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Dzień Pamięci
Obchody tegorocznego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w gminie Nasielsk 
miały miejsce w niedzielę, 28 lutego. 

KANALIZACJA 
NASIELSKA
Gmina Nasielsk przystąpiła do 
opracowania dokumentacji pro-
jektowej na wykonanie kanaliza-
cji sanitarnej w Nasielsku. Projekt 
dotyczy  ulic: Rynek, Kościuszki, 
Młynarska, Św. Wojciecha, Sta-
rzyńskiego, Mała, Kozia, Żwir-
ki i Wigury, Folwark, Cmentarna, 
Tylna, Ślepa, Kościelna, Wąska, 
Kilińskiego, Lazurowa, Gwiaź-
dzista, Składowa. Właściciele 
nieruchomości przylegających 
do wymienionych ulic zachęca-
my do kontaktu z pracownikami 
Wydziału Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Programów Struk-
turalnych, tel.: (023) 693-30-60, 
(023) 693-30-58  lub z Pracow-
nią  Projektową „Ekoprojekt” Ha-
lina Szydlik, tel.: (023) 672-40-59.

Lepsze oświetlenie 
przejść dla pieszych
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Otwarcie NPL
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Żbik, budując przyszłość, 
wraca do przeszłości
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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
29.02.-13.03.2016 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk;

14.03.-20.03.2016 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk;
21.03.-27.03.2016 r. - Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53, Nasielsk.

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

(red.)

W związku z wdrożeniem od 01.04.2016 r. Rządowego „Programu 
Rodzina 500 plus” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nasielsku zwraca się z prośbą o zapisywanie się od 01.03.2016 r., 
w celu ustalenia daty i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nu-
merem 23 693 30 06 lub osobiście w siedzibie Ośrodka, pokój numer 
7. Pozwoli to wnioskodawcom uniknąć oczekiwania w wielogodzinnych 
kolejkach.
W pierwszej kolejności będą obsługiwani wnioskodawcy, którzy posia-
dają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest, aby 
osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy. 
Wnioski będzie można składać od 01.04.2016r. :
• osobiście w siedzibie Ośrodka,
• za pośrednictwem Poczty Polskiej,
• za pomocą ePUAP – aby to uczynić, wystarczy założyć konto, za 

pośrednictwem ePUAP-u złożyć wniosek o weryfikację tożsamości, 
która to w wiarygodny sposób jest potwierdzana przez organ admi-
nistracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”. Za-
łożenie konta oraz profilu zaufanego jest w pełni darmowe. Wszelkie 
dodatkowe informacje można uzyskać na stronie https://epuap.gov.
pl w sekcji POMOC. Usługi oferowane aktualnie przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nasielsku można znaleźć pod adresem: https://
epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzędu/
MOPS-Nasielsk. Wniosek elektroniczny dotyczący „Programu Rodzi-
na 500 plus” będzie udostępniony przed terminem przyjmowania 
wniosków. 

Przygotowywane jest także narzędzie umożliwiające składanie wnio-
sków za pomocą bankowości elektronicznej – na chwilę obecną brakuje 
szczegółowych informacji na ten temat.
Analogicznie jak przy świadczeniach rodzinnych decyzje będą wydawa-
ne niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane jest, 
aby osoba ubiegająca się załączyła do wniosku kopie aktów urodze-
nia dzieci, potwierdzenie okresu zatrudnienia oraz wysokość składki na 
ubezpieczenie zdrowotne (9%) odprowadzone w 2014 r.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające 
powierzchnię gruntów rolnych.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.
Niezależnie od terminu złożenia wniosku (od 01.04.2016 r. do 
01.07.2016 r.) świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wy-
równaniem, począwszy od 01.04.2016 r. 

Z GMINY

Cieksyn  
ma nowego sołtysa
W sobotę, 20 lutego odby-
ły się wybory nowego sołtysa 
sołectwa Cieksyn. Została nim 
pani Monika Sitkewicz. Ma 41 lat 
i mieszka w Cieksynie od uro-
dzenia. Wcześniej brała udział 
w życiu społecznym swojej miej-
scowości głównie pomagając 
i wspierając inicjatywy Stowarzy-
szenia Artystyczno-Społeczne-
go Skafander. Jak sama mówi, 
ma pewne propozycje, które 
chciałaby zrealizować jako soł-
tys. Inspirują ją między innymi 
pomysły wdrażane w Konarach 
przez sołtysa Jarosława Rudnika. 
Jej pierwszym krokiem na swo-
im nowym stanowisku będzie zorganizowanie zebrania z mieszkańcami 
i zaproponowanie im cyklicznych spotkań. – Chciałabym w ten sposób 
dowiadywać się od nich, co chcieliby zmienić i czy mają jakieś pomysły, 
które warto zrealizować w Cieksynie – mówi nowa pani sołtys.

(P.K.)

SZKOLENIA
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na spotkanie 
informacyjno - szkoleniowe dla rolników, które odbędzie się 22 marca 
2016 roku o godzinie 12:30 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elek-
tronowa 3 w związku z planowanym od dnia 31 marca 2016 roku do 
dnia 29 kwietnia 2016 rok naborem wniosków na operacje typu „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie in-
westycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020
Spotkanie będzie dotyczyło następujących obszarów:
a) Rozwój produkcji prosiąt,
b) Rozwój produkcji mleka krowiego,
c) Rozwój produkcji bydła mięsnego,
d) W obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wpro-
wadzeniem innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększeniem skali pro-
dukcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej 
produktu.
 
Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
• Zasady ubiegania się o pomoc.
• Zasady przygotowania i wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.
• Ogólne informacje na temat oceny wniosków o przyznanie pomocy.
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dyrektor Oddziału Regionalnego
Beata Kalinowska

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie  
Oddział Poświętne w Płońsku oraz Terenowy Zespół Doradczy 

w Pomiechówku  
zapraszają na szkolenie:  

Międzynarodowe Targi  
Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.  

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 marca br. (sobota),  
godzina wyjazdu 6.00 z parkingu Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

Organizacją szkolenia  
zajmuje się Pani Maria Brzezińska,  

tel. do kontaktu 609 737 172.
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OGŁOSZENIE!
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku  
ogłasza nabór dzieci  
do klasy pierwszej  

i oddziału przedszkolnego  
w roku szkolnym 2016/2017.

Do klasy I:
rocznik 2009

na wniosek rodziców – rocznik 2010

Do oddziału przedszkolnego: 
rocznik 2010

Zapisy odbywają się na podstawie złożonego zgłoszenia  
(do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.spnasielsk.pl  

lub w sekretariacie szkoły).

Termin składania zgłoszeń  
od 15 lutego 2016 roku do 31 marca 2016 roku. 

Z UM

Dzień Pamięci
Obchody tegorocznego Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklęt ych w gminie Nasielsk 
miały miejsce w niedzielę, 28 lu-
tego. O godz. 10.30 spotkaliśmy 
się przy krzyżu w Popowie Bo-
rowym, który upamiętnia żołnie-
rzy Narodowego Zjednoczenia 

Wojskowego z plutonu dowo-
dzonego przez plut. Władysława 
Grudzińskiego ps. „Pilot”, należą-
cego do oddziału st. sierż. Mie-
czysława Dziemieszkiewicza ps. 
„Rój”, poległych na tym terenie 
23 czerwca 1950 r. 

Przy krzyżu obecni byli: Starosta 
Nowodworski Magdalena Bier-
nacka, Burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski, Zastępca Burmistrza 
Nasielska Katarzyna Świderska, 
przedstawiciele Rady Miejskiej 
w Nasielsku z Przewodniczącym 
Rady Jerzym Lubienieckim na 

czele. Nie zabrakło nasielskich 
kombatantów, delegacji gmin-
nych jednostek organizacyjnych 
i placówek oświatowych, delega-
cji okolicznych wsi oraz miesz-
kańców, także wielu z Nasielska. 
Prowadzący uroczystość Sekre-

tarz Nasielska Marek Maluchnik 
przede wszystkim jednak powi-
tał rodziny poległych żołnierzy 
i podziękował im za przybycie.
Na początku Mazurka Dąbrow-
skiego odegrała Nasielska Or-
kiestra Dęta, a następnie głos 
z a b r a ł  B u r m i s t r z  N a s i e l s k a 
Bogdan Ruszkowski .  W swo-
im krótkim wystąpieniu bardzo 
emocjonaln ie mówi ł  o kon-
tekście historycznym, w jakim 
znaleźli się żołnierze konspiracji 
niepodległościowej po II woj-
nie światowej; o tym, jak bardzo 
oczekiwali oni na pomoc Polsce 
z zewnątrz, która jednak nie na-

deszła, a oni zostali pozostawieni 
samym sobie. I za to właśnie na-
leży się tym Bohaterom najwyż-
sza cześć i chwała, bo pozostali 
Niezłomni, a choć polegli, zostali 
też Niezwyciężeni. 
W dalszej kolejności modlitwę 
za poległ ych w Popowie oraz 
wszystkich Żołnierzy Wyklętych 
słowami Litanii Narodu Polskie-
go odmówił ksiądz Tadeusz Ja-
błoński, proboszcz parafii pw. bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.

Po modl i t wie zosta ł y  z łożo -
ne kwiaty przy krzyżu. Pierw-
szą wiązankę złożyła delegacja 
Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych Koło 
w Nasie l sku,  kolejną w imie-

niu władz Powiatu Nowodwor-
skiego Starosta Nowodworski 
Magdalena Bier-
nacka, a następnie 
w imieniu władz 
i  m i e s z k a ń c ó w 
gminy Nasielsk – 
delegacja w oso-
bach: Burmistrza 
Nasielska Bogdana 
Ruszkowsk ie go, 
Zastępcy Burmi-
s t r z a  N a s i e l s k a 
Katarzyny Świder-

skiej oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Nasielsku Jerzego Lu-
bienieckiego. Po nich wiązanki 
złożyły pozostałe delegacje.
Ko l e j n y m  p u n k t e m  o b c h o -
dów Narodowego Dnia Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych w gminie 
Nasielsk była msza św. w inten-
cji Żołnierzy Wyklętych, którą 
w nasielskim kościele celebrował 
ksiądz Tadeusz Pepłoński, pro-
boszcz parafii św. Wojciecha. Pod-
czas mszy św. obecni byli również 
przedstawiciele władz samorządo-
wych gminy Nasielsk. Jak zawsze 
przy takich okazjach licznie stawi-
ły się poczty sztandarowe.
Punktem zamykającym nasiel-
skie obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych był 
odbywający się w Nasielsku po 
raz drugi bieg pod nazwą „Tro-
pem Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych ”.
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KRONIKA 
POLICYJNA

KRONIKA OSP
28.02 zastęp OSP Nasielsk i 2 
zastępy JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki wyjechały do wypadku 
drogowego w Andzinie. Dzia-
łania strażaków polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
odłączeniu akumulatorów i za-
kręceniu butli instalacji gazowej. 

