworskiego PUP. – Wiem, że 
istnieje pewien stereotyp urzędu pra-
cy, ale naprawdę zadania i sposób 
pracy dostosowuje się do potrzeb 
rynku pracy. Już od dawna staramy 
się świadczyć zarówno bezrobotnym, 
jak i przedsiębiorcom poszukującym 
pracowników bardzo zindywidualizo-
waną pomoc – dodaje. – Na chwilę 
obecną utrzymujemy stałą współpra-
cę z blisko 2 tys. pracodawców, dzięki 
którym pozyskujemy miejsca pracy 
dla osób bezrobotnych. 
W nowodworskiej placówce PUP i 
jej nasielskiej filii jest zatrudnionych 
w sumie 36 osób, z czego 14 to pra-
cownicy kluczowi pełniący funkcję 
doradców klienta. 
Na koniec stycznia 2016 r. w naszym 
powiecie było zarejestrowanych 
3125 osób, w tym bezrobotni z gminy 
Nasielsk to 1031 osób.
 – W szczególnej sytuacji na nowo-
dworskim rynku pracy znajdują się 
osoby bezrobotne do 30. roku życia, 
długotrwale bezrobotni oraz powyżej 
50. roku życia. Najliczniejszą grupę i 
wymagającą największego wsparcia 
stanowią osoby bez kwalifikacji z wy-
kształceniem gimnazjalnym. Trudno 
ich namówić na dalsze kształcenie, 
a nie jest łatwo znaleźć dla nich ofer-
ty pracy. To jest dla nas największe 
wyzwanie – mówi dyr. Boczek. – W 

2016 r. aktywizacja tej grupy bezro-
botnych będzie regulowana dzięki 
współpracy z agencjami pośrednic-
twa pracy, których zadaniem będzie 
znalezienie i utrzymanie zatrudnienia 
dla tych osób – dodaje.
Każdy bezrobotny, który się zareje-
struje w PUP, a można tego dokonać 
już elektronicznie, ma swojego dorad-
cę klienta, który ustali jego profil po-
mocy i określi zakres form wsparcia, 
które będą realizowane w ramach In-
dywidualnego Planu Działania. 
Jak mówi dyrektor PUP, każda osoba 
bezrobotna potrzebuje indywidualne-
go podejścia. Są tacy, którzy potrze-
bują konkretnych ofert pracy i później 
radzą sobie świetnie, są też takie osoby 
bezrobotne, którym wystarczy szko-
lenie, staż czy prace interwencyjne, 
by mogły odnaleźć się na rynku pra-
cy. Trzecia grupa osób bezrobotnych 
to te najbardziej „oddalone od rynku 

pracy”, które z różnych powodów nie 
są gotowe do jej podjęcia. 
W 2016 r. Nowodworski Urząd Pra-
cy oferuje 15 różnorodnych form 
wsparcia, które są korzystne zarów-
no dla osób bezrobotnych, jak i pra-
codawców, począwszy od bonów 
szkoleniowych i stażowych, szkoleń 
po dofinansowanie do zatrudnienia 
pracowników i utworzenia stanowi-
ska pracy. Nową ofertą jest 12-mie-
sięczna refundacja wynagrodzenia 
dla osób do 30. roku życia z moż-
liwością sfinansowania szkoleń ze 
środków Krajowego Funduszu Szko-
leniowego. 
Szczegółowe informacje na ten temat 
znaleźć można na stronie internetowej 
urzędu: www. pupndm.pl. Informacje 
na temat programów oferowanych 
przez PUP znaleźć będzie można rów-
nież na łamach ŻN.

(i.)

fot. D. Ślusarski

fot. D. Ślusarski

www. pupndm.pl
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UROCZYSTOŚCI

Nasielscy „mleczarze” wciąż razem
UROCZYSTOŚCI

Diamentowe Gody
W piątek, 5 lutego 2016 r., o godz. 14.00 w Sali Ślubów Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku, odbyła się uroczystość Jubileuszu Diamentowych 
Godów. 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili 
Państwo Aniela i Kazimierz Krzyczkowscy, zamieszkali w Popowie 
Borowym.

Uroczystość poprowadziła Ewa Mikulska – kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego, która po przywitaniu przybyłych na uroczystość Jubila-
tów i gości przekazała wyrazy uznania małżonkom za dotrzymanie 
złożonego przed sześćdziesięcioma laty przyrzeczenia dochowania 
wzajemnej miłości, szacunku i przyjaźni.
Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, składając gratulacje Sza-

n o w n y m  J u b i l a t o m , 
podkreśl i ł ,  że są chlu-
bą naszej społeczności, 
p i ęk nym wzore m d la 
przyszłych pokoleń oraz 
bezcennym przykładem 
promującym tr wałość 
związku małżeńskiego i 
wartość życia rodzinne-
go. W tej niecodziennej 
chwili oprócz gratulacji 
i życzeń wręczono pięk-
ny bukiet kwiatów i pa-
miątkową statuetką.

Wzniesiono również toast symboliczną lampką szampana za zdro-
wie Dostojnych Jubilatów i skosztowano pysznego tortu weselnego. 
Uroczystość przebiegała w szczególnej, niemal rodzinnej atmosfe-
rze, przy nastrojowej muzyce i słodkim poczęstunku. Ten wyjątkowy 
dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno Jubilatów, jak i przy-
byłych na tę uroczystość gości. 
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy wszystkiego, co najlep-
sze, kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i radości.

Pokolenie nasielskich dwudziesto-
latków nie pamięta już nasielskiej 
Okręgowej Spółdzielni Mleczar-
skiej. Młodzi ludzie znają obecne 

budynki nad rzeczką przy ulicy Tyl-
nej. To „Guliwer” i restauracja „Kar-
toflisko”. Jest jeszcze obszerny plac 
targowy. 
Nasielska mleczarnia bardzo do-
brze funkcjonowała przed wojną, 
w czasie niemieckiej okupacji, za 
„komuny”. Jej produkty były po-
szukiwane, zwłaszcza na rynku 
warszawskim. Mieszkańcom gmi-
ny Nasielsk dawała wiele miejsc 
pracy. Profity czerpali też rolnicy, 
którzy nastawiali swe gospodar-
stwa na produkcję mleka. Tak było 

przez 75 pięć lat XX wieku, kiedy to 
logo „OSM Nasielsk” symbolizowa-
ło wysoką jakość zarówno w dzie-
dzinie produkcji, jak i handlu. 
Niestety, prężnie rozwijający się 
zakład mleczarski nie przetrwał 

okresu przemian gospodarczo-
-społeczno-politycznych przeło-
mu wieków i przestał istnieć. Od 
daty ostatecznego zakończenia 

działalności OSM Nasielsk minęło 
właśnie 20 lat. Mimo to załoga za-
kładu, którego nawet fizycznie już 
nie ma, wciąż trzyma się razem. 
Oczywiście, część korzysta z za-
służonej emerytury, część znalazła 
zatrudnienie w innych zakładach 
pracy, ale wszyscy czują się „mle-
czarzami” i spotykają się przynaj-
mniej raz w roku. 
Doroczne spotkanie „mleczarzy” 
odbyło się w tym roku w sobotę, 
30 stycznia w hotelu „Stary Młyn” 
w Nasielsku. Przybyło na nie 40 

osób (nieco więcej 
niż w roku ubiegłym). 
Spotkanie zaplano-
wano na cztery go-
d z i ny,  a l e  c i e p ł a , 
rodzinna atmosfera 
sprawiła, że trudno 
było się rozstawać. 
Podobnie jak w la-
tach poprzednich, tak 
i teraz w rozmowach 

dominowały wspomnienia. Czyta-
no też kroniki, przeglądano zdjęcia 
i przypatrywano się sobie wzajem-
nie. Wszyscy zgodnie zauważali, że 
mimo iż od ostatecznego zamknię-
cia zakładu minęło już 20 lat, zało-

ga właściwie się nie zmieniła. Jest tak 
samo prężna, odważna w działaniu 
i wszyscy są sobie bliscy. A łączy ich 
jedno: zakład pracy, którego już nie 

ma, ale który wciąż trwa w ich pa-
mięci i w ich sercach. Był też czas na 
wspólną zabawę. Sprzyjała jej nastro-
jowa muzyka płynąca z głośników. 
Zrobiono też wspólną fotografię.
Osobą, która w pierwszym rzędzie 
spaja tę mleczarską rodzinę, jest 
długoletnia prezes OSM Nasielsk 
Jadwiga Graczykowska. Dzielnie jej 
wtóruje wiceprezes Jadwiga Szo-
stak i syndyk Jarosław Bober. Miej-
sce kontaktowe mieści się tuż obok 
kina, w sklepie ogrodniczym Anny 
Lewandowskiej. 
W roku 2016 w spotkaniu „mlecza-
rzy” uczestniczyli: J. Graczykowska,  
J. Bober, G. Kolwicz, E. Dynakowska, 
J. Dębski, G. Turek, E. Turek, A. Milew-
ska, E. Popielarski, M. Kordulewska, 
A. Lewandowska. E. Wiktorowicz,  
H. Majewska, L. Frań, A. Malon, B. Ka-
siak, G. Kraszewska, K. Łyczkowska, 
U. Chmurska. B. Strefnel, J. Szostak,  
I. Bucholc, B. Wrona. H. Morawska,  
R. Kurzyńska. T. Gacukowicz, J. Ga-
cukowicz, J. Branicka, W. Piotrowska, 
W. Grubecka, A. Zalewski, D. Bo-
rowska, K. Radomska, L. Sokolnicka,  
H. Kwasiborska, E. Więckiewicz,  
M. Żukowska i J. Rębecka.

Andrzej Zawadzki
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R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

Z BIBLIOTEKI

Ferie w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej
Zajęcia odbywały się w od 8 do 12 lutego br. Mimo braku śniegu dzieci, 
które pojawiły się w bibliotece, nie nudziły się, ponieważ odbywały się 
różnorodne zajęcia edukacyjne pod ogólnym hasłem ZIMA W MIEŚCIE. 
Spotkania te były realizowane przez różnorodne formy zajęć: głośne 
czytanie książek, warsztaty literacko-plastyczne, DKK – Dyskusyjny Klub 
Książki, warsztaty komputerowe, zabawy integracyjne (np. ruchowe), gry 
planszowe, projekcje filmów (fragmenty) i zwiedzanie wystawy „Nasielsk 
w Średniowieczu”.
Z uwagi na kończący się karnawał dzieci przygotowywały własnoręcznie 
maski karnawałowe, a we wtorek, czyli w ostatki, po udekorowaniu sali 
odbył się bal karnawałowy. Dzieci mogły także wykazać się w konkursach: 
„Mam talent” oraz „The Voice of Nasielsk”. Każde występujące dziecko 
otrzymało nagrodę.
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, ciepłej herbatki ani apetycznej pizzy. 
Przez całe ferie dostępna też była pracownia internetowa.

(bibl.)

Zima w NOK
Nasielski Ośrodek Kultury co roku 
podczas ferii zimowych organizu-
je dzieciom czas wolny. Program 
obejmuje zajęcia plastyczne, ofer-
tę filmową i teatralną. 
W pierwszym tygodniu przerwy zi-
mowej najmłodsi mieszkańcy na-
szej gminy brali udział w zajęciach 
kreatywnych, które odbywały się 
w holu NOK. Zajęcia składały się 
z dwóch etapów. Pierwszym było 
przygotowanie podkładu pod 
ścienną instalację plastyczną oraz 
projektowanie elementów miasta. 
Drugi etap polegał na dokończeniu 
poszczególnych elementów, czyli 
budynków, pojazdów, oraz umiej-

scowieniu ich na 
specjaln ie prz y-
gotowanej ścianie. 
Pracy było co nie 
miara. W zajęciach 
brały udział zarów-
no przedszkola-
ki, jak i uczniowie 
szkół podstawo-
wych. Efekt koń-
cowy, czyli obraz 
wielkiego formatu 
z elementami prze-
strzennymi, można 
podziwiać w holu 
nasielskiego kina. 
W  o k r e s i e  f e r i i 

w NOK od-
bywały się spektakle teatral-
ne, na które wstęp był wolny. 
Dzieci obejrzały przedstawie-
nia: Skarb dobroci, Czy to ty, 
czy może ja, Zaczarowany 
komputer, Nygusek oraz Ta-
jemnica Zamku Wyobraź-
ni . Spektakle przygotował  
Teatr Króla z Łodzi. W każ-

dym z nich aktorzy poruszali tematy 
związane z profilaktyką uzależnień, 
prezentowali bohaterów, z którymi 
młodzi ludzie z łatwością się utożsa-
miają. Barwna scenografia i świetna 
gra aktorska sprawiały, że przedsta-
wienia były dla widzów niezapo-
mnianą przygodą.
Dzieci, które nie wyjechały na ferie 
zimowe, korzystały także z oferty 

kina Niwa. Seanse dla naj-
młodszych Fistaszki. Wer-
sja kinowa oraz Misiek 
w Nowym Jorku cieszyły 
się dużą popularnością. 
Ferie w NOK upł ynęł y 
pod znakiem twórczej za-
bawy, spotkań z teatrem 
i f ilmem animowanym. 
Każdy, kto korzystał z na-
szej oferty, znalazł coś dla 
siebie i przekonał się, że 
zima w mieście wcale nie 
musi być nudna.

K.T.
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NA SPORTOWO

Halowy turniej 
drużyn wiejskich 
W niedzielę, 31 stycznia br. w hali sportowej w Nasielsku został rozegrany 
halowy turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Nasielska. Zgłosiło się do 
niego 9 drużyn reprezentujących sołectwa naszej gminy. Ekipy w drodze 
losowania zostały przydzielone do dwóch grup.
W grupie A znalazły się drużyny reprezentujące Pieścirogi, Popowo Bo-
rowe, Miękoszyn i Siennicę. 
Wyniki spotkań w grupie A:
Pieścirogi – Popowo Borowe 0:2; Miękoszyn – Siennica 3:1; Pieścirogi – 
Siennica 0:2; Popowo Borowe – Miękoszyn 0:2; Pieścirogi – Miękoszyn 
0:2; Popowo Borowe – Siennica 2:0;.
Kolejność w grupie A: 1. Miękoszyn 9 pkt; 2. Popowo Borowe 6 pkt;  
3. Siennica 3 pkt; 4. Pieścirogi 0 pkt.
W grupie B grały drużyny Dębinek, Cieksyna, Aleksandrowa, Pianowa 
i Paulinowa.
Wyniki spotkań w grupie B:
Dębinki – Cieksyn 2:0; Aleksandrowo – Pianowo 1:0; Dębinki – Pauli-
nowo 0:2; Cieksyn – Aleksandrowo 0:3; Dębinki – Pianowo 1:0; leksan-
drowo – Paulinowo 1:1; Cieksyn – Pianowo 0:3; Dębinki – Aleksandrowo 
2:1; Cieksyn – Paulinowo 0:9; Pianowo – Paulinowo 2:6.
Kolejność w grupie B: 1. Paulinowo 10 pkt; 2. Dębinki 9 pkt; 3. Aleksan-
drowo 7 pkt; 4. Pianowo 3 pkt ; 5. Cieksyn 0 pkt
Następnie rozegrano mecze półfinałowe, do których awansowały po 
trzy najlepsze drużyny z każdej grupy – obowiązywał tu system pucha-
rowy (przegrywający odpada). Trzy wygrane drużyny utworzyły nato-
miast grupę finałową. 
Mecze połfinałowe:
Miękoszyn – Aleksandrowo 0:1; Paulinowo – Siennica 7:2; Popowo Bo-
rowe – Dębinki 2:1.
Grupa finałowa:
Aleksandrowo – Paulinowo 1:3
Paulinowo – Popowo Borowe 4:0
Aleksandrowo – Popowo Borowe 1:1
Ostatecznie pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna reprezentująca 
Paulinowo, drugie miejsce – Aleksandrowo, a trzecie – Popowo Borowe.
Nagrody indywidualne:
Król strzelców: Marek Osiński (Paulinowo)
Najlepszy zawodnik: Marcin Świderski (Paulinowo)
Najlepszy bramkarz: Jarosław Różalski (Aleksandrowo)
Najstarszy zawodnik: Jarosław Zakrzewski (Pianowo)
Najmłodszy zawodnik: Karol Mieciek (Aleksandrowo)

Nagrody zespołowe oraz indywidualne po zakończeniu turnieju wręczył 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. Gratulując najlepszym wyni-
ków oraz dziękując wszystkim drużynom za udział w turnieju i sportową 
rywalizację, burmistrz Nasielska żałował jednocześnie, że tylko 9 na 65 
sołectw wystawiło swoje drużyny. Ale to dobry początek, a przed nami 
kolejne turnieje, również dla drużyn wiejskich, więc będzie jeszcze na 
pewno okazja do zmobilizowania się.

Organizatorem turnie-
ju był Marek Prusinow-
ski, prezes MLKS „Żbik” 
Nasielsk.
Serdeczne podzięko-
wania Bogdanowi Rusz-
kowskiemu, burmistrzowi 
Nasielska, za ufundowa-
nie nagród oraz wszyst-
kim drużynom za udział 
w turnieju składa Marek 
Prusinowski, prezes MLKS 
„Żbik” Nasielsk.

ROZMOWY O REWITALIZACJI

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Moc życzeń dla Was mamy

Rekrutacja
na V SEMESTR roku akademickiego 2015/2016

Serdecznie zapraszamy dotychczasowych studentów do kontynuowania nauki, a nowych – do odkrywania 
świata razem z nami. Jeśli masz od 7 do 12 lat, możesz zostać studentem Nasielskiego Uniwersytetu Dziecię-
cego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My 
Zaplanowaliśmy sobotnie zajęcia w terminach:
20.02.2016, 05.03.2016, 19.03.2016, 09.04.2016, 23.04.2016, 07.05.2016. Zakończenie V semestru NUD 
w dniu 04.06.2016.
Z okazji 630. rocznicy nadania nowoczesnych praw miejskich dla Nasielska zorganizujemy w programie NUD 
cykl 4 spotkań pod hasłem „Dawny Nasielsk”. 
Przewidujemy również imprezę pod hasłem „Festiwal Nauki – Warto się uczyć”.
Opłata za semestr wynosi 120 zł. Dla tych, których brat lub siostra w roku akademickim 2015/2016 również 
uczęszcza na zajęcia NUD, opłata wynosi 80 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia Europa i My
nr 90 1050 1038 1000 0023 0466 7708 

(w tytule wpłaty należy wpisać NASIELSK oraz podać imię i nazwisko dziecka)
Po wpłacie należy wypełnić deklarację, którą otrzymacie Państwo, kontaktując się na adres: 

Koordynatorka NUD
Elżbieta Wróblewska

tel. 606 923 971
e-mail: wroblewska@europaimy.org.    