03.03.2016 r. chwilę przed go-
dziną 18 zastęp OSP Nasielsk 
i JRG Nowy Dwór Maz. brał y 
udział  w akcji przy ul. Warszaw-
skiej, gdzie w bloku wyczuwalny 
był zapach gazu. Działania pole-
gały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia i ustalanie przyczyn in-
tensywnego zapachu. Z ustaleń 
wynikło, iż właściciele z jednego 
mieszkań wymieniali butlę gazo-
wą, co przyczyniło się do uwol-
nieniu gazu, który powodował 
intensywny zapach. Po przewie-
trzeniu klatki schodowej, miesz-
kańcy powrócili do mieszkań. Na 
miejscu obecny był również Ze-
spół Ratownictwa Medycznego. 
Działania trwały około godziny 
i zastępy powróciły do koszar.

R E K L A M A

24.02. w Andzinie policjanci ujaw-
nili u Kazimierza M. papierosy bez 
polskich znaków akcyzy.
25.02. na ulicy Warszawskiej Ma-
riusz Ł. kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (1,17 mg/l).
W okresie od 1 stycznia do 24 lute-
go nieznani sprawcy wycieli i skradli 
10 drzew. Straty wynoszą 3000 zł 
na szkodę Tomasza K.
25–26.02. nieznani sprawcy wła-
mali się do salonu fryzjerskiego 
przy ulicy Warszawskiej i skradli 
mienie o wartości 550 zł na szkodę 
Iwony Sz.
28.02. w Andzinie kierujący samo-
chodem marki Rover nie dostoso-
wał prędkości jazdy do panującego 
ruchu na drodze i uderzył w drze-
wo. W wyniku czego pasażera sa-
mochodu z obrażeniami ciała 
odwieziono do szpitala.
29.02. w Dąbrowie nieznani spraw-
cy skradli mienie w postaci nawo-
zów sztucznych o wartości 1380 zł 
na szkodę Zenona K.
01.03. na ulicy Broniewskiego po-
licjanci zatrzymali Stanisława O., 
który przewoził papierosy bez pol-
skich znaków akcyzy.
01.03. w Morgach nieznani spraw-
cy włamali się do domu mieszkal-
nego i skradli mienie o wartości 
7000 zł na szkodę Roberta Ś.
W okresie od 17 lutego do 1 mar-
ca w Chlebiotkach nieznani spraw-
cy wycieli i skradli 6 drzew. Straty 
wynoszą 6000 zł na szkodę To-
masza K.
05.03. na ulicy Piłsudskiego poli-
cjanci zatrzymali Adamie L., przy 
którym ujawnili marihuanę.

INTERWENCJE

Lepsze oświetlenie przejść dla pieszych
Na wielu sesjach Rady Miejskiej 
radni, a także mieszkańcy zwra-
cali uwagę na słabe oświetlenie 
przejść dla pieszych, co stwarza 
duże niebezpieczeństwo. Najwię-
cej uwag zgłaszano do przejścia 

zlokalizowanego na ul. Warszaw-
skiej przy uliczce prowadzącej 
do przedszkola. Nieco mniej było 
interwencji dotyczących przejść 
przy stacji benzynowej Bliska i na 

skrzyżowaniu ul. POW z ul. War-
szawską i Kościuszki.
W tej sprawie kierownik Wydzia-
łu Inwestycji Urzędu Miejskiego 
Radosław Kasiak przeprowadził 
rozmowy z firmą Energa-Oświe-
tlenie, która zajmuje się oświetle-
niem ulic w Nasielsku. Pierwsze 
efekty tych rozmów już są. Na 
ulicy przy drodze prowadzącej 
do przedszkola zainstalowano 
dwie lampy. Dwie lampy zainsta-
lowano również na przejściu przy 
stacji benzynowej. W tym tygo-
dniu zostanie poprawione oświe-
tlenie nad przejściami przy ul . 
POW i  Warszaw-
skiej–Kościuszki . 
Aby uzyskać lep-
sze efekty, zosta-
ną zainstalowane 
w tych miejscach 
lampy ledowe.
A t ak  na  marg i -
nesie, dobrze, że 
inter wencja k ie-
rownika Kas iaka 
b y ł a  s ku t e c z n a . 
W p r o w a d z o n e 
z m i a n y  z  p e w -
n o ś c i ą  w p ł y n ą 
na p oprawę sta-
n u  b e z p i e c z e ń -
stwa pieszych na 
tych przejściach. 
To jednak całko-
wicie zagrożenia 
nie w yel iminuje. 
D u ż y  w p ł y w  n a 
p o p r a w ę  t e g o 
s t a n u  m i a ł o b y 
powszechne uży-

wanie przez pieszych elemen-
tów odblaskowych. Nie jest to 
wprawdzie obowiązkowe na te-
renie zabudowanym i w dodat-
ku oświetlonym, ale ze względu 
na własne bezpieczeństwo win-
niśmy ich używać także tam, na 
oznakowanych przejściach. Nasi 
samorządowcy i urzędnicy roz-
prowadzili wśród mieszkańców 
wiele elementów odblaskowych, 
które można łat wo zainstalo-
wać na różnych częściach naszej 
odzieży lub noszonych przez nas 
torebkach i plecakach. 

andrzej zawadzki

FOTOOBSERWATOR
Kiedyś Nasielsk nazywany był miastem gołębiarzy. Buda stała przy bu-
dzie, a przy nich gołębiarze z wiechą w rękach. dzisiaj o latach świetności 
w tej branży przypominają ostatnie budy i skromne kraty na dachach 
komórek. Nie zanikła jednak sława o nasielskich gołębiarzach. Dzisiaj na-
zywają się hodowcami gołębi i odnoszą liczne sukcesy w tej dziedzinie.
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Wielkopostny Dzień Skupienia

Dziennikarskie rekolekcje wielkopostne
Od kilku lat, dwa razy w roku – 
wiosną i jesienią – dziennikarze 
z mediów kościelnych i świeckich 
z terenu diecezji płockiej są zaprasza-
ni do Opactwa Pobenedyktyńskiego 
w Płocku na spotkanie z biskupem 
płockim. Jesienne spotkanie ma 
charakter merytorycznej rozmowy 
o problemach związanych z pracą 
dziennikarską, natomiast spotkania 
wiosenne, odbywające się w okresie 
Wielkiego Postu, mają formę krótkich 
rekolekcji i noszą nazwę Dziennikar-
skiego Dnia Skupienia.
Taki Dzień Skupienia odbył się 
w tym roku w sobotę, 5 marca. 
Przybyło na niego około 30 redak-
torów z radia, gazetek parafialnych 
i parafialnych stron internetowych 
oraz mediów świeckich (prasa, ra-
dio, telewizja, portale internetowe) 
z terenu diecezji płockiej. Bez-
pośrednim organizatorem tego 
przedsięwzięcia była rzecznik pra-
sowy diecezji płockiej dr Elżbieta 
Grzybowska. 

Mimo wielu obowiązków duszpa-
sterskich związanych m.in. z trwającą 
wciąż w diecezji peregrynacją ko-
pii Jasnogórskiej Ikony Matki Bożej 
Częstochowskiej na wielkopostne 
spotkanie z dziennikarzami przybył 
ks. biskup ordynariusz płocki Piotr 
Libera. Od początku swej biskupiej 
posługi w Płocku ksiądz biskup dużą 
wagę przywiązuje do współpracy ze 
środowiskiem dziennikarskim. 
Biskup Libera w krótkim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na najbliższe ważne 
wydarzenia w życiu Kościoła płoc-
kiego, podziękował dziennikarzom 
za pracę na rzecz Kościoła, podkre-
ślając jednocześnie znaczenie me-
diów w życiu Kościoła, i podarował 
przy okazji tego spotkania przyby-
łym dziennikarzom swoją książ-
kę wydaną w roku 2015 Mocarze 
Krzyża Świętego, wydaną z okazji 
jubileuszu 940-lecia diecezji płoc-
kiej. 
Konferencję rekolekcyjną popro-
wadził ks. Krzysztof Świerczyński 

– wicedyrektor 
Katolickiego Ra-
dia Diecezji Płoc-
kiej (KRDP).  Nie 
była to typowa re-
kolekcyjna nauka, 
ale przekaz, połą-
czony z pokazem 
multimedialnym, 
spostrzeżeń na te-
mat relacj i mię-

d z y l u d z k i c h 
w aspekcie prze-
kazu informacj i 
i roli w tym prze-
kazie dziennikarzy. 
Rekolekcjonista 
dużą część swych 
przemyśleń po-
święcił radiu. To, 
c o  n a j b a r d z i e j 
utkwiło w pamię-
ci wielu osób, to 
stwierdzenie, że 
komunikacja mię-
d z y t ymi,  któ -
rzy są kreatorami 
pewnej rzeczywi-
stości, a tymi, któ-
rzy są jej uczestnikami, musi opierać 
się na prawdzie. I to jest główne za-
danie dla dziennikarzy.
O istotnym wydarzeniu w życiu 
polskiego Kościoła, a tym samym 
i w życiu Kościoła płockiego, Świa-
towych Dniach Młodzieży, mówił 
Marcin Szuper z diecezjalnego biu-
ra ŚDM. Przybyli dziennikarze uzy-
skali wiele informacji dotyczących 
przygotowań do tego wydarzenia 
religijnego Odbędzie się ono w lip-
cu br. Do Krakowa wybiera się z die-
cezji płockiej 1500 młodych ludzi. 
Razem z nimi pojedzie 1300 osób 
z różnych krajów, którzy wcze-
śniej będą gościć na terenie diecezji 
płockiej, w tym i w nasielskiej para-
fii. Przewiduje się, że diecezja płoc-
ka będzie gościła młodzież z Estonii, 

Armenii, Brazylii, Francji, Włoch, 
Ukrainy, Wenezueli, Ekwadoru, 
Peru, USA i Singapuru. 
Przygotowania na ich przyję-
cie w naszej diecezji, jak również 
w naszej parafii trwają od dłuższe-
go czasu. Osoby, które chcą jeszcze 
aktywniej uczestniczyć w tej akcji, 
bardziej szczegółową informację 
mogą uzyskać u swych duszpa-
sterzy. Można też włączyć się w to 
przedsięwzięcie przez uczestnictwo 
w akcji „Napełnij dzban”. Nie ulega 
bowiem wątpliwości, że całe przed-
sięwzięcie wymaga olbrzymich sił 
i środków. Tu Kościół płocki liczy na 
ofiarność wiernych. 
Uczestnicy spotkania z okazji Dnia 
Skupienia uczestniczyli w reko-
lekcyjnej mszy św. w zabytkowej 

kaplicy św. Benedykta. Jednym 
z elementów jej wystroju jest or-
nat, w którym przed laty mszę św. 
w czasie pobytu w Płocku odprawiał 
św. Jan Paweł II.
W czasie krótkiego pobytu w Opac-
twie Pobenedyktyńskim dziennika-
rze obejrzeli też dwie wystawy. Jedna 
z nich jest dotyczy pobytu w Płocku 
świętej siostry Faustyny, a druga to 
malarstwo poświęcone Matce Bo-
żej autorstwa Wisławy Kwiatkowskiej 
i Krystyny Szalewskiej. 
Dalsza część spotkania odbyła się 
w kawiarence Opactwa. Tu przy ka-
wie i ciastkach w grupach wymie-
niano poglądy i doświadczenia na 
interesujące organizatorów i dzien-
nikarzy tematy.

andrzej zawadzki
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WARTO PRZECZYTAĆ

Przed miłością  
nie uciekniesz
Kac książkowy to u mnie rzadkość. 
Często tuż po lekturze zapominam 
o treści przeczytanej książki, ale po-
wieści Agnieszki Lingas-Łoniewskiej 
zostają ze mną na długo po zakoń-
czeniu. Tak było i tym razem.