KRS 0000 119 073

Styczeń, choć mroźny, jest miesią-
cem pełnym radości i ciepła. A to 
wszystko za sprawą dwóch szcze-
gólnych dni, kiedy to swoje święto 
obchodzą wszystkie Babcie i Dziad-
kowie. 
W naszej szkole zacne grono go-
ści – babcie i dziadków uczniów 
Szkoł y Podstawowej w 
Popowie Borowym, uro-
czyście przyjęliśmy 21 
stycznia. Naszą uroczy-
stość uświetniły również 
swoją obecnością Kata-
rzyna Świderska – zastęp-
ca burmistrza Nasielska, 
Hanna Pietrzak – dyrek-
tor Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Nasielsku, 
oraz przedstawicielki Ze-
społu Promocji Starostwa 
Nowodworskiego. 
Przed taką publicznością 
każdy chciał zaprezentować się jak 
najlepiej – w przygotowanym pro-
gramie słowno-muzycznym wzię-
ło udział ponad 70 uczniów szkoły. 
Nie tylko wiersze i piosenki były 
odzwierciedleniem dziecięcych 

życzeń, ale również wersja po-
pularnego programu „Familiada”, 
przygotowana specjalnie dla druży-
ny Babć i Dziadków. Gorące oklaski 
i ogromny kosz słodyczy były na-
grodą dla wszystkich wnuków. 
Po uroczystej akademii ucznio-
wie odśpiewali Sto lat, a życzenia 

popłynęły również ze strony na-
szych gości reprezentujących wła-
dze gminy i powiatu. Nie szczędzili 
oni ciepłych słów i najlepszych ży-
czeń dla naszych seniorów, a na-
wet wspominali swoje dziecięce 
lata i swoich własnych dziadków i 

babcie. Do życzeń przyłączył się 
również ks. Tadeusz Jabłoński, pro-
boszcz parafii w Nunie. 
Po tej części uroczystości nastą-
piła radosna chwila wspólnej za-
bawy przeznaczonej szczególnie 
dla babć i dziadków. Musieli się oni 
zmierzyć z zadaniami przygotowa-

nymi specjalnie dla nich 
– był y zagadki, zaba-
wa w odnalezienie wła-
snego wnuka, a także 
test wiedzy „Tajemnice 
XXI wieku”. Nie będzie 
zaskoczeniem fakt, że 
przez wszystkie części 
naszej zabawy uczestni-
cy przeszli śpiewająco. 
Na zakończenie uro-
czystości nasi goście 
udali się na słodki po-
częstunek. A na koryta-
rzu szkolnym pojawiły 

się księżniczki, czarodzieje, koty 
i motyle, ponieważ tego dnia od-
był się również bal karnawałowy 
dla wszystkich uczniów naszej 
szkoły.

I. Łyczkowska

Gmina przygotowuje się do rewita-
lizacji. Co to oznacza dla Nasielska? 
Prz ygotowania do rewital iza-
cj i  rozpoczęl iśmy w kwietniu  
2015 r. W pierwszym spotkaniu do-
tyczącym priorytetowych zagad-
nień rewitalizacyjnych w naszym 
gminie wzięli udział przedstawicie-
le władz miasta, dyrektor ZGKiM, 
prezes NBM, prezes GS „Samopo-
moc Chłopska”, proboszcz parafii 
św. Wojciecha, dyrektor NOK, dy-
rektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Nasielsku oraz przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych. 

Zastanawialiśmy się wówczas wspól-
nie nad obszarem problemowym 
w gminie oraz największymi wy-
zwaniami stojącymi przed gminą 
w zakresie rewitalizacji. Chcieliśmy 
zrobić „burzę mózgów”. Wykrystali-
zował się wówczas zarys planu dzia-
łania, który teraz dopracowujemy.
Gmina Nasielsk przystępuje do 
stworzenia gminnego programu 
rewitalizacji, w którym zostanie 
zawarty wieloletni program dzia-
łań na rzecz lokalnej społeczności, 
przestrzeni i  gospodarki .  Pro-
gram będzie dokumentem stra-
tegicznym, zgodnym z Ustawą  

o rewitalizacji, która weszła w życie 
w październiku 2015 r. i zawiera roz-
wiązania umożliwiające odnowę ob-
szarów zdegradowanych. Program 
zostanie stworzony zgodnie z „Wy-
tycznymi w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 
2014–2020”. Stworzenie gminnego 
programu rewitalizacji według aktu-
alnych wymogów umożliwi nam 
staranie się o środki zewnętrzne na 
realizację działań rewitalizacyjnych. 
Pierwszym etapem działań było wy-
znaczenie obszaru zdegradowane-
go oraz poddanie go konsultacjom 

BURMISTRZ ODPOWIADA

dokończenie na str. 11
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List do Absolwentów, byłych Pracowników i Sympatyków Szkoły
   

OBCHODY 90-LECIA SZKOŁY  
i 25-LECIA NADANIA IMIENIA  

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1  
IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W NASIELSKU

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Obchodów Uroczystości Rocznicowych mamy 
wielką przyjemność poinformować Państwa, że w roku 2016 mija  
90 lat od utworzenia naszej szkoły oraz 25 lat od nadania jej imie-
nia. W związku z Jubileuszem planujemy zorganizowanie uroczystości, 
których główna część odbędzie się 29 kwietnia 2016 roku w Nasielsku. 
Przewidujemy, że odbędą się następujące wydarzenia:
– uroczysta Msza Św. w intencji uczniów, nauczycieli, pracowni-
ków i absolwentów szkoły odprawiona w kościele św. Wojciecha 
w Nasielsku,
– część artystyczna w hali przy szkole,
– wystąpienia okolicznościowe,
– spotkanie władz szkolnych, miejskich, wojewódzkich z absolwenta-
mi szkoły, 
– wystawa przedstawiająca historię szkoły,
– wystawa prac nauczycieli i absolwentów szkoły – artystów.
Po części oficjalnej szkoła będzie udostępniona do zwiedzania dla 
wszystkich absolwentów i sympatyków. Zapraszamy do obejrzenia 
naszej placówki i wystaw okolicznościowych. Myślę, że atrakcyjnym 
punktem naszych obchodów stanie się „Spotkanie Pokoleń” – przy 
pysznym obiedzie i muzyce – czyli spotkanie z koleżankami, kolegami, 
wychowawcami, nauczycielami. Oferujemy Państwu również możli-
wość nabycia okolicznościowej publikacji o historii i działalności na-
szej szkoły oraz współczesnych osiągnięciach zarówno nauczycieli, jak 
i uczniów.
Niech uroczystości towarzyszące obchodom staną się okazją do pod-
sumowania długoletniego dorobku szkoły, a także okazją do spotkania 
z dawno niewidzianymi koleżankami, kolegami, wychowawcami i na-
uczycielami różnych roczników.

Zachęcamy wszystkich absolwentów i byłych pracowników do:
– udziału w uroczystościach,
– przesyłania wspomnień, zdjęć i innych materiałów,
– zgłaszania swoich sukcesów na polu zawodowym, społecznym i kul-
turalnym.
Dumni będziemy, gdy zechcecie Państwo pochwalić się swoimi osią-
gnięciami.

Drogi absolwencie! Jeśli prześlesz nam powyższe dane do końca lutego 
2016r., to staną się one częścią publikacji w dziale „Nasi absolwenci”. 
W ten sposób przyczynisz się do bardziej szczegółowego zapełnie-
nia kart naszej historii. Zachęcamy do wsparcia finansowego imprezy 
lub szkoły (więcej na stronie internetowej szkoły pod hasłem „Prośba 
o sponsoring. Dlaczego Wam się opłaca nas wesprzeć?”). 
Po raz pierwszy organizujemy jubileusz na tak dużą skalę, więc każda 
pomoc, współpraca będzie dla nas cenna. Zawiadomcie kolegów, ko-
leżanki, krewnych i znajomych absolwentów o treści niniejszego listu. 
Wspólnie zadbajmy o wizerunek naszej szkoły.

     Z poważaniem

    Dyrektor 
    wraz z Komitetem Obchodów 
    Uroczystości Rocznicowych

e-mail: gim_nasielsk@wp.pl
Dokonanie wpłaty 150 zł na poniższe konto do 15 marca 2016 r. jest 
dla nas potwierdzeniem Państwa udziału w uroczystości i deklaracją 
udziału w ,,Spotkaniu Pokoleń”.
Do przelewu proszę dołączyć swoje dane uczniowskie: nazwisko i imię, 
podać klasę, nazwisko wychowawcy, rok ukończenia szkoły.
tel./fax (023) 691 25 15
nr konta / z dopiskiem „Jubileusz”/ Komitet Obchodów Uroczysto-
ści Rocznicowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 
Maja Nasielsku, nr konta 78 8226 0008 2001 0004 3456 0001 BS 
w Nasielsku

społecznym. Obecnie są podej-
mowane działania zmierzające do 
ustalenia niezbędnych do podjęcia 
działań oraz stworzenia warunków 
do wyprowadzenia obszaru zdegra-
dowanego ze stanu kryzysowego. 
Niezbędna jest przy tym współpraca 
ze społeczeństwem lokalnym.
Czym jest obszar zdegradowany?
Obszar zdegradowany, inaczej na-
zywany obszarem kryzysowym lub 
problemowym, obejmuje tereny, 
które są nie tylko zdegradowane ar-
chitektonicznie, ale przede wszyst-
kim generują problemy społeczne 
czy gospodarcze. Taki teren musi 
zostać wyznaczony na podstawie 
takich wskaźników jak: niski stopień 
przedsiębiorczości, wysoki stopień 
bezrobocia, ubóstwa, przestępczo-
ści, niski poziom edukacji lub kapi-
tału społecznego itd. 
Z przeprowadzonych w gminie 
Nasielsk analiz wynika, że obszarem 
kryzysowym jest centrum miasta, 
które stanowi jednocześnie cen-
trum gminy. Obszar zdegra-
dowany został ograniczony 
przebiegiem ulicy Cmentar-
nej i Płońskiej do ulicy Dębo-
wej, wzdłuż ulicy Kościuszki 
oraz Polskiej Organizacji Woj-
skowej do ulicy 11 Listopada, 
wzdłuż torów kolejowych do 
ul. Ogrodowej, wzdłuż ulicy 
Warszawskiej i Kilińskiego do 
Starzyńskiego, wzdłuż ulicy 
Tylnej do Młynarskiej oraz 
ulicy Folwark do ulicy Cmen-
tarnej. W obszarze mieszczą 
się wszystkie instytucje gmin-
nej użyteczności publicznej: 
Urząd Miasta i Gminy, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ośrodek zdrowia i placówki szkolne, 
biblioteka, Nasielski Ośrodek Kultury 
oraz kościół pw. św. Wojciecha.
Należy zaznaczyć, że nowa ustawa 
narzuca nam pewne ograniczenia 
– obszar rewitalizacji nie może być 
większy niż 20% powierzchni gmi-
ny oraz zamieszkany przez więcej 
niż 30% liczby mieszkańców gminy. 
Jakie działania zostaną podejmowa-
ne na obszarze przeznaczonym do 
rewitalizacji?
W tej chwili pracujemy nad przy-
gotowaniem listy planowanych, 
podstawowych projektów i przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich 
szacowaną wartością. Priorytetem 
będzie rewitalizacja parku przy ulicy 
Kościuszki oraz Skweru Jana Pawła II. 
Te obszary, oprócz niekorzystnych 
wskaźników społecznych, były zgła-
szane przez mieszkańców podczas 
konsultacji społecznych, jako najpil-
niejsze do rewitalizacji. Chciałbym, 
aby te miejsca stały się miejscem 
wypoczynku dla mieszkańców 
i wizytówką miasta. W Nasielsku 
brak miejsca rekreacji jest dużym 
problemem. Będę się starał, by ta 
sytuacja się zmieniła. Rewitalizacja 
Baszty oraz stworzenie tam centrum 
informacji o gminie były pierwszym 
działaniem rewitalizacyjnym i teraz 
sukcesywnie będziemy kontynu-
ować ten proces. 

Kolejną planowaną inwestycją bę-
dzie stworzenie miejsca rekreacji 
i wypoczynku w centrum miasta, 
na terenach należących do gminy – 
między ulicą Kościuszki a Płońską. 
Jestem po wstępnych rozmowach 
z proboszczem parafii św. Wojcie-
cha. Jeśli tylko kuria wyrazi zgodę, 
to wówczas w kompleks rekreacyj-
ny moglibyśmy włączyć teren znaj-
dujący się przy kościele. 
Dyrektor NOK zadbał już o koszto-
rys inwestorski oraz dokumentację 
projektową rozbudowy i rewitalizacji 
domu kultury. Obecnie budynek nie 
spełnia potrzeb ośrodka kultury: bra-
kuje pracowni, powierzchni maga-
zynowych, zbyt mała jest scena itp. 
Na terenie zabudowań dawnej Spół-
dzielni „Rolnik” planujemy stworzyć 
Centrum Kulturalno-Biznesowe. 
Prezes Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” wyraziła chęć 
współpracy w tym zakresie. Chciał-
bym, aby budynki zostały odbudo-
wane w oryginalnym kształcie. Jest 
to idealne miejsce na stworzenie 
muzeum historii Nasielska, w tym 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych, 
stworzenie inkubatora przedsię-
biorczości wraz z gminnym cen-
trum wsparcia przedsiębiorczości. 
Powstałyby tam lokale użytkowe 
dla lokalnych przedsiębiorców oraz 
centrum promocji regionu (m.in. 
lokalnych produktów, regionalnej 
żywności ekologicznej).
W planach mamy również stworze-
nie centrum sportu i rekreacji na te-
renach przy stadionie w Nasielsku. 
W tej chwili trwa przebudowa bu-
dynku przy stadionie miejskim. 
Oprócz zaplecza dla klubu spor-
towego powstaną tam sale do gry 
w tenisa stołowego oraz siłownia. 
W planach jest stworzenie nowo-
czesnej infrastruktury sportowej – 
rewitalizacja stadionu, stworzenie 
boisk do siatkówki, koszykówki, kor-
tów tenisowych, miejsca pod lodo-
wisko odkryte. 
Nie należy zapominać również 
o dzia łaniach akt ywizujących 
społeczeństwo na obszarach re-
witalizacji. Wspólnie z dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku pracujemy 
nad opracowaniem programów 
aktywizacji zawodowej dla osób 
z obszaru rewitalizacji – mieszkań-
ców gminy zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym. Ważnym 
aspektem rozwoju gminy jest roz-
wój przedsiębiorczości, dlatego 
też zwróciliśmy się do przedsię-

biorców z terenu gminy o pomoc 
w określeniu najważniejszych, ich 
zdaniem, przeszkód w rozwoju go-
spodarczym gminy. Na naszej stro-
nie internetowej oraz w urzędzie jest 
dostępna ankieta dotycząca przed-
siębiorczości. Będziemy starali się 
również poszerzyć ofertę eduka-
cyjną dla uczniów nasielskich szkół, 
dotyczącą dodatkowych zajęć, m.in. 
z zakresu kompetencji kluczowych, 
informatyki, przedsiębiorczości, 
umiejętności miękkich. 
Bardzo zależy mi, by w projektowa-
nie działań rewitalizacyjnych włączali 
się mieszkańcy gminy. Chcę, aby 
uczestniczyli w procesie rewitaliza-
cji i o nim i współdecydowali. 
Czy gmina jest przygotowana fi-
nansowo do rewitalizacji?
Gminny Program Rewitalizacji bę-
dziemy realizować sukcesywnie, 
zgodnie z założeniami. Staramy się 
dostosować program rewitalizacji 
do wymogów RPO 2014–2020, tak 
by jak najlepiej wykorzystać szansę 
na wsparcie unijne w realizacji pla-

nów. Będziemy starać się o środki 
zewnętrzne na realizację zwłaszcza 
dużych, infrastrukturalnych inwesty-
cji rewitalizacyjnych. W gminie ta-
kiej jak Nasielsk, niezbyt zamożnej, 
o stosunkowo niewielkim budże-
cie w stosunku do dużych potrzeb, 
wnioskowanie o zewnętrzne źró-
dła dofinansowania jest absolutnie 
niezbędne. Mamy jednak świado-
mość, że potrzeba kompleksowej 
rewitalizacji jest tak duża, iż należy 
poczynić jak największe starania dla 
realizacji założeń programu i przy-
najmniej częściowo zrealizować je 
dzięki zasobom własnym. W mia-
rę możliwości finansowych gminy 
planowane działania rewitalizacyjne 
będą realizowane dzięki środkom 
własnym. 
Serdecznie zachęcam przy tym 
wszystkich mieszkańców, by włą-
czali się aktywnie w proces pla-
nowania rewitalizacji w gminie. 
Wszystkie informacje dotyczące 
zagadnień rewitalizacji, szczegóły 
na temat podejmowanych działań 
i możliwości włączenia się w działa-
nia można znaleźć na stronie Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku (zakładka: 
Rewitalizacja) lub pod nr. tel. 23 693 
3055. Informacji udziela Patrycja 
Holec – inspektor Wydziału Admi-
nistracji i Nadzoru, e-mail: p.holec@
nasielsk.pl. 

Rozmawiała
Patrycja Holec

ROZMOWY O REWITALIZACJI
BURMISTRZ ODPOWIADA
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Projekt 
„Głodni zmian”
Co piąte dziecko w naszym kraju 
ma nadmierną masę ciała. Z tym 
problemem wiążą się choro-
by takie jak: nadciśnienie, insuli-
nooporność, hiperinsulinomia, 
zaburzenia gospodarki węglo-
wodanowej, cukrzyca typ II, za-
burzenia hormonalne, zaburzenia 
gospodarki lipidowej (cholesterol, 
trójglicerydy), zespół metabolicz-
ny, miażdżyca, niealkoholowe 
stłuszczenie wątroby, kamica pę-
cherzyka żółciowego, bezdechy 
senne, zaburzenia układu kostno-
-stawowego, brak samoakceptacji 
oraz depresja. 