Z okazji premiery książki Jesteś moja 
dzikusko (i właściwie po raz pierw-
szy) wzięłam udział w akcji Book 
Tour zorganizowanej przez Cyry-
się i Agnieszkę Lingas-Łoniewską. 
Było to najlepsze, co mogłam zro-
bić. A muszę przyznać, że nie byłam 
przekonana do tej powieści. Dziwny 
tytuł, dziwna okładka. Stwierdziłam, 
że to nie dla mnie. Jakże się myli-
łam! Zakochałam się w tej powieści. 
Z każdą stroną byłam coraz bardziej 
oddana jej bohaterom. 

Tony Tolland, uczeń maturalnej klasy, pięścią i zastraszaniem rozwiązuje 
wszelkie problemy. Większość uczniów boi się tego aroganckiego zło-
śnika, zaś dziewczyny tylko wodzą za nim wzrokiem, jednak żadna nie 
ma odwagi się odezwać. Tony ma partnerkę, ale nie traktuje tego związku 
poważnie. On niczego nie traktuje poważnie. To wszystko ulega zmia-
nie, gdy w jego domu pojawia się córka przyjaciółki jego matki, Natalia. 
Dziewczynę spotkała tragedia – zmarła jej matka, a ona została na świe-
cie sama. Anthony nie jest zadowolony z intruza w domu. Nie chce brać 
odpowiedzialności za Natalię. Jednak jego serce łagodnieje z każdym 
dniem; Antek i Nata przekonają się, że nie warto walczyć z uczuciem, 
przed którym nie są w stanie uciec.

Emocje towarzyszące mi przy lekturze Dzikuski (jak pieszczotliwie na-
zywam tę powieść) są wręcz nie do opisania. Mam wrażenie, iż nie je-
stem w stanie oddać uczuć towarzyszących mi podczas czytania. Jedno 
jest pewne: nigdy nie zawiodłam się na twórczości Agnieszki Lingas-Ło-
niewskiej Ona jedyna potrafi oddać w powieści to, czego tak zaciekle 
szukam. Pani Agnieszka kolejny raz skradła moje serce, a ja w pełni je jej 
zawierzyłam. Faktem jest, że w tym, jak i w poprzednim roku, znalazłam 
kilka świetnych perełek książkowych, ale Dzikuska jest numerem jeden!

Miłośników książek autorki nie muszę chyba namawiać do czytania, zaś 
amatorom literatury polskiej mogę powiedzieć tylko tyle: takich emo-
cji – od płaczu, przez zdumienie, po śmiech – nie przeżywałam bardzo 
dawno. Miałam wrażenie, że książka czyta się sama. Jedynie, co mogę 
obiecać, to to, że będzie to niezapomniana książkowa przygoda. Ja z ca-
łego serca polecam.

Marta Czeremurzyńska

Z DKK

Spotkanie z książką
W sobotę, 27 lutego br. o godzi-
nie 11:30 członkowie nasielskie-
go Dyskusyjnego Klubu Książki 
mieli okazję uczestniczyć w ko-
lejnym spotkaniu, odbywającym 
s ię  w c z yte ln i  p rz y M iej sko -
-Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Tematem dyskusj i była książka 
Piotra Nesterowicza Cudowna . 
Zgo dn i e  z  j e dnomyś lną  op i-
nią członków DKK jest to utwór 
rzecz świetnie napisana, czyta się 
ją bardzo dobrze, jednak zawie-
ra tzw. „suche fakty”. Opowieść 
została przedstawiona oczyma 
reportażysty, co nie każdemu 
przypadło do gustu. Za to dys-
kusja podczas spotkania była 
pełna emocji; przypomniała klu-
bowiczom czasy PRL-u i  g łę-
bokiej wiary religijnej. Wszyscy 

stwierdzili zgodnie, że ówcze-
sne „cuda” był y w tamt ych 
czasach ludziom potrzebne, 
niezależnie od tego, czy teraz 
w nie wierzymy. 
Na koniec jedna z uczestniczek 
DKK przeczytała nam po cze-
sku jedną z bajek braci Grimm 
„ Š í p ková  Rů ž e n k a”  [Ś p i ą c a 
Królewna] i wyjaśniła, na czym 
polegają najważniejsze różni-
ce między językiem czeskim 
a polskim. To było bardzo pa-
sjonujące spotkanie! 
Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do do łączenia do nas . 
Kolejne posiedzenie Dyskusyj-
nego Klubu Książki w sobotę, 
12 marca br. o 11:30. Tym ra-
zem tematem spotkania będzie 

książka Jana Nowickiego Białe 
walce .

Marta Czeremurzyńska

Patent na kulturę w Nasielsku

II edycja konkursu  
na inicjatywy mieszkańców
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 
do udziału w drugiej edycji konkur-
su „Mam patent na kulturę – inicja-
tywy mieszkańców 2016”.
Chcesz, aby w Twoim mieście wię-
cej się działo? Masz pomysł, ale 
brakuje Ci odwagi i funduszy? Po-
możemy Ci go zrealizować. „Odda-
jemy” kulturę w ręce społeczności 
lokalnej, aby wspólnie zrealizować 
wiele ciekawych i potrzebnych 
działań kulturalnych w naszej miej-
scowości.
Pomysły mogą zgłaszać mieszkań-
cy i osoby zamieszkujące gminę 
Nasielsk, występujący jako: osoby 
indywidualne, grupy nieformal-
ne (min. 3 osoby, ze wskazaniem 
przedstawiciela) oraz organizacje 
pozarządowe. Przy realizacji po-
mysłu/inicjatywy NOK zapewnia 
wsparcie finansowe, infrastruktu-
ralne i merytoryczne. Maksymal-
na kwota dofinansowania pomysłu 
wynosi 5000 złotych. Spośród na-
desłanych projektów wybierzemy 
od 3 do 5 różnych inicjatyw wska-
zujących nowe możliwości działań 
(w nowej dziedzinie, nowej prze-
strzeni i z nową grupą). Formularze 
zgłoszeniowe można składać od 
10 do 29 marca br. do godz. 17.00 
w Nasielskim Ośrodku Kultury. 
Wszystkie niezbędne dokumenty 
można pobrać z naszej strony in-
ternetowej: www.noknasielsk.pl.
Pierwszy konkurs na inicjatywy 
mieszkańców cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Przy dofinan-
sowaniu oraz wsparciu ze strony 
NOK w 2015 r. zostały zrealizo-
wane cztery projekty: „Pokoloruj-
my Nasielsk” złożony przez Grupę 
Dream Team; „Nasielska Fabryka 
Guzikowych Pomysłów” złożony 
przez Stowarzyszenie Artystyczno-
-Społeczne „Skafander”; „Biesiada 
Sierpniowa” złożony przez Grupę 
Sołecką oraz projekt „ŁapZaMajka” 
złożony przez Dawida Domałę. 
Wszystkie te działania wzmocni-
ły więź Nasielskiego Ośrodka Kul-

tury z mieszkańcami i pozwoliły 
na odkrycie potencjału kulturo-
wego oraz nawiązanie relacji part-
nerskich z osobami działającymi 
na rzecz kultury w naszej gminie. 
– Jesteśmy zadowoleni z realizacji 
wszystkich projektów. Inicjatywy 
były skierowane do zróżnicowa-
nych pod względem wieku i zain-
teresowań mieszkańców i każda 
z nich spełniała oczekiwania śro-
dowiska lokalnego. Realizacja pro-

jektów pokazała, że nasielszczanie 
są pełni nowatorskich pomysłów 
na działania kulturalne i przy odpo-
wiednim wsparciu mogą je zreali-
zować – mówi Marek Tyc, dyrektor 
Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Zachęcamy do udziału w konkursie 
na inicjatywy mieszkańców. Razem 
możemy zrealizować wiele cieka-
wych projektów dla naszej społecz-
ności.

K.T.

Plakat autorstwa Leszka Gałążewskiego
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Kamil na podium Legia MTB 
O korzyściach płynących z jazdy na rowerze nie trzeba nikogo przekony-
wać. Jest to sport uniwersalny i dla każdego, niezależnie od płci, wieku czy 
kondycji. Są tacy, którzy jazdę na rowerze traktują jako sposób spędzania 
wolnego czasu, dla innych jest to coś więcej niż zwykła przejażdżka, jest 
to możliwość rozwoju fizycznego, adrenalina i – sukcesy. 
Jednym typów rowerów jest MTB. Skrót ten pochodzi z języka angiel-
skiego i oznacza mountain bike, czyli rowery górskie. Rowery MTB są 
przede wszystkim przeznaczone do jazdy w terenie, którego ukształto-
wanie może być zróżnicowane. Taki rower idealnie nadaje się dla miłośni-
ków wypadów za miasto, stromych zboczy, wybojów, polnych śnieżek 
czy wertepów. Profesjonalny rower MTB wyróżnia specjalnie wzmacniana 
rama oraz koła z szerokimi oponami, które gwarantują lepszą przyczep-
ność podczas jazdy po nierównym terenie. Nieodzownym atrybutem 
osób korzystających z rowerów MTB jest kask. Ochrania on głowę pod-
czas ewentualnego upadku. O ile jazda na rowerze cieszy się popularno-
ścią, o tyle dostępność ścieżek rowerowych i specjalnie wyznaczonych 
tras jest mało. Najwięcej znajdziemy ich w górach, gdzie niejednokrot-
nie szlaki turystyczne pełnią funkcję takich tras. 
Kolarstwo MTB jest dyscypliną sportową uprawianą przez wielu miłośni-
ków ekstremalnych wrażeń. Należy do nich również nasielszczanin Kamil 
Jankowski. Kamil jest członkiem Polskiego Klubu MTB od listopada 2015 r. 
Ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jego ostatni wyczyn to zajęcie 
pierwszego miejsca w I Bemowskim Zimowym LEGIA MTB 2015/2016 

w kategorii MINI 17+. Celem tego wyścigu było uczczenie setnej roczni-
cy powstania klubu CWKS Legia i 88-lecia sekcji kolarskiej, popularyza-
cja kolarstwa przełajowego i MTB, a także promowanie jazdy rowerem, 
również zimą, promocja zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku 
i rekreacji oraz pokazanie nowych form organizacji imprez kolarskich. Be-
mowo ma wyjątkowe warunki do uprawiania kolarstwa MTB: znane wśród 
kolarzy Forty Bema oraz atrakcyjny teren Wojskowej Akademii Technicz-
nej. Cały cykl składał się z 4 etapów, a Kamil w każdym z nich zajął bardzo 
dobre lokaty:
• 11 listopada 2015 r. Fort Bema – Kamil pokonał dystans 4,92 km w czasie 

19:35 min i zajął II miejsce, 
• 5 grudnia 2015 r. WAT – III miejsce na dystansie 7,64 km w czasie 28:23 

min,
• 3 stycznia 2016 r. Fort Bema – III miejsce na dystansie 8 km w czasie 

25:21 min,
• 20 luty 2016 r. WAT Finał – IV miejsce na dystansie 7,41 km w czasie 

24:47 min.