Choroby te i schorzenia, dawniej 
dotykające dorosłych, obecnie 
występują już u małych dzieci. 
A otyłe dzieci to w kolejnych la-
tach w 80% otyli dorośli. Dlatego 
zachęcam do podpisania petycji, 
o której mowa poniżej.

Obecnie NFZ nie refunduje porad 
dietetyka dla pacjentów, właśnie 
dlatego powstał projekt „Głodni 
zmian”. Jest to inicjatywa pręż-
nie działających blogerów, którzy 
chcą uświadomić społeczeń-
stwu, jak ważna jest dieta przy-
szłej mamy i jej dziecka. Wspólnie 
z dietetykami chcą pokazać, jak 
żywić maluchy i dbać o zdrowie 
całej rodziny, aby zapobiegać co-
raz bardziej rozpowszechnionej 
wśród dzieci i młodzieży otyło-
ści oraz związanym z nią powi-
kłaniom.

Rodzice oraz konsultanci krajo-
wi, lekarze, pielęgniarki i inni eks-
perci zawiązali inicjatywę „Głodni 
zmian”, aby NFZ finansował pora-
dy dietetyczne dla kobiet w ciąży 
i rodziców dzieci do 3. roku ży-
cia, tak jak jest to w innych krajach 
europejskich. Na stronie www.
mypacjenci.org można odszukać 
„Apel do Ministra Zdrowia pora-
dy żywieniowe w POZ” i podpi-
sać petycję.

Specjaliści wypowiedzieli się w tej 
kwestii, ale bez wsparcia rodzi-
ców, dziadków, opiekunów itp. 
apel ten nie będzie miał większe-
go sensu. Dlatego zachęcam do 
podpisania e-petycji. Im więcej 
głosów zostanie zebranych, tym 
akcja będzie miała większą siłę 
przebicia. Jeśli porady dietety-
ka będą finansowane przez NFZ, 
nie będziemy musieli za nie sami 
płacić.

Dlatego zachęcam do wejścia na 
stronę www.głodnizmian.pl i pod-
pisania e-petycji. Pamiętajmy, naj-
ważniejsza jest profilaktyka!

mgr Iwona Łątka 
dietetyk medyczny, 

dietetyk_iwona@wp.pl
 www.konsultacjedietetyczne.pl

LUDZIE I ICH PASJE

Malarstwo to wyjątkowe przeżycie
Rozmowa z Ewą Witkowską pokazuje, jak ważne w życiu jest znaleźć się w odpowiednim miejscu w odpowied-
nim czasie i spotkać osoby, które staną się dla nas motorem do rozwijania swoich pasji. To też okazja do poznania 
tajników niełatwej sztuki malarskiej.

obraz z dystansu, przyj-
rzeć się, co na nim jest, 
a czego nie ma – mówi. 
Innym razem Anna Da-
khno radziła, by odpo-
wiednio dobierać kolory, 
szukać własnych pomy-
słów w tym zakresie. – 
Jeśli spojrzy się na pracę 
artystów z odeskiej szko-
ły malarstwa, to widać, 
że mają zamiłowanie do 
szukania kolorów. Przy-
kładowo, ktoś maluje 
krzak bzu z zielonymi li-
śćmi i zielonym tłem, ale 
tam widać całą gamę 
zieleni! Jaśniejsze, ciem-
niejsze, odcienie z dodat-
kiem żółci – wszystko to 
inwencje autora – wspo-
mina Ewa Witkowska.

Po zakończeniu warszta-
tów pani Ewa przystąpiła 
do malowania dalej na wła-
sną rękę farbami olejnymi 
i korzystając z częstych 
podróży z mężem, malo-
wania rzeczy, które w jakiś 
sposób urzekły ją w tym 
czasie. Po czym poznać, 
że jakieś miejsce nadaje 
się na przedstawienie go 
na obrazie? Nie ma na to 
uniwersalnego sposobu. 
– Czasami człowiek wi-
dzi jakiś zapierający dech 
w piersiach widok – mówi 
Ewa Wi tkowska i  da j e 
przykład gór – Są piękne, 
masywne, dają uczucie 

bliskości Pana Boga. Ale nie zna-
czy to, że będą ciekawe jako obraz. 
Ona sama zawsze szuka czegoś, co 
przykuwa wzrok. Np. kiedyś w Al-
banii zauważyła, że w wielu miej-
scach pojawiają się pomarańczowe 
krzesła. Zaciekawiło ją to i w koń-

cu jedno z tych krzeseł odbijające 
się na kafelkach na pewnym tara-
sie stało się inspiracją do stworze-
nia obrazu. 
Czasem pomocne przy malowaniu 
okazują się… zdjęcia. Nie zawsze 
jest bowiem czas na poświęcenie 
kilku godzin na stworzenie dane-
go dzieła, a sama natura nie ułatwia 

oddawania jej na obrazie. Mogą 
się trafić trudne warunki atmosfe-
ryczne, takie jak upał, czy nawet 
natrętne muchy (pani Ewa wspo-
mina, gdy kiedyś rój muszek owo-
cówek oblepił nie tylko 
ją, ale i tworzone wów-
czas dzieło. – Obraz zy-
skał dzięki nim efekty 
specjalne – uśmiecha 
się). Sama jednak foto-
grafia jako dziedzina nie 
wydaje się malarce zbyt 
interesująca. – Bardziej 
ciekawi mnie miesza-
nie farb. Poza tym dzi-
siaj zbyt wielu ludzi robi 
zdjęcia – tłumaczy. 
We wrześniu zeszłego 
roku Ewa Witkowska 
wraz z Jolantą Olearnik 
pokazywały swoje pra-
ce w świetlicy w Kona-
rach. Była to okazja nie 
tylko do zaprezento-
wania swoich dzieł, ale 
również przeprowadzenia warszta-
tów, w których wzięło udział wiele 

osób, w tym dzieci i mło-
dzież. Pani Ewa, korzystając 
z własnych doświadczeń, 
tak zorganizowała zajęcia, 
by pokazać, jak mieszać 
farby, w jaki sposób prowa-
dzić swobodnie rękę czy 
malować na sztalugach. Czy 
dla niej samej były one cie-
kawym doświadczeniem? 
– Dla mnie zawsze inte-
resujący jest sam proces 
malowania. Pytaniem jest 
nie, co się maluje, tylko jak. 
Kolor, faktura, to wszystko 
są ważne szczegóły. Poza 
tym istotne są relacje wy-
nikające ze wspólnego ma-
lowania. Odpowiedni czas, 
miejsce i atmosfera dają 

uczestnikom wyjątkowe przeży-
cia – uważa. Zaskoczył ją też upór 
jednego siedmiolatka. – Większość 
dzieci namaluje coś, potem się tym 
znudzi i pójdzie szukać innego za-
jęcia. A ten chłopiec przez całe trzy 
godziny siedział nad swoimi praca-
mi. Byłam pod wrażeniem – wspo-
mina.

Skąd Ewa Witkowska czerpie in-
spiracje malarskie? – Kiedyś po-
dobali mi się impresjoniści, może 
nie Renoir, bo jest zbyt cukier-
kowy, ale np. Monet czy Degas, 

a z polskich artystów na pewno 
jest to Piotr Potworowski – opo-
wiada. Niemniej, jak przyznaje, 
to twórcy sprzed wielu lat, dla-
tego przy poszukiwaniu bardziej 
współczesnych i mniej znanych 
artystów przydaje się internet, 
a dokładniej serwis Tumblr, z któ-
rego pani Ewa często korzysta. 
– Mogę znać europejskich twór-
ców, ale dzięki tej stronie mogę 
zobaczyć, jak maluje np. Chiń-
czyk czy Australijczyk. Przyglą-
dam się kolorom, fakturze czy 
sposobowi kładzenia farby na 
płótno – wyznaje. 
Ewa Witkowska miała do tej pory 
kilka wystaw. W Nasielskim Ośrod-
ku Kultury w 2010 r.; na wysta-
wie poplenerowej w Dukielskim 
Ośrodku Kultury w 2014 r. i na 
wystawie prac z pleneru w Bliza-
nowie, która odbyła się w Hotelu 
Krystoff w 2015 r. Obecnie moż-
na obejrzeć jej prace na wystawie 
„Dwie palety” w Galerii Łącznik 
Nowodworskiego Ośrodka Kul-
tury. Można również obejrzeć jej 
profil w sieci na digarcie: http://
www.digart.pl/tagi/Witkowska/.

Paweł Kozłowski

Ewa Witkowska mieszka w Kose-
wie. Od dziecka interesowała się 
sztuką i malarstwem, chociaż los 
pokierował ją w inne rejony za-
wodowe. Skończyła Szkołę Głów-
ną Planowania i Statystyki (obecnie 
Szkoła Główna Handlowa) i została 
ekonomistką. W 2006 r. pracowa-
ła na Ukrainie i tam nastąpił prze-
łom w jej życiu. – Miałam dużo 
wolnego czasu i zwiedzałam Ki-
jów – mówi i dodaje – Pewnego 
dnia weszłam do sklepu z farba-
mi i przyborami malarskimi, i za-
uważyłam, że odbywają się tam 
zajęcia. Okazało się, że były to 
warsztaty malarskie prowadzo-
ne przez Annę Dakhno, ukraińską 
malarkę zwaną „królową kwiatów”. 
– Te zajęcia to było to, czego po-
trzebowałam – stwierdziła pani Ewa 
i zapisała się na nie.

Anna Dakhno stosowała w swoich 
obrazach i uczyła innych techni-
ki znanej od XVII w., a  zwanej Alla 
prima (wł. alla prima – za pierwszym 
razem). Malowanie tą metodą pole-
ga na kładzeniu farb bezpośrednio 
na zaprawie, bez przygotowania 
podmalówki (wstępnej, mono-
chromatycznej wersji obrazu) i ry-
sunku. Obrazy takie są tworzone 
dość szybko, często za jednym 
posiedzeniem, tak właśnie działo 
się podczas zajęć u „królowej kwia-
tów”. – Najpierw tworzyliśmy szkic 
ogólny, pokazujący rozmieszcze-
nie elementów na naszym obrazie, 
np. rysowałam kółko w miejscu, 
w którym będzie później kwiat. 
Później zaczynałam malować od 
początku obrazu, dokładnie na 
środku w pionie i jedna trzecia 
w poziomie – mówi Ewa Witkow-
ska. Do wcześniej namalowanych 
miejsc wraca się często na dalszym 
etapie pracy, by zobaczyć, czy 
dzieło np. nie trzyma pionów, albo 
też należy poprawić cieniowanie.
Jedną z lekcji, jakie Ewa Witkowska 
wyniosła z tamtych zajęć, było to, 
że nie można namalować obrazu 
na raz, bez przerw. – Miałam taką 
naturę, by pracować bez ustanku, 
ale musiałam to zmienić. Czasem 
trzeba odpocząć, napić się kawy, 
porozmawiać z innymi uczestnika-
mi warsztatów i popatrzeć na swój 
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Kino NIWA ZAPRASZA
17–20 lutego godz. 15.00
Alvin i wiewiórki:  

Wielka wyprawa 3D (dubbing)
Animacja, familijny, komedia; USA
Najsłynniejsze wiewiórki świata powraca-
ją! Seria zbiegów okoliczności sprawia, że 
Alvin, Szymon i Teodor zaczynają wierzyć, 
że ich opiekun Dave ma zamiar oświadczyć 
się swojej dziewczynie, a ich samych porzu-
cić. Wyruszają więc na szaloną wyprawę, by 
zapobiec nadciągającej katastrofie… 

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...

17-20 lutego godz. 19.00

Nienawistna ósemka
Western; USA; Czas trwania: 3 godz. 7 min
Dwaj łowcy głów, próbując znaleźć schronienie 
przed zamiecią śnieżną, trafiają do Wyoming, 
gdzie zostają wplątani w splot krwawych wyda-
rzeń. 

24-28 lutego godz. 17.00

7 rzeczy, których nie wiecie 
o facetach

Komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 50 min.
Siedem różnych historii, które się ze sobą prze-
platają, siedem spojrzeń na mężczyzn, ich rela-
cje i związki. 

24-28 lutego godz. 19.00

Zjawa
Dramat, przygodowy; USA; Czas trwania: 2 godz. 36 min
Hugh Glass, traper i poszukiwacz przygód, zo-
staje zaatakowany przez niedźwiedzia i po-
ważnie raniony w niedostępnym, górzystym 
terenie. Przeczuwając, że zbliża się śmierć, opła-
ca dwóch najemników, by czuwali przy nim do 
końca i zapewnili mu pochówek. Ci porzucają 
go i uciekają z pieniędzmi. Wbrew wszystkiemu, 
Glassowi udaje się przetrwać i wyruszyć w po-
ścig za zbiegłymi najemnikami, by wymierzyć 
im sprawiedliwość. 

2-3 marca godz. 19.00
4-6 marca godz. 19.45

The Boy
Thriller; USA; Czas trwania: 1 godz. 37 min
Młoda Amerykanka opiekuje się lalką, która na-
leży do zdziwaczałych londyńczyków. Wkrótce 
dziewczyna odkrywa, dlaczego rodzina traktuje 

kukłę jak własne dziecko.

Baran 21.03–20.04
W najbliższych dniach będziesz miał mnó-
stwo pracy. Wiele zadań trzeba będzie wy-
konać natychmiast i dlatego możesz być 
lekko poddenerwowany. Wystrzegajcie się 
lekkomyślnego wydawania gotówki.

Byk 21.04–20.05
Przed Tobą konieczność uzupełnienia 
wiedzy i skorzystania ze szkoleń. Bądź 
odważny i forsuj teraz swoje pomysły 
w pracy. Osiągniesz sukces zawodowy. 
W sprawach sercowych zawirowania.

Bliźnięta 21.05–21.06
Zapowiada się dobry okres dla wszystkich 
prowadzących własną firmę. W uczuciach 
seria nieporozumień i konfliktów. Uważaj 
na negatywne emocje. W piątek zagraj 
w gry losowe – jest szansa na wygraną. 

Rak 22.06–22.07
Jesteś przewrażliwiony na własnym punk-
cie. Nie skupiaj się wyłącznie na sobie, po-
myśl o innych. W sprawach zawodowych 
bez zmian. Z powodzeniem będziesz 
mógł teraz realizować swoje pomysły.

Lew 23.07–23.08
Zbyt emocjonalnie podchodzisz do życia 
i komplikujesz je sobie nieustannym roz-
pamiętywaniem wszystkiego. Staraj się za-
akceptować wady swoich najbliższych. Nie 
każdy myśli tylko o zabawie. 

Panna 24.08–22.09
Zaufaj swojej intuicji w ocenie współpracow-
ników, pozwoli Ci to na odkrycie, kto jest 
oszustem. Umocnisz swoją pozycje zawo-
dową i masz szansę na awans Najbliższe dni 
przyniosą Ci satysfakcję finansową.

Waga 23.09–23.10
Niespodziewanie skontaktuje się z Tobą 
ktoś, kogo od dawna nie widziałeś. Zadbaj 
o równowagę finansową. Nie daj się nacią-
gnąć na niepotrzebne gadżety. Skup się na 
sprawach domowych.

Skorpion 24.10–22.11
Masz szansę zmienić pracę na lepszą, roz-
począć ważny projekt lub podpisać intratny 
kontrakt. Będziesz świetnym negocjatorem 
i idealnym partnerem biznesowym. W uczu-
ciach masz bardzo dobrą passę. 

Strzelec 23.11–21.12
Bądź ostrożny, w Twoim otoczeniu pojawi 
się atrakcyjna osoba, ale nie należy ona do 
zbyt uczciwych. Dobra kondycja i samo-
poczucie zachęcą Cię do wzmożonej ak-
tywności fizycznej.

Koziorożec 22.12–20.01
Zapowiada się nowy okresu w życiu za-
wodowym. Jeśli wykażesz się inicjatywą, 
możesz wiele osiągnąć. Zastanów się nad 
przyszłością swojego związku. Może to 
odpowiedni czas na dokonanie wyboru.

Wodnik 21.01–19.02
Rozpoczniesz nowe projekty zawodowe 
i nawiążesz nowe znajomości. Nie musisz 
być gotowy na każde skinienie rodziny. 
Poznasz kogoś, kto wciągnie Cię w intry-
gującą grę miłosną. Dbaj o odporność.

Ryby 20.02–20.03
Podjąłeś wyzwanie i w swoje przedsięwzię-
cie włożyłeś sporo siły, niestety efekt nie był 
oszałamiający. Nie załamuj się, następnym 
razem pójdzie Ci lepiej. Teraz uda Ci się szyb-
ko zakończyć różne trudne zaległe sprawy.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Karnawałowa zabawa przedszkolaków
20 stycznia br. w Samorządo-
wym Przedszkolu w Starych 
Pieścirogach odbył się bal karna-
wałowy. Wszystkie przedszko-
laki za sprawą jakiś magicznych 
mocy pozamieniały się w po-
stacie z bajek. 
Na parkiecie pojawiły się księż-
niczki, wróżki, motylki, Spider-
-mani, Żółwie Ninja, kowboje 
oraz wielu innych bohaterów. 
Zabaw oraz tańców było wie-
le. Każdy chętny przedszkola-
czek mógł spróbować również 
swoich sił w konkursie talentów. 
Imprezę poprowadził profesjo-
nalny wodzirej. Ponadto każda 
z grup wzięła udział w sesji foto-
graficznej. 
Po zakończeniu balu wszystkie dzieci, troszkę zmęczone, ale bardzo zadowolone, rozeszły się do swoich sal. 
Tego dnia każdy przedszkolak wrócił do domu pełen niezwykłych wspomnień.

K.T.