To właśnie 20 lutego na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w War-
szawie odbył się I Bemowski Finał zimowej edycji Legia MTB Maraton. Ry-
walizacja była zacięta, warunki pogodowe ekstremalne, ale jak wspomina 
Kamil: – Dzisiejszy etap zakończyłem na najbardziej nielubianym IV miej-
scu (wygrały rowery przełajowe), ale w całym cyklu I Bemowskiego 
Zimowego Legia MTB 2016 znalazłem się na I miejscu w klasyfikacji ge-
neralnej na dystansie mini. Brudny zmęczony zmarznięty, ale szczęśliwy. 
Dzięki wszystkim którzy mnie wspierali.
Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy! 

(IW)

Z BIBLIOTEKI. Wystawa

Nasielsk w średniowieczu
W dniu 29.02.2016 roku 
do Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej przy-
był y dzieci z klasy II d 
ze Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku z wychowaw-
czynią Jolantą Sobiec-
ką oraz Pauliną Maciątek. 
Była to już kolejna wizyta 
uczniów tej klasy. 
Tym razem dzieci zwie-
dziły wystawę „Nasielsk 
w średniowieczu” miesz-
c z ąc ą  s i ę  w b u d yn ku 
MGBP, która cieszy się 
ogromną popularnością, 
zarówno wśród dzieci , jak 
i osób dorosłych. Ucznio-
wie byli bardzo zaintere-
sowani, o czym świadczy 
liczba pytań, jakie zada-
wali naszemu przewodnikowi po 
muzeum – dyrektorowi MGBP dr. 
Stanisławowi Tycowi. Tradycyjnie 
chłopcom najbardziej podobali się 
średniowieczni rycerze-wojowie 
i wyposażenie ich zbroi. Dziew-
czynkom natomiast fragmenty bi-
żuterii, jakie ocalały, oraz elementy 
naczyń glinianych. 
Po udanej wizycie w muzeum 
uczniowie udali się na piętro, do 

czytelni,  gdzie z zapałem od-
powiadali na zagadki oraz po-
wtarzal i  „ łamańce jęz ykowe” 
przygotowane przez panie biblio-
tekarki: Izabelę Mazińską i Jolan-
tę Budziszewską-Rogalską, jak np. 
„Chrząszcz brzmi w trzcinie…”, 
„Czesał czyżyk…”, „Leży Jerzy na 
wieży…”. Na zakończenie ucznio-
wie zostali obdarowani rycerzami 
do kolorowania oraz labiryntem 
do zamku królewny. Oczywiście 
wszystkie dzieci zwróciły poży-

czone wcześniej, a przeczytane 
już książki i wypożyczyły kolejne.
Serdecznie zapraszamy wszystkie 
chętne osoby do zwiedzania wy-
stawy „Nasielsk w średniowieczu”, 
mieszczącej się w budynku Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej. 
Można ją oglądać od poniedział-
ku do piątku w godz.9.00–16.00. 
Więcej informacji można uzyskać 
pod nr. tel. 23 6912552.

Bibl.

Krawiec Niteczka – spektakl teatralny dla dzieci
W ramach spotkań z Teatrem SMY-
KA w Nasielskim Ośrodku Kultury 
zapraszamy 19 marca br. o godz. 
13.00 na przedstawienie Kra-
wiec Niteczka . Spektakl powstał 
na podstawie opowiadania Korne-
la Makuszyńskiego. Jest to historia 
dzielnego krawca, który po wielu 
fascynujących przygodach docie-
ra do Pacanowa i ratuje miasteczko 
przed potopem, zaszywając dziurę 
w niebie. Po tak bohaterskim czy-
nie krawiec Niteczka zostaje kró-
lem Pacanowa i mężem pięknej 
królewny. Przedstawienie skrzy się 
dowcipem i ciekawymi rozwiąza-
niami inscenizacyjnymi. Znakomi-
cie bawi widzów w każdym wieku, 
choć jest adresowane głównie do 
widowni dziecięcej. 
Ten pomysłowy monodram wyko-
rzystuje techniki teatru lalek. Lalki i 
scenografia zostały wykonane we-
dług projektów znanego łódzkiego 
plastyka Jana Zielińskiego. Muzy-

kę do spektaklu skompo-
nował Bogdan Dowlasz, 
były rektor Akademii Mu-
zycznej w Łodzi, ceniony 
muzyk i twórca oprawy 
muzycznej wielu spektakli 
teatralnych.
Spektakl doceniony przez 
recenzentów i krytyków 
teatralnych został m.in. 
wyróżniony na III Mię-
dzynarodowym Festiwa-
lu Solistów Lalkarzy oraz 
nagrodzony na X Między-
narodowych Toruńskich 
Spotkaniach Teatrów La-
lek. Jest zapraszany na fe-
stiwale i przeglądy sztuki 
teatralnej dla dzieci, nie 
tylko w kraju, ale i za grani-
cą. Zawsze entuzjastycznie 
przyjmowany przez widzów, cieszy 
pogodnym dowcipem i wzrusza 
ciepłym klimatem. Przekonajcie 
się sami.

Bilety do nabycia w kasie kina Niwa 
oraz online na www.noknasielsk.pl. 
Cena biletu: 8 zł.

K.T.
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Zagroda Edukacyjna we Winnikach 
Gospodarstwo państwa Kowalskich 
z Winnik jest znane z produkcji ole-
jów: lnianego i rzepakowego, a tak-
że, chociaż mniej, z hodowli świń 
polskiej rasy złotnickiej białej. To 
producenci zdrowej polskiej żyw-
ności.
Ostatnio państwu Kowalskim doszła 
jeszcze jedna forma działalności. 
To tworzenie przyjaznej atmos-
fery wokół wsi przez danie szans 
ludziom, zwłaszcza młodym, na 
poznanie funkcjonowania wsi i jej 
uroków. Służy temu tworzona sieć 
Zagród Edukacyjnych. Miano takiej 
właśnie zagrody uzyskało gospo-
darstwo z Winnik.
Wizyty różnego rodzaju grup 
w tym gospodarstwie odbywają się 
właściwie w ciągu całego roku. Naj-
więcej jest ich jednak od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni. W tym 

roku inaugurację nowego sezonu 
państwo Kowalscy wyznaczyli so-
bie na dzień 1 marca. Mieli jednak 
przy tym małego pecha, ponieważ 
tego właśnie dnia, w okresie bez-
śnieżnej zimy, spadł śnieg. Na od-
wołanie zajęć nie było już czasu, 
chociaż goście nie mieszkali dale-
ko. Tego dnia gospodarstwo go-
ściło uczniów z Zespołu Szkół nr 2 
im. księcia Józefa Poniatowskiego 
w Starych Pieścirogach.
Wizyta dzieci i młodzieży z tej 
szkoły miała ściśle wyznaczony cel. 
Szkoła od lat uczestniczy, odno-
towując wiele sukcesów, w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Promocji 
Zdrowego Stylu Życia organizo-
wanej przez PCK. W tym roku jest 
to już XXIV Olimpiada. Tego dnia 
chodziło o obejrzenie, jak w tym 
gospodarstwie jest produkowa-

na zdrowa żywność. W szkole or-
ganizacją działań 
związanych z tą 
Olimpiadą zajmuje 
się Hanna Golnik, 
zaś współpracują 
z nią Zofia Trusz-
kowska i Małgo-
rzata Bendowska. 
Akcji tej patronuje 
dyrekcja, a zwłasz-
cza wicedyrektor 
Barbara Jaskulska, 
która razem z Han-
ną Golnik przyby-
ła tego dnia wraz 
z młodzieżą do 
Winnik.

Uczniowie poznali sposób produk-
cji oleju lnianego, który przez wiele 
osób jest używany nawet jako lek. 
Dowiedzieli się też, w jakich warun-
kach jest produkowane siemię lnia-
ne, z którego na zimno wytłacza się 
olej. A siemię to owoc uprawiane-
go tutaj w warunkach ekologicz-
nych lnu. W tym gospodarstwie 
łodygi lnu i odpady po tłoczeniu są 
wykorzystywane w hodowli świń 
rasy złotnickiej białej. Ostatnio go-
spodarstwo wzbogaca się o cały 
system sprzętów, dzięki którym ze 
słomy lnianej było produkowane 
włókno lniane, a z niego – zdrowa 
odzież. 

W dużym stopniu inicjatorką spo-
tkania w gospodarstwie państwa 
Kowalskich była uczennica II kla-
sy gimnazjum ze szkoły w Starych 
Pieścirogach Ala Pawlak, która 
w ramach realizacji zadań zwią-
zanych z Olimpiadą podjęła wie-
le różnorodnych działań w swym 
środowisku. Ona też będzie re-
prezentowała szkołę i powiat no-
wodworski na etapie okręgowym 
(wojewódzkim) Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia. Wszyscy liczą, że i na 
tym etapie osiągnie bardzo dobry 
wynik.

andrzej zawadzki

Z MIASTA

Otwarcie NPL
We wtorek, 1 marca br., w budyn-
ku nasielskiej przychodni zdrowia 
przy ul. Sportowej został oficjalnie 
otwarty punkt udzielania świad-
czeń Nocnej i Świątecznej Po-
mocy Lekarskiej. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, którzy wspólnie 
podjęli decyzję o zmianie lokali-
zacji NPL w Nasielsku: Magdalena 
Biernacka, starosta powiatu nowo-
dworskiego, Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, i Katarzyna 
Świderska, wiceburmistrz Nasielska 
oraz dyrektorzy współpracują-
cych ze sobą placówek ochrony 
zdrowia: Maria Michalczyk, dy-
rektor Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w  N a s i e l s k u , 
i  Jacek Kacper-
ski, dyrektor No-
wo d wo r s k i e g o 
Centrum Medycz-
nego w Nowym 
D wo r ze M a zo -
wieckim.
Usługi w zakresie 
nocnej i świątecz-
nej opiek i  zdro-
wotnej świadczone 
są pacjentom co-
dziennie od godzi-
ny 18.00 do 8.00 
następnego dnia 
oraz całodobowo 
w soboty, niedzie- le i inne dni ustawowo wolne od 

pracy.
Jak zap ewnia M .  Michalcz yk, 
dyrektor nasielskiego SP ZOZ: 
– W zespołach lekarsko-pielę-
gniarskich pracują pielęgniarki za-
trudnione w nasielskiej placówce 
i sprawujące na co dzień opiekę 
nad większością pacjentów na-
szej gminy, a zatem znające ich 
problemy i potrzeby. To z pewno-
ścią zagwarantuje wysoką jakość 
świadczonych pacjentom usług.
Do końca lutego br. punkt NPL 
mieścił się w budynku komisaria-
tu policji przy ul. Kościuszki. Swo-
jej lokalizacji nie zmienia natomiast 
podstacja pogotowie ratunkowego.