NASZE DZIECI

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu 
W dniach od 20 do 28 stycznia 2016 r. w Samorządowym 
Przedszkolu w Nasielsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Specjalnie na tę okoliczność dzieci ze wszyst-
kich grup zaprezentowały ciekawe programy artystyczne. 
Przedszkolaki z grup młodszych zaprezentowały wiersze, 
piosenki i różne tańce. Dzieci z grup starszych tradycyjnie za-
tańczyły nasz piękny ludowy taniec – krakowiaka. Na twa-
rzach naszych gości było widać nie tylko podziw i radość  
z występów ich wnucząt, ale także łzy wzruszenia. 
Po części artystycznej w grupach pojawił się wielki tort, przy 
którym nasi milusińscy zaśpiewali głośno swoim dziadkom 
Sto lat. Następnie Hanna Szumska, dyrektor Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku, złożyła przybyłym gościom życze-
nia. Dzieci na koniec rozdały swoim babciom i dziadkom wła-
snoręcznie wykonane przez siebie prezenty, po czym zaprosiły ich na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
Wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, bar-
dzo dziękujemy, a babciom i dziadkom jeszcze raz pragniemy życzyć samych pogodnych dni i oczywiście stu lat!

Opracowała Marta Żbikowska
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Restauracja STARY MŁYN zatrudni osobę 
NA STANOWISKO KUCHARZ. Tel. 601 885 
965.

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.

Wycinka drzew i krzewów. Tel. 667 569 562.

Pranie dywanów, sprzątanie. Tel. 667 569 
562.

Wynajmę lokal przy ul. Staszica 1D.  
Tel. 503 162 491.

Sprzedam działki uzbrojone. Tel. 500 138 
106.

Sprzedam działki budowlane uzbrojone 
blisko stacji PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.

Zatrudnię do pracy w agencji największego 
banku w Polsce na 1/2 etatu, prawo jazdy 
kat. B, CV proszę wysyłać na adres:mkur-
piewska@wp.pl

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

Firma BUD-MAR Marcin Myśliński zatrudni 
pracownika na stanowisko MONTAŻYSTA-
KIEROWCA. Miejsce pracy – Nasielsk. 
Wymagania: prawo jazdy Kat. B, brak 
przeciwskazań do wykonywania pracy fi-
zycznej i pracy na wysokościach. Obowiązki: 
codzienny dojazd do klienta, montaż okien, 
drzwi, bram, rolet zewnętrznych i we-
wnętrznych. Serwis/naprawa okien, bram, 
rolet. Praca w systemie jednozmianowym od 
poniedziałku do piątku. Oferujemy: umowę 
o pracę, wynagrodzenie uzależnione od 
doświadczenia. Tel. 509 175 901.

P r z y j m ę  d o  p r a c y  w  A g e n c j i 
Ubezpieczeniowej. Tel. 692 135 558.

Sprzedam mieszkanie 2–pokojowe 
w Nasielsku. Tel. 501 218 245.

Sprzedam działkę budowlaną, Mazewo 
Wł. Tel. 606 409 569.

Naprawa motorowerów, skuter, quad, cross. 
Tel. 535 487 438.

Sprzedam ziemię rolną 1,41 ha. Mazewo 
Dworskie. Tel. 511 674 144.

Piach, żwir, ziemia ogrodowa. Tel. 602 836 
813.

Sprzedam działki budowlane uzbrojone 
w Nasielsku przy ul. Kolejowej. Tel. 693 
782 447.

Firma STIHL – PNIEWO zatrudni pomocnika 
mechanika (bez doświadczenia). Tel. 513 
143 956.

Sprzedam działkę 1,45 ha + dom + za-
budowania – Nasielsk, ul. Kolejowa. Cena 
390 000 zł do negocjacji. Tel. 513 143 956.
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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.

POWIATOWY URZĄD PRACY PROPONUJE…
MASZ NIE WIĘCEJ NIŻ 30 LAT, NIE PRACUJESZ, NIE KSZTAŁCISZ SIĘ I NIE SZKOLISZ  

– ZACZNIJ KARIERĘ ZAWODOWĄ OD STAŻU!

STAŻ Z PO WER TO DOBRY POCZĄTEK
Osoby do 30. roku życia, które dotychczas nie pracowały i obecnie nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą, mają 
niepowtarzalną możliwość zdobycia cennego doświadczenia na STAŻU, który ze względu na współfinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) może być realizowany na preferencyjnych warunkach:
• staż trwa 12 miesięcy,
• stypendium stażowe wynosi 997,40 zł (bez potrącenia kwoty podatku dochodowego,
• co wynika z przepisów unijnych).

Zainteresowane osoby bezrobotne już zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz te, które spełniają warunki 
do nabycia statusu osoby bezrobotnej do 30. roku życia i zarejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Nowym Dworze Mazowieckim, ZACHĘCAMY DO JAK NAJSZYBSZEGO ZGŁASZANIA SIĘ DO DORAD-
CÓW KLIENTA w celu uzyskania skierowania na staż.

UWAGA!
STAŻE w ramach PO WER będą realizowane  

do momentu wyczerpania środków finansowych przewidzianych w projekcie.

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim  
www.pupndm.pl oraz w siedzibie urzędu – ul. Juliusza Słowackiego 6.

RUSZA REKRUTACJA  
DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  

I PRZEDSZKOLI 
SAMORZĄDOWYCH

ZAPRASZAMY DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO  
DZIECI OD 20. TYGODNIA DO 3 LAT

Nowelizacja ustawy z 29 grudnia 2015 roku Dz.U.2016 poz. 35 o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych ustaw znosi obowiązek przedszkol-
ny dla pięciolatków i szkolny dla sześciolatków.
Gmina ma obowiązek zapewnienia dzieciom czteroletnim i pięciolet-
nim warunków do realizacji i prawa do korzystania z wychowania przed-
szkolnego. 
Dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole 
podstawowej.
Dzieci urodzone w roku 2010, które aktualnie uczęszczają do przed-
szkoli lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 
mogą kontynuować edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym przy szkole podstawowej, lub na wniosek rodzica mogą 
rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 
obowiązkowo idą dzieci siedmioletnie, po odbyciu rocznego przygo-
towania przedszkolnego.
Do Przedszkoli Samorządowych będą przyjmowane dzieci w wieku od 
3 do 6 lat, tj. dzieci z roczników: 2010, 2011, 2012, 2013 rok.
Przedstawiamy zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych na rok szkolny 2016/2017. 
I etap postępowania rekrutacyjnego – określony ustawą o systemie 
oświaty:
W przypadku liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, więk-
szej niż liczba wolnych miejsc, na I etapie postępowania rekrutacyjnego 
będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe :
• wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub 

więcej dzieci),
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowy-

wanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozo-
stającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 
jedno dziecko z jego rodzicem),

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wszystkie kryteria mają jednakową wartość.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach serdecznie zaprasza rodziców dzieci niepełno-
sprawnych z terenu całej gminy Nasielsk na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w dniach 5 i 12 marca 2016 
roku w godzinach 10.00–13.00.
Rozpoczynamy nabór na nowy rok szkolny 2016/2017 do:
• integracyjnego oddziału przedszkolnego, • integracyjnego oddziału klasy pierwszej.

Dzieciom zapewniamy pomoc:
• logopedy specjalnego,
• psychologa,
• pedagoga,
• terapeuty integracji sensorycznej,
• terapeuty EEG Biofeedback (usprawnianie pracy 

mózgu – koncentracji uwagi, pamięci),

• tyflopedagoga (zajęcia rehabilitacji wzroku),
• pedagoga specjalnego,
• nauczyciela zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
• nauczycieli wspierających w klasach integracyjnych,
• nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju.

Do dyspozycji uczniów są:
• sala o powierzchni 96 m2 dla dzieci oddziału przed-

szkolnego z dostosowanymi mebelkami, kącikami 
tematycznymi, tablicami magnetycznymi, sprzętem 
audiowizualnym,

• oddzielne, wyłącznie do dyspozycji maluchów to-
alety,

• sala informatyczna z tablicą multimedialną,
• świetlica szkolna (czas pracy świetlicy dostosowany 

do potrzeb rodziców),

• sala terapii integracji sensorycznej (wyposażona 
w zestaw SENSIS z różnorodnym sprzętem),

• pracownia terapii EEG Biofeedback,
• pracownia specjalistyczna wyposażona w sprzęt 

multimedialny, kolorowy powiększalnik stacjonar-
ny oraz elektroniczny przenośny powiększalnik  
dla dzieci słabo widzących,

• s a l a  g i m n a s t yc z n a ,  s z a t n i e  z  ł a z i e n k a m i  
i prysznicami,

• plac zabaw.
DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU CAŁEJ GMINY  

ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY DOWÓZ DO SZKOŁY.
Zapraszamy do kontaktu – tel. 22 794 34 06, oraz na naszą stronę internetową www.debinkisp.szkolnastrona.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE

Biuro matrymonialne, telefonicznie. Tel. 739 
211 255, 505 950 377.

Szamba betonowe, oczyszczalnie. Tel. 515 
373 550.

Sprzedam samochód Fiesta 1,1 benzyna, 
agregat prądotwórczy 7,5 kW, grubościów-
ka. Tel. 505 164 543.

Usługi budowlane, glazura, terakota – przy-
stępne ceny. Tel. 787 499 867.

Sprzedam M4, os. Warszawska. Tel. 531 
881 222.

Sprzedam nowy dom ul. Sosnowa. Tel. 512 
221 616, 512 221 606.

Przyjmę do pracy – ocieplenia i dachy.  
Tel. 519 192 396.

Sprzedam meble w dobrym stanie (komoda, 
regał, 2 stoły, krzesła) oraz pralkę – bardzo 
tanio. Tel. 668 524 131.

Sprzedam/wydzierżawię działkę budowla-
ną ok. 2000 m2 w Nasielsku. Tel. 728 812 375.
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R E K L A M A

BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego”, 29.01.2016 r.:
1. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  82 pkt (65,08%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  73 pkt (57,94%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  67 pkt (53,17%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra    67 pkt (53,17%)
5. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski    62 pkt (49,21%)
6. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  56 pkt (44,44%)
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  52 pkt (41,27%)
8. Jacek Jeżółkowski – Jerzy Krzemiński  45 pkt (35,71%)

PK

PIŁKA NOŻNA

Pierwsze sparingi i spostrzeżenia
SPORT SZKOLNY

Ze sportem za pan brat
W środę, 27 stycznia br. w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Turniej 
Piłki Siatkowej Chłopców. Wzięło w nim udział pięć drużyn reprezentujących 
następujące szkoły: Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Nasielsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomie-
chówku, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim oraz 
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Drużyny grały systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Naj-
lepszym okazał się okazał się zespół z nasielskiego ZSZ. Uczniowie z tej szkoły 
wygrali wszystkie pojedynki, pokonując pozostałe drużyny stosunkiem se-
tów 2:0. 
Końcowa klasyfikacja turnieju powiatowego:
1. ZSZ Nasielsk,
2. ZSP Pomiechówek,
3. ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
4. LO w Nowym Dworze Mazowieckim,
5. ZSO Nasielsk.
To  o g r o m n y  s u kc e s 
uczniów ZSZ z Nasielska, 
trenowanych przez na-
uczyciela wychowania 
fizycznego Mariusza Chrza-
nowskiego. 
W skład zwycięskiej druży-
ny wchodzą: Kacper Wi-
śniewski, Daniel Bazylewski, 
Radosław Drwęcki, Szymon 
Zalewski, Dominik Smoliń-
ski, Artur Wojdyła, Kamil Dalecki, Mateusz Grycz, Damian Krajewski. 
Na najlepszego zawodnika turnieju wybrano Kacpra Wiśniewskiego z Zespo-
łu Szkół Zawodowych w Nasielsku. Dzięki zwycięstwu w zawodach powia-
towych uczniowie z nasielskiego ZSZ będą uczestniczyć w rozgrywkach na 
szczeblu rejonowym.
Każde zwycięstwo dodaje nam skrzydeł i sprawia, że czujemy się dowarto-
ściowani i szczęśliwsi. Z pewnością uczniowie ZSZ w Nasielsku doznali wielu 
pozytywnych przeżyć i skosztowali smaku sukcesu. Nie zapominajmy jed-
nak, że na ten sukces często trzeba zapracować i kosztuje nas on często wiele 
wyrzeczeń, w tym przypadku czasu na trening i samodyscypliny. Pamiętajmy 
też, że czas poświęcony na sport nigdy nie jest czasem straconym, czego nie 
można powiedzieć o godzinach spędzonych przed ekranem komputera…
Miejmy nadzieję, że chętnych do uprawiania różnych dyscyplin sportowych 
nie zabraknie wśród mieszkańców naszej gminy, i wielokrotnie usłyszymy  
o sukcesach sportowych na różnych szczeblach. 

Anna Łączyńska, Mariusz Chrzanowski

Już tylko miesiąc pozostał do 
wznowienia rozgrywek piłkarskich 
w lidze okręgowej. Występujący tu 
nasz Żbik ma przed sobą poważ-
ny problem, ponieważ w rundzie 
jesiennej rozgrywek 2015/2016 
zebrał za mało punktów, aby móc 
spokojnie myśleć o dalszej grze 
w tej klasie rozgrywkowej. 
Tymczasem kibice wciąż myślą 
o awansie. Taką możliwość w tym 
sezonie rozgrywkowym, należy ra-
czej wykluczyć. Możliwość spadku 
też, bo chociaż istnieje, jest bardzo 
mała. W zasadzie wszystko zale-
ży od prowadzonej od pewnego 
czasu reorganizacji rozgrywek pił-
karskich. Jednak najważniejsze jest 
solidne przygotowanie się do nad-
chodzącej rundy rewanżowej.
Kierownictwo klubu poważnie 
podchodzi do problemu i robi 
wszystko, aby zapewnić dobre 
warunki do zimowych przygoto-
wań. Ćwiczą już wszystkie drużyny. 
Najważniejsza jest pierwsza druży-
na, bo przez pryzmat jej osiągnięć 
mówi się o sytuacji całego nasiel-
skiego piłkarstwa. 
Zajęcia przygotowawcze odbywa-
ją się trzy razy w tygodniu na te-
renie obiektu przy ul. Sportowej. 

Dobrze, że aura jest łaskawa i z po-
wodzeniem można trenować na 
powietrzu. Zrezygnowano nawet 
z treningów na siłowni. Oprócz za-
jęć czysto szkoleniowych przewi-
dziano wiele sparingów, które już 
się rozpoczęły. W chwili obecnej 
rozgrywane są one na boiskach ze 
sztuczną nawierzchnią w Legiono-
wie i Nowym Dworze Mazowiec-
kim. 
Panuje przekonanie, że trudna sy-
tuacja w klubie jest już opanowana 
i niebezpieczeństwo może zostać 
zażegnane. Należy kontynuować 
zmiany, jakie nastąpiły w klubie 
i drużynie. Zaczęły się one w poło-
wie rundy jesiennej. Początek roz-
grywek był fatalny. Żbik w pierwszej 
części rundy jesiennej, grając z naj-
słabszymi zespołami ligi, zdobył 
zaledwie pięć punktów. W drugiej 
części tej rundy, po doraźnych 
zmianach, drużyna zdobyła punk-
tów aż czternaście i wyraźnie prze-
sunęła się w górę tabeli. 
Wszystko nastąpiło wtedy, kie-
dy do klubu przyszedł nowy tre-
ner. To dobrze znany były piłkarz 
drużyn grających w czołowych 
polskich ligach, w tym i w Świcie 
Nowy Dwór Maz., Marcin Danie-
lewicz. Doraźne zmiany, jakie za-
stosował, przyniosły zdecydowaną 

poprawę w grze zespołu. Sympaty-
cy piłkarstwa w Nasielsku liczą, że 
w okresie przygotowawczym do 
rundy rewanżowej uda mu się wy-
eliminować kolejne mankamenty 
w grze drużyny i na koniec sezo-
nu zająć miejsce w górnej części 
tabeli, gwarantujące bezpieczne 
przetrwanie do nowego sezonu 
rozgrywkowego. Gdyby wszyst-
kie założenia zostały zrealizowa-
ne, Żbik może znaleźć się jeszcze 
w pierwszej trójce. 
Nasza drużyna pierwsze sparingi 
ma już za sobą. W sobotę, 30 stycz-
nia spotkała się w Nowym Dworze 
na boisku ze sztuczną nawierzchnią 

z drugą drużyną Świtu. Przeciwni-
cy grają również w lidze okręgo-
wej, tyle że w grupie warszawskiej 
i zajmują miejsce w pierwszej piątce 
tej ligi. Z pojedynku tego nasza dru-
żyna wyszła zwycięsko. Wygrała 
zdecydowanie 3:0. Bramki strzelili: 
dwie (w 18 i 30’) Sebastian Tabaka 
i jedną (w 55’) Marek Osiński. Ten 
ostatni zawodnik miał jeszcze raz 
okazję wpisania się na listę strzel-

ców, zabrakło mu jednak nieco 
precyzji przy strzelaniu rzutu kar-
nego. Zwycięstwo naszej drużyny 
było w pełni zasłużone i jest cen-
ne, ponieważ rywale pokazali się 
też z dobrej strony i mieli przynaj-
mniej dwie dobre okazje do zdo-
bycia bramek. 
Kolejny sparing Żbik rozegrał już 
w dniu następnym, tj. w niedzie-
lę, 31 stycznia. Mecz odbył się na 
boisku ze sztuczną nawierzchnią 
w Legionowie, a przeciwnikiem 
była miejscowa młoda drużyna 
grająca w CLJ. Do tego meczu Żbik 
przystąpił w nieco odmłodzonym 
składzie. Do przerwy utrzymał się 
wynik bezbramkowy. Dopiero po 
przerwie nasielszczanie strzelili trzy 
bramki (Mariusz Chmielewski, Da-
mian Załoga, Marek Osiński). Młodzi 
zawodnicy z Legionowa odpowie-
dzieli tylko jedną bramką. Uzyskane 
rezultaty cieszą, ale nie one na tym 
etapie przygotowań są najważniej-
sze. 
Kolejne mecze sparingowe zosta-
ną rozegrane już 10 i 13 lutego na 
boisku w Legionowie. Najpierw ry-
walem Żbika będzie drużyna z Se-
rocka, a następnie Żbik ponownie 
spotka się z drużyną z Legionowa, 
grającą w CLJ.
Przed trenerem i drużyną jest jesz-
cze wiele pracy. Należy liczyć, że 
założone cele szkoleniowe zostaną 
zrealizowane i drużyna od pierw-
szego meczu w rundzie wiosennej 
(19. III w Żurominie, z Wkrą Żuro-
min) zacznie piąć się w górę.

andrzej zawadzki

fot. T. Zawadzki

fot. T. Zawadzki