za: www.nasielsk.pl

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 możli-
wość zdobycia cennego doświadczenia na STAŻU, który ze względu na 
współfinansowanie 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 ZGŁA-
SZANIA SIĘ DO DORADCÓW 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 Pra-
cy w Nowym Dworze Mazowieckim www.pupndm.pl oraz w siedzibie 
urzędu ul. Juliusza Słowackiego 6.
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Magia fotografii
Rozmowa z Tomaszem Zawadzkim pokazuje, jak fascynującą dziedziną sztuki jest fotografia i ile trudu oraz przygotowań wy-
maga wykonanie dobrego zdjęcia. To przede wszystkim jednak opowieść o wielkiej pasji do fotografowania.

wiania ani powtórek, jest jedna szansa 
na dobre ujęcie. Ale dlatego właśnie 
jest to interesujące – mówi. Dodaje 
przy tym, że trzeba mieć oczy do-
okoła głowy i uważać, by czegoś nie 
zapomnieć zabrać. – Słyszę gdzieś 
syreny wozów strażackich, zabie-
ram, co mam pod ręką, i ruszam ro-

bić zdjęcia… a tu 
okazuje się, że za-
pomniałem w tym 
wszystkim załado-
wać kartę pamięci 
do aparatu – śmie-
je się.
Jednak większość 
jego twórczości to 
fotografia przyro-
dy i krajobrazu. To-
masz Zawadzki ma 
swój profil na por-

talu Polska Niezwykła (ponad tysiąc 
zdjęć). Często robi zdjęcia kościołów, 
zwykle starych. – Pociągają mnie te 
miejsca, ich starość i majestat. Taki 
kościół to coś wyjątkowego. Widzisz 
małą wioskę, mało ciekawy teren 
i nagle w jego środku stoi taka budow-
la, nieraz sprzed wieków. To niezwykłe 
– przyznaje. 
Ostatnia z jego przygód wiąże się 
z tym tematem. – Trafiłem na ze-
spół badaczy, który realizował pro-
gram „Było… nie minęło” w kościele 
w Czerwińsku. Pospiesznie się tam 
zabrałem. Porozmawiałem z tymi 

ludźmi oraz z proboszczem i zaprosili 
mnie na następny dzień – wspomina 
i dodaje – Wtedy było jeszcze cie-
kawiej! Razem przeszukaliśmy pod-
ziemia klasztoru, miejsca ukazujące 
kilka wieków historii. Jestem dumny, 
że miałem udział w ich uwiecznianiu. 
Wyjątkowości temu zdarzeniu dodaje 
fakt, że oprócz urzędnika z Czerwińska 
był on jedynym fotografem, który ro-
bił tam zdjęcia. 
Tomasz Zawadzki podsumowuje – 
Gdziekolwiek jestem, tam staram się 
fotografować kościoły. Kilka lat temu 
dostałem nawet główną nagrodę za 
zdjęcie kościoła w Naruszewie. Był to 
konkurs „Moja gmina w obiektywie”, 
zorganizowany przez Bibliotekę Pu-
bliczną w tej miejscowości. Poza na-
grodą główną zajął wówczas również 
I miejsce, III miejsce i zdobył wyróż-
nienie w poszczególnych etapach.
W 1995 r. Tomasz Zawadzki zajął 
I miejsce w konkursie organizowa-
nym przez „Tygodnik Ciechanow-
ski”, później I miejsce w konkursie 

na pocztówkę z Ciek-
syna zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie 
Artystyczno-Społecz-
ne „Skafander”, a tak-
że Nagrodę Dyrektora 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego w konkur-
sie „Parki Narodowe”, 
którego organizatorem 
był Kampinoski Park 
Narodowy.
Tomasz Zawadzki nale-
ży do Związku Polskich 
Fotografów Przyrody. Jak przyznaje, 
obecność tam to świetna okazja do 
spotkania się i wymieniania doświad-
czeniami. Wiceprezesem związku jest 
Adam Ławnik, którego Tomasz nazy-
wa swoim fotograficznym mistrzem. – 
Doświadczenia wyniesione podczas 
spotkań z takimi ludźmi są bezcen-
ne – uważa. A co on sam radzi tym, 
którzy chcą wyruszyć w plener robić 
zdjęcia? – Cóż, pakujcie się i wybieraj-
cie! – mówi. 
Czego Tomasz Zawadzki nie lubi we 
współczesnej fotografii i fotografach? 
Przede wszystkim nadużywania pro-

gramów do obróbki zdjęć. – Dzisiaj, 
wydaje mi się, że ludzie bardziej wolą 
być dobrymi grafikami niż dobrymi 
fotografami. Na szczęście np. kon-
kursy, jakie odbywają się w ZPFP, mają 
ściśle określone reguły i nie pozwala-
ją na zbytnią ingerencję w fotografie, 
co pozwala ostudzić zapał niektórych 
i skupić się na robieniu zdjęcia, a nie 
tym, co oferują programy do obróbki 
cyfrowej zdjęć – mówi. 
Oprócz gazet i internetu zdjęcia To-
masza Zawadzkiego trafiły do kil-
ku publikacji. Można je zobaczyć 
w Krzyczkowej historii i Smakach 
północnego Mazowsza wydanych 

przez Fundację Go Si-
lver. Na zdjęcia Tomasza 
natrafimy także w książ-
kach poświęconych 
Nasielskowi oraz w prze-
wodnikach po Warmii 
i Mazurach wydawnic-
twa Demart. Ponadto 
Zespół Państwowych 
Szkół Muzycznych nr 4 
im. Karola Szymanow-
skiego w Warszawie 
wykorzystał jego zdjęcia 
przy tworzeniu publika-
cji (na które składały się 

książka i płyta z muzyką klasyczną) 
wydanych z okazji 50-lecia swojego 
istnienia. 
Zdjęcia Tomasza Zawadzkiego 
można zobaczyć na jego pro-
filach na takich portalach jak: 
Polska Niezwykła:
http://www.polskaniezwykla.pl/
web/user/show,toron27%20.html
Flog.pl:
http://toron27.flog.pl/
oraz w serwisie Nasza Klasa na pro-
filu „Nasielsk moim obiektywem 
miasto i okolice”.

Rozmawiał P. Kozłowski

Jego zainteresowanie fotografią roz-
poczęło się, gdy był dzieckiem i miał 
okazję zobaczyć wywoływanie zdjęć 
w pracowni fotograficznej podczas 
zajęć prowadzonych w szkole przez 
jego ojca, Andrzeja Zawadzkiego. – 
Wszędzie ciemno, tajemnicze czer-
wone światło, dla małego chłopca to 

była prawdziwa magia i zafascyno-
wało mnie to – mówi. Szybko zaczął 
się interesować tym tematem głę-
biej, wertować albumy fotograficzne. 
Dużo do jego pasji przyczynił się oj-
ciec chrzestny, który sam fotografo-
wał, głównie przyrodę, co do dzisiaj 
odbija się w tematyce zdjęć Tomasza.
Swój pierwszy aparat dostał na Pierw-
szą Komunię – był to niemiecki CER-
TO KN 35. Potem była radziecka 
SMIENA 8M wygrana w szkolnym 
konkursie, jako nagroda za… znajo-
mość przepisów drogowych. Później 
Tomaszowi udało się dostać, nowo-
czesny jak na tamte czasy, Zenit TTL. 

I w końcu około 1988 r. jego rodzi-
ce powiedzieli „Pakuj się, jedziemy 
do Berlina po aparat!”. Była to Prakti-
ca BC1. – Wtedy to był jak zachodni 
dobry aparat – mówi fotograf. Doda-
je, że do dzisiaj ma w swojej kolekcji 
wszystkie wymienione sprzęty.
Tomasz Zawadzki skończył nieistnie-
jące już pomaturalne Studium Fo-
totechniczne w Warszawie na ulicy 
Spokojnej. Nabył swój pierwszy aparat 
do poważniejszej działalności, Canon. 
– Był ściągnięty z USA, miał lampę 
błyskową, dwa obiektywy i kosztował 
na początku lat 90. dwa tysiące zło-
tych. Żałuje, że obecnie tyle pienię-
dzy nie wystarczyłoby na tyle sprzętu 
– śmieje się. 
Zdjęcia Tomasza są publikowane 
są w naszym piśmie, w „Tygodniku 
Nowodworskim” i „Tygodniku Cie-
chanowskim”. Robieniu fotografii re-
portażowych zawsze towarzyszy 
pewnego rodzaju niepewność, czy 
zdjęcie wyjdzie. – Jest zawsze strach, 
że coś przegapisz. Tutaj nie ma usta-

Brzostowo na Podlasiu - krowa przeprawia się przez Biebrzę

Warszawskie Łazienki - Zimowy wieczór światła 
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Siemię lniane – właściwości
Siemię lniane to ziarno jednej z najpopularniejszych roślin stosowanych 
w medycynie naturalnej. Swoje właściwości zdrowotne zawdzięcza 
składnikom, a są to przede wszystkim kwasy omega 3, witamina E, kwas 
foliowy, witaminy B1 i B6, lignany, substancje balastowe i śluzowe, białko, 
cynk, potas, żelazo magnez oraz fitoestrogeny.
Siemię ma liczne właściwości zdrowotne. Działa przeciwzapalnie dzięki 
dużej dawce kwasów tłuszczowych omega 3, co ma duże znaczenie 
przy zapobieganiu powstawaniu przewlekłych chorób, jak miażdżyca, 
cukrzyca czy też niektórym nowotworom. Niedobór kwasów omega 3 
lub nieodpowiednie proporcje pomiędzy kwasami omega 3 a omega 6 
może powodować nasilenie stanów zapalnych. Siemię lniane, podobnie 
jak ryby, pomaga zachować odpowiednia proporcje.

Poza tym siemię lniane:
– reguluje poziom cholesterolu,
– osłania przewód pokarmowy,
– zawiera duże ilości błonnika pokarmowego,
– ma właściwości lekko przeczyszczające,
– zapobiega zaparciom,
– pomaga w nieżycie żołądka,
– poprawia elastyczność skóry,
– u kobiet w okresie okołomenopauzalnym reguluje poziom estrogenów
Oprócz korzystnych właściwości siemię lniane ma również kilka nega-
tywnych:
– bardzo duża zwartość błonnika może powodować działanie prze-
czyszczające oraz wywołać podrażnienie u osób z zespołem jelita draż-
liwego. Dlatego należy jego spożycie zaczynać od niewielkich ilości;
– siemię lniane zawiera głównie nienasycone kwasy tłuszczowe, dlatego 
jest podatne na jełczenie. Należy zatem zwrócić uwagę na sposób prze-
chowywania. Najlepiej przechowywać w postaci niezmielonych nasion, 
dzięki czemu siemię ma znacznie dłuższy okres przechowywania niż 
ziarna zmielone czy olej. Należy przechowywać w szczelnym opako-
waniu w ciemnym miejscu;
– zawiera także lignany stanowiące źródło fitoestrogenów. Działanie ich 
jest korzystne dla kobiet w okresie okołomenopeauzalnym, jednak nie 
są znane konsekwencje stosowania dużych dawek;
– siemię, podobnie jak wiele innych produktów naturalnych, jest źró-
dłem niewielkich dawek związków cyjanowych, szczególnie jeśli spo-
żywa się je na surowo. Organizm ludzki ma jednak zdolność neutralizacji 
pewnych dawek związków cyjanowych – 3 łyżeczki mielonego siemie-
nia lnianego dziennie to ilość w pełni bezpieczna, a jednocześnie stanowi 
dawkę efektywną jeśli chodzi o korzystne działanie na zdrowie.
Spożywając siemię, nie wolno zapominać o odpowiedniej ilości wody, która 
jest niezbędna do właściwego działania błonnika. W przeciwnym wypadku 
możemy przyczynić się do powstania zaparć.
Składniki czynne zawarte w siemieniu będą przyswajalne, jeśli siemię zosta-
nie zmielone, dlatego dobrze jest zmielić je przed spożyciem.
W przypadku osób niemogących spożywać jaj w wypiekach siemię wyko-
rzystuje się jako ich substytut. Siemię lniane możemy spożywać w postaci 
naparu, ale także jako dodatek do potraw sałatek, kanapek, koktajli i jogurtów.

Jubileusz harcerstwa  
w Starych Pieścirogach
W weekend 26–28 lutego w Ze-
spole Szkół nr 2 w Starych Pieści-
rogach odbył się biwak harcerski 
hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiec-
ki, łączący obchody 10-lecie 
istnienia naszego lokalnego środo-
wiska harcerskiego oraz Dnia Myśli 
Braterskiej – międzynarodowego 
święta harcerzy i skautów.
Historia harcerstwa w Starych Pie-
ścirogach sięga jednak nieco głę-
biej. – Początki to tak na prawdę 
lata 2002–2004, wtedy w kilku 
przyjaciół jeździliśmy na obozy 
harcerskie jako osoby niezrzeszo-
ne – mówi podharcmistrz Daniel 
Nowak, komendant 3. Szczepu 
DHiGZ im. „Bratnich Ognisk” i do-
daje – W 2004 roku dostaliśmy 
kredyt zaufania od ówczesne-
go komendanta hufca w Nowym 
Dworze Mazowieckim Sebastiana 
Sosińskiego, który pozwolił zło-
żyć nam Przyrzecze-
nie Harcerskie, mimo 
że nie byliśmy harce-
rzami. Później losy tu-
tejszego środowiska 
harcerskiego toczyły 
się różnie, przybywali 
nowi członkowie, starzy 
odchodzili, ale w końcu 
w maju 2014 r. udaje się 
zawiązać szczep, które-
go komendantem zo-
stał phm. Daniel Nowak.
Od początku swojej 
działalności harcerze brali udział 
w różnych akcjach społecznych. 
– Nasze pierwsze akcje społeczne 
to zbiórka charytatywna dla dzie-
ci z najuboższych rodzin parafii 
w Starych Pieścirogach przy okazji 
świąt Bożego Narodzenia. Nazwa-
liśmy ją „Sianko” – wspomina phm. 
Daniel Nowak. Harcerze przekazu-
ją również co roku Betlejemskie 
Światełko Pokoju oraz angażują się 
w Wielką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy.
Biwak harcerski zebrał w Pieściro-
gach około 180 osób. Przedział 
wiekowy uczestników wahał się od 
6 do 18 lat. W piątkowy wieczór 
zostali oni zakwaterowani w sa-
lach szkolnych, aby mogli się po-
silić i odpocząć przed kolejnymi 
zaplanowanymi zajęciami. Jeszcze 
tego samego dnia odbył się apel 
poprowadzony przez Daniela No-

waka, a później przyszła pora na nie-
odzowne dla harcerzy świecowisko 
integracyjne z zabawami i śpiewami 
przy akompaniamencie gitary.
Najwięcej atrakcji przewidziano na 
sobotę. Najpierw od rana trwały gry 
terenowe z podziałem na różne ka-
tegorie wiekowe, a po obiedzie od-

był się koncert zespołu „Wszyscy 
Byliśmy Harcerzami”, który porwał 
młodą publiczność energetyczny-
mi i rockowymi coverami kawałków 
znanych z biwaków i harcerskich 
ognisk. Na zakończenie nie mo-
gło zabraknąć oczywiście piosenki 
Ogniska już dogasa blask.

O godzinie 18 rozpoczęła się część 
oficjalna obchodów 10-lecia ist-
nienia środowiska harcerskiego. Na 
początku odbyła się msza św., a po 
niej przyszła kolej na „Kominek oka-
zjonalny” – gawędę przy świecach 
o jubileuszu i Dniu Myśli Braterskiej. 
Zaproszono na nią wielu gości. Przy-
byli przedstawiciele władz lokalnych, 
starosta Magdalena Biernacka i se-
kretarz Nasielska Marek Maluchnik, 
komendant Hufca w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim pwd. Dominik 
Dominiczak, a także osoby, które 
wniosły wkład w tworzenie środo-
wiska harcerskiego ZHP na terenie 
naszej gminy, w tym Janusz Konen-
berger, Danuta Białorucka, Teresa 
Skrzynecka i Ewa Tylińska. Nie za-
brakło również rodzin i przyjaciół 
naszych harcerzy, a także członków 
zaprzyjaźnionego środowiska ZHR. 
Część z gości postanowiła zabrać 
głos i wyrazić podziw dla idei har-

cerstwa, jaką konty-
nuują młodzi adepci. 
Nie obyło się rów-
nież bez wspomnień.
Pomiędzy przemo-
wami i wręczaniem 
dyplomów dla za-
proszonych gości 
Daniel Nowak anga-
żował zebranych zu-
chów i harcerzy do 
rozmów o idei har-

cerstwa i cechach, jakimi powinien 
odznaczać się harcerz, oraz o tym, 
dlaczego warto się przyłączyć do 
tego ruchu. Uczestnicy uroczysto-
ści ponadto otrzymali śpiewniki, by 
razem móc poczuć klimat wspól-
nego śpiewania przy ognisku. Na 
zakończenie dnia odbył się poczę-

stunek, film podsumowujący 10 lat 
harcerstwa w Pieścirogach oraz po-
kaz pirotechniczny i tańca z ogniem.
Niedziela poświęcona była po-
żegnaniom. Harcerze wysprzątali 
szkołę i po apelu podsumowującym 
całe wydarzenie wrócili do swoich 

domów. Jak wspominają te 
dni i całą wspólną przygo-
dę z harcerstwem? – Wspo-
mnienie tych wspólnych lat 
było dla mnie czymś wzru-
szającym. Nasze środowi-
sko ładnie się poszerzyło 
i wydało wiele plonów. Na 
przestrzeni tych 10 lat parę 
razy podupadało, ale za 
chwilę dalej prężnie działali-
śmy i tak już zostało do dziś 
– mówi Karolina Teklińska 
i dodaje, że ponieważ spra-

wowała pieczę nad programem bi-
waku, nauczyło ją to pracy z tak 
liczną grupą ludzi i organizowania 
ich czasu. Również goście spoza 
naszej gminy pozytywnie wypo-
wiadali się o obchodach 10-lecia. 
– To duże przedsięwzięcie i szacu-
nek dla organizatorów, że podjęli się 
tego wyzwania – wspomina Iwona 
Radomska, instruktorka harcerska 
z Łomianek.
Życzymy naszym harcerzom ko-
lejnych owocnych lat działalności 
i podejmowania ciekawych 
oraz pożytecznych inicja-
tyw na rzecz lokalnej spo-
łeczności.
Harcerze składają też po-
dziękowania osobom, które 
wspomagały i współorga-
nizowały to przedsięwzię-
cie. Komendant 3. Szczepu 
im. „Bratnich Ognisk” skła-
da serdeczne podziękowa-
nia całej kadrze biwaku za 
ogrom kilkumiesięcznych 
przygotowań oraz pracy 
podczas samego biwaku. 
Dziękują również Burmi-
strzowi Nasielska za przy-
znanie dotacji grantowej. 
Równie gorące podzięko-
wanie składają na ręce Dy-
rektora Zespołu Szkół nr 2 
Cezarego Wiśniewskiego 
za udostępnianie placów-
ki szkoł y na cele biwaku 
i okazane zaufanie. Podzię-
kowania należą się również 
ks. Piotrowi Orlińskiemu za 
przeprowadzenie przepięk-
nej mszy oraz Nasielskiemu 
Ośrodkowi Kultury za profe-
sjonalną obsługę akustyczną. 
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Na frontach wielkiej wojny  
– dziennik Wiktora Oleksiaka – część VI
1 stycznia 1916 roku 
O Roku Nowy! Co nam przyniesiesz 
dobrego? Co dalej będzie? Bóg to 
raczy wiedzieć. Co do mnie, to ży-
czę tak sobie, jak i wszystkiej ludzko-
ści cierpiącej wskutek niesłychanej 
wojny, aby jutrzenka pokoju zawita-
ła nad naszym szczęśliwym krajem 
jak najprędzej. Być może rok 1916 
będzie dla nas łaskawy? Daj to, Boże. 
Sobota dzisiejsza daje nam się we 
znaki. Mróz dochodzi do trzydziestu 
stopni. (…)
5 stycznia
Jedziemy w dalszym ciągu. Podróż 
męcząca. Po czterdziestu ludzi znaj-
duje się w wagonie. Nocą stajemy na 
stacji w Orle. Tu w kazarmach [ko-
szary] zasiadamy do obiadu w pięć 
tysięcy ludzi. Orzeł zdaje się miastem 
nie najgorszym. Tramwaje posiada 
elektryczne, ulice szerokie. Zresztą 
nocą nie mogłem się odpowiednio 
zorientować. Gubernia orłowska sły-
nie z koni rysaków. (…)
11 stycznia
Dzisiejszy dzień znowu zaznaczam 
sobie jako bardzo przykry dla mnie. 
Już drugi dzień nasz batalion nie 
otrzymał chleba. Wskutek tego cier-
pimy głód. Nie mamy co jeść. Przy 
tym mrozy nam dokuczają, w ziem-
lankach zimno, pies by się urwał. 
Śnieg a właściwie zawieja śnieżna 
sroży się cały dzień. Mimo to kazano 
nam iść do lasu po drzewo na schro-
nienie kuchni. Cośmy tu używali, to 
tylko jeden Bóg widział. Zziębnięci 
i głodni jak wilcy, ciągnęliśmy drze-
wo pod wiatr, a śnieg zasypywał 
wszelkie ślady po człowieku. (…)      
12 stycznia
W słynnych naszych ziemlankach 
żołnierze się przeziębili. Mnóstwo 
choruje na tyfus wobec tego dziś 
w naszej ziemlance wstrzykiwa-
li wszystkim żołnierzom surowicę 
przeciw tyfusowi. Mnóstwo żołnierzy 
zbiegło w różne strony. Niewątpliwie 
czeka ich kara doraźna za taki czyn. 
Mimo tego woleli się narazić na wię-
zienie niż tu w tych ziemlankach 
przez długie dni konać powoli. (…)
17 stycznia
Najgorzej służyć w wojsku niedo-
łęgom, a tych w naszej rocie jest 
bardzo dużo. Ci biedacy cierpią 
okrutnie, ustawicznie na nich krzy-
czą, łajają, popychają, biją, pędzą do 
robót. Gdy mężczyzna jest postaw-
ny, a śmiało odpowiada, to wprost 

nie mają śmiałości traktować go lek-
ceważąco. (…)
26 stycznia 
Dziś my, Polacy mieliśmy wyjątkowy 
dzień. Przede wszystkim z rana kaza-
no wszystkim Polakom z całego ba-
talionu ubrać się na nabożeństwo 
do kościoła w Brańsku. Tu ksiądz 
odprawił nabożeństwo za naszą in-
tencję. Kościółek mały, drewniany 
nie mógł nas wszystkich pomieścić. 
Po nabożeństwie ksiądz kapelan 
wypowiedział do nas mowę patrio-
tyczną, w której podnosił w nas du-
cha. Dowodził on, że wojna istniała 
od początku świata i istnieć będzie, 
ponieważ zdarzają się takie kwestie, 
które tylko za pomocą miecza mogą 
być rozwiązane. Mówił dalej, że woj-
na, rzecz naturalna, bynajmniej nie 
sprzeciwia się prawom bożym i że 
wojna obecna jest sympatyczniej-
sza od wojen dawniejszych, ponie-
waż tu walczą Słowianie przeciw 
germanizmowi. Niemcy wyrządzili 
nam tyle krzywd moralnych i mate-
rialnych od tysiąca lat: Wrześnię, wóz 
Drzymały, wywłaszczenie, dzieci 
polskie u pierwszej komunii w Berli-
nie, zabranianie Polakom mówienia 
po polsku itp. To wszystko scharak-
teryzowawszy, zachęcał nas abyśmy 
ochoczo wypełniali rozkazy swo-
ich naczelników i kiedy przyjdzie ta 
godzina, że trzeba nam stanąć oko 
w oko ze swym wrogiem, odważnie 
bić go, nie szczędzić swego życia, 
ponieważ w ten sposób wybijemy 
naszemu potomstwu lepszą przy-
szłość.  Mówił, że Rosja nas krzyw-
dziła, ale obecnie poznała swój błąd, 
chce go naprawić. Chce Polakom 
przyznać wszystkie prawa natural-
ne, jakie nam się należą. Chce, aby 
wszyscy Polacy połączyli się pod 
jej berłem, aby wspólnie i zgodnie 
żyli jako dwie siostry. Otóż takiemu 
sąsiadowi bliskiemu, który wyciąga 
do nas swą dłoń i chce pojednania, 
chce jednym słowem zgody z nami, 
powinniśmy przebaczyć wszystkie 
krzywdy, jego dłoń uścisnąć, jego 
przyjąć za swego brata. Ja – mówi 
– znam bardzo dobrze swój kraj, 
gdyż żyłem trzydzieści lat w War-
szawie (ksiądz ten nazywa się Bielski). 
Obecnie Niemcy tam gospodarzą, 
a politykują mądrze, a to aby nam 
Polakom oczy zamazać. Otworzy-
li uniwersytet i politechnikę i wiele 
szkół z językiem wykładowym pol-
skim. Chcą nas tym ugłaskać, aby 
potem na nowo gnębić. Nie dajmy 
się bracia. Walczmy do ostateczno-

ści, a na pewno zwyciężymy swego 
wroga. Tak nam Boże dopomóż. Ży-
czę wszystkim zwycięstwa i szczęśli-
wego powrotu do swego kraju, co 
daj Boże. Amen. (…)
Ksiądz w końcu dał nam taką radę: – 
Bracia i panowie. Zalecam wam na 
wojnie odmawiać różaniec. Jest to 
bardzo skuteczna modlitwa, a od-
mawiać ją może każdy, nawet nie 
umiejący czytać i różańca nie po-
siadający. Wystarczy odmawiać na 
palcach, a można to czynić, stojąc, 
siedząc a nawet leżąc i w czapkach, 
gdyż zawsze żołnierz może odma-
wiać i w ogóle modlić się tak, jak 
w domu.
Jak się widzi, to wcale dobra rada. Ja 
sam stosuję się do tej rady i odma-
wiam różaniec na karaule [warta, 
straż] na palcach. Wskutek tego wła-
śnie na karaule nie przykrzy mi się 
i czas szybko płynie.     
28 stycznia
Dziś akurat mija pół roku, jak wy-
jechałem z domu na wojnę. Na 
zdrowiu trzymam się jako tako, acz-
kolwiek wielce zmizerniałem i po-
starzałem się od niewygód i lichego 
życia. Za pół roku zestawiam sobie 
oto taki bilans dochodów i rozcho-
dów: dochody – 20. 99 kopiejek, 
wydatki – 22.62 kopiejki. Czyli, że 
wydałem wszystkiego – 1 rubel 63 
kopiejki za całą służbę. Staram się, 
jak mogę koniec z końcem związać. 
(…)  
11 lutego 
W Rosji zaczynają spisywać samo-
wary, co dowodzi, że braknie im 
miedzi i mosiądzu na 
naboje. W Moskwie brak 
mięsa. W czasie poko-
ju Moskwa spożywa-
ła dziennie pięć tysięcy 
sztuk bydła, a obecnie 
tylko siedemset sztuk. 
Jeden kilogram mięsa 
kosztuje jednego rubla 
dwadzieścia kopiejek. 
(…)
26 lutego
Dziś z naszej koman-
dy wybrano dwudziestu 
czterech ludzi, samych 
niedołęgów i odesłano 
ich do Homla, ponieważ 
tam tworzy się druży-
na ze słabych ludzi. (…) 
Dziś stoję u aresztowa-
nych. Siedzi tu mnóstwo 
aresztowanych sołda-

tów za różne sprawy. (…) Obecnie 
wydano przeciw sołdatom surowe 
obostrzenia, na przykład za kilka dni 
odłączenia się od armii grozi kara od 
trzech do sześciu miesięcy aresztu. 
A za ucieczkę z pozycji dwadzieścia 
lat lub rozstrzelanie. 
27 lutego
Siła tradycji, jak wiadomo, jest wielka. 
Toteż nic dziwnego, że rodacy nasi 
po przybyciu do wsi i miast rosyjskich 
w żaden sposób nie mogą się po-
zbyć niektórych przyzwyczajeń, na 
przykład: chłop polski woli po polsku 
gwizdać niż po rosyjsku rozmawiać. 
On sobie jeździ tutaj zupełnie po pol-
sku, pomimo tego, że śnieg wszędzie 
spadł duży i sanna jest świetna. On 
woli jeździć swym długim wozem 
w parę koni na zarobki niż kupić ro-
syjskie sanie, które nazywa aeropla-
nem. Mnie to napawa dumą. (…)
10 marca 
Dziś mamy już u nas, w naszej ko-
chanej Polsce, Czterdziestu Mę-
czenników. Zapewne śniegu już nie 
ma, a tu w Rosji zima ani myśli ustę-
pować wiośnie. Prawda, że od po-
łowy stycznia, aż do obecnej chwili 
mrozów prawie że nie było. Aż się 
tutejsi mieszkańcy dziwili, że taka 
zima lekka, co się tu rzadko zda-
rza. Dowodzili, że to nasi uciekinie-
rzy nanieśli ciepła z Polski do Rosji. 
Niech sobie mówią i tak niech mają 
dobre pojęcie o naszej Polsce, cho-
ciaż są w błędzie, bo przecież i u nas 
są duże mrozy. Wkrótce mają wyje-
chać nasze roty na pozycje. Zapew-
ne i z nami nastąpi jakaś zmiana. (…) 

1 kwietnia
Dziś z naszej kamandy wybrano 
czterdziestu jeden ludzi i odsyłają 
nas sam nie wiem gdzie. Na pewno 
rozpocznie się nowy tryb życia. Od-
jeżdżając polecam się opatrzności 
Boga, ufny, że jednak, tak jak daw-
niej i obecnie, będzie się mną opie-
kował. Z naszej partii wyjeżdża pięciu 
Polaków. Dziś napisałem kilka listów 
do swych znajomych i towarzyszy. 
Opuszczam Briańsk wcale bez żalu. 
To miasto mi się wielce nie podoba 
z powodu brudu. Właściwiej by było 
nazwać go „Drańskiem”, a nie Briań-
skiem.  (…)
4 kwietnia
Dziś już naprawdę wyjeżdżamy 
z Briańska. Nasz batalionny [batalio-
nowy] zatroszczył się o nas, abyśmy 
nie pomarzli. Kazał nas ubrać od stóp 
do głów, tj. wydano nam mundury 
na wacie, spodnie na wacie, nowe 
buty i to tak duże, że obie stopy by 
się pomieściły w jednym, a także aż 
dwie pary rękawic! Ot, jakie porząd-
ki. Teraz, choć zdychaj z gorąca, 
musisz się w to wszystko ubrać. A zi-
mową porą, kiedy mróz na dwadzie-
ścia stopni dopiekał, ubierano nas tak 
lekko, że wprost marźliśmy jak sople 
lodowe pod dachem. Naprawdę 
człowiek może zwariować w takiej 
niewoli. (…)

Wiktor Oleksiak 
Wszystkich zainteresowanych na-
byciem książki „Historia oczyma 
mieszkańców Nasielska” oraz ostat-
niej książki „Nasielsk. Wpisani w dzieje 
miasta i regionu” zapraszamy do bi-
blioteki miejskiej w Nasielsku. 

HISTORIA W KADRZE 

Nasielsk w czasie II wojny światowej.
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Nasielsk w średniowieczu – część II
Następny etap w dziejach mia-
sta zapoczątkował y rządy Bo-
lesława Kędzierzawego, który 
dokumentem z 1155 roku upo-
sażył Nasielskiem benedykty-
nów z klasztoru czerwińskiego. 
Znacznie wcześniej część miasta 
została przekazana zakonnikom 
i  w następnych dokumentach 
z wana była Wsią Nas ie l sk iem 
lub Nową Wsią w odróżnieniu 
od miasta Nasie lska .  Nadanie 
to zatwierdził ówczesny papież 
Hadrian IV stosowną bullą. Pół 
wieku później, z początkiem XII 
stulecia biskup Aleksander upo-
sażył tymi dobrami sprowadzo-
nych do Czerwińska kanoników 
regularnych laterańsk ich .  Ich 
prz ybycie do Nasielska miało 
ogromny wpływ na dalsze losy 
paraf ii, oto bowiem już w 1257 
roku książę Siemowit I szczo-
drze obdarował klasztor czerwiń-
ski przekazując mu na własność 
trzecią część ziem należących do 
Nasielska oraz graniczącą z nim 
wieś Kossewo. Otrzymaną część 
Nasielska zaczęto nazywać Po-
świętnem.      
Owe lata, bogate w fakty i zda-
rzenia, pełne były zjawisk świad-
cząc ych o rozg r y wającej  s ię 
bezwzględnej walce w łonie Ko-
ścio ła o wp ł y w y i  znaczenie, 
o władzę. Osoby występujące 
wówczas na arenie – to ludzie 
pełni temperamentu i niepoha-
mowani w gniewie. Kluczem do 
władzy było posiadanie ziemi, 
dlatego też jednym z posunięć 
klasztoru w Czerwińsku było jej 
maksymalne skupienie. Na tej 
kanwie doszło do długotrwałego 
konfliktu pomiędzy duchowień-
stwem zakonnym i świeckim, za 
pretekst posłużył zaś nasielski 
młyn. W 1324 roku Wojsław rek-
tor kościoła w Nasielsku dowo-
dził swoich praw do młyna przed 
Florianem z Kościelca, biskupem 
płockim. Następca Wojsława, ple-
ban nasielski Bartek kontynuował 
spór przed Zbylutem archidiako-
nem płockim, który wydał wy-
rok na rzecz klasztoru dopiero 
w 1344 roku. Proces trwał 20 lat. 
Można śmiało powiedzieć, że 
kanonicy z Czerwińska, chcąc 
ogranicz yć wp ł y w y probosz-
czów nasielskich, wybudowali 
kościół na Poświętnem, korzy-
stając z tego, że dotychczaso-
wy się spali ł .  Status et Decreta 
Reformationum decanatus No-
vomestensis zawiera ważną in-
formację, że „… po pierwszym 
kościele spalonym nie masz wia-
domości o erekcji” co potwier-
dza hipotezę.  
W XIII wieku ujawniła się znacz-
na aktywność ludów bałtyjskich, 
przejawiająca się l icznymi wy-
prawami przede wszystkim na 
najb l iższe Mazowsze. W efek-

cie t ych pustoszących najaz-
dów, przynoszących olbrzymie 
zn i szc zen ia  musia ł  uc ierp ieć 
i Nasielsk. Zapiski kronikarskie 
wspominają o najazdach Pru-
sów w latach 1241, 1243, 1244 
i  1246.  W latach 1256, 1258, 
1262, 1266 zniszczyli Mazow-
sze Litwini, a w 1260 i 1267 roku 
Litwini sprzymierzeni z Prusami 
i Jaćwingami.   
Szczególnie groźny był najazd 
Litwinów w 1262 roku. Opera-
cje wojenne księcia Mendoga 
były reakcją na sojusz Ziemowi-
ta I, księcia mazowieckiego z Za-
konem Krzyżackim. Chodzi ło 
o unieszkodliwienie sojusznika 
Zakonu, jakim było Mazowsze. 
Potężny najazd wodza litewskie-
go Trojnata skierował się z re-
jonu wielkich jezior mazurskich 
na Wiznę i Łomżę, a stąd przez 
Pułtusk i Nasielsk na Zakroczym 
i Warszawę. Wyprawa skończy-
ła się zdobyciem grodu w Jaz-
dowie, gdzie przebywał książę 
Ziemowit I wraz z nieletnim sy-
nem Konradem. Książę został 
zamordowany a Konrada wzięto 
do niewoli. Wśród zniszczonych 
grodów znalazł się Jazdów i Puł-
tusk a także Nasielsk. Te 
brzemienne w skutkach 
wydarzenia miały miej-
s c e  w  c z e r wc u  1262 
roku.
W 1285 roku na Mazow-
sze najechal i  wspólnie 
Litwini i Rusini. Nie lepiej 
działo się w XIV wieku. 
W 1324 roku Litwini złu-
pili i spalili Pułtusk i 120 
okolicznych wsi. 
W yd a j e  s i ę  p r a wd o -
p o dob nym,  że  L i t w i -
n i  wó wc z a s  r ó w n i e ż 
d o ko n a l i  z n i s z c z e n i a 
Nasielska, gdyż udając 
się z Pułtuska na Zakro-
czym musieli zająć tu-
te j sz y  g ró d,  n i szc z ąc 
również kościół i osadę 
targową. 
Wa r t o  z w r ó c i ć  u wa -
gę, że gród nasielski był 
k i lkakrotnie ob legany 
i  zdoby wany. W jak im 
stanie z tych wojennych 
opresji wyszedł – nie dowiemy 
się nigdy. Na pewno wymagał 
jednak gruntownej odbudowy. 
Źródła archeologiczne pozwa-
lają na stwierdzenie, że napraw 
dokonywano naprędce, używa-
jąc gorszej jakości materiałów na 
przykład zamiast dębiny używa-
no drzewa olchowego lub so-
snowego. 
Stan gospodarczy ziem nad dol-
ną Wisłą, Narwią i Bugiem w XIII 
i  XIV wieku nie był dobry. Na-
jazdy Bał tów niszcz ył y nawet 
tereny chronione przez ufor-

tyf ikowane grody tego regio-
nu, tj .  P łock, Puł tusk, Nasielsk 
czy Szreńsk. Doprowadzi ło to 
do w yl u d n i e n i a  p ó ł n o c n o – 
wschodnich połaci kraju i cof-
nięcia o kilkadziesiąt kilometrów 
na południe strefy bezpiecznego 
osadnictwa. 
Sprowadzenie Zakonu Krzyżac-
kiego w 1226 roku przyspieszyło 
akcję kolonizacyjną na Mazowszu 
Północnym. Proces ten trwał do 
końca XIV wieku. Osadnictwo na 
północnych rubieżach Mazowsza, 
jak i nieco późniejsze na północ-
nym – wschodzie regionu stano-
wione było na prawie rycerskim. 
Zgodnie z tym prawem osadnik 
zobowiązany był do pełnienia 
służby wojskowej u księcia, co 
wiązało się z dużym wydatkiem, 
ponieważ charakter pe łnionej 
służby wojskowej był ustalony 
w zależności od posiadanej ziemi. 
Dlatego w razie wezwania na wy-
prawę wojenną osadnicy łączyli 
się w grupy i wspólnym sumptem 
wystawiali jednego jeźdźca z każ-
dych 10 łanów.
Wypełnienie obowiązku wojsko-
wego względem księcia gwaran-
towało im pozostanie w stanie 

rycersk im. W skrajnych przy-
padkach, gdyby rycerz – osad-
nik uchyla ł  s ię od obowiązku 
służby wojskowej i  nikt z jego 
rodu nie mógł stawić się na we-
zwanie księcia, ten ostatni miał 
prawo pozbawić go ziemi i tym 
samym wyeliminować go ze sta-
nu rycerskiego. 
Opisane wyżej działania sprawi-
ł y, że w żadnej innej dzielnicy 
historyczno – geograficznej Pol-
ski nie wytworzyła się tak liczna 
warst wa społeczna – szlachta 
z tak wyraźnymi przywilejami. 
Zjawisko to s ięgało korzenia-

mi średniowiecza i tradycji rol-
nych kmieci – rycerzy. Ludzie 
ci kondycją gospodarczą często 
nie różnili się od chłopów, mie-
li jednak inne obyczaje, kultu-
rę, inaczej pojmowali obowiązki 
wobec kraju. Ich świadomość 
kształtowana była także złożoną 
sytuacją zewnętrzną Mazowsza, 
sąsiadującego z Koroną, Litwą 
i Zakonem. Szczególnie trudna 
sytuacja wytworzyła się w latach 
1382 – 1397 z chwilą przejęcia 
przez Krzyżaków w zastaw Za-
wkrza. Gdy zastaw ten objął rów-
nież powiat płoński (1385 – 1397) 
sąsiedztwo szeroko pojętej Zie-
mi Nasielskiej z Zakonem stało 
się niemal bezpośrednie. 
Większość okolicznych osad sta-
nowiła własność szlachecką. Naj-
bardziej typowym osiedlem była 
wieś, której właściciele należący 
do drobnej szlachty, zwanej czę-
sto zagrodową, najczęściej sami 
bez pomocy poddanych kmie-
ci uprawiali swe łany. Na obszarze 
Ziemi Nasielskiej, od samego zara-
nia majętności szlacheckie w zasa-
dzie nie były wielkie. Rozradzanie 
się zaś rodzin szlacheckich pocią-
gało za sobą dalsze rozdrobnienie 

tych niezbyt przecież 
znacznych dóbr. W re-
zultacie z jednej wsi sta-
n o w i ą c e j  g n i a z d o 
rodzinne powstawało 
k i lka, zachowujących 
najczęściej główną na-
zwę z dodaniem uzupeł-
niającej. W ten sposób 
powsta ł y nowe osie-
dla – przysiółki o na-
zwach dwuczłonowych 
np.:   Krzyczki – Żabicz-
ki, Krzyczki – Pieniąż-
ki, Krzyczki – Szumne, 
Krzyczki – Karasie czy 
też Głodowo – Wielkie, 
Głodowo – Małe, Gło-
dówek lub  P ieścirogi 
– Olszany, Pieścirogi – 
Morgi, Pieścirogi – Budy. 
W  c i ą g u  X V  w i e k u 
nie obser wujemy już 
większych akcj i kolo-
nizacyjnych w rejonie 
Nasielska, co świadczy 
o tym, że proces osad-

n ic z y na t ym teren ie zakoń-
czył się w tym czasie. Niewiele 
z owych osad zaginęło w okre-
sie późniejszym (co oznaczało 
zazwyczaj łączenie dwóch osad 
w j edną)  i  t worzą one d zi s ia j 
prawie identyczną sieć osadni-
czą jaką tworzyły w pierwszym 
ćwierćwieczu XV stulecia. 
Rozwój gospodarczy regionu 
hamowany był nie tylko wspo-
mnianymi najazdami plemion 
bał tyjskich, walkami bratobój-
czymi między książętami i wojna-
mi z Zakonem. Miary nieszczęść 
dopełniał y klęski elementarne 
i epidemie, nader częste w okre-
sie średniowiecza. Niektóre z nich 
warto przytoczyć na podstawie 
zapisów kronikarskich:
– 1225 r. – mrozy i wielkie desz-
cze zniszczyły plony;
– 1253 r. – panował wielki głód, 
spowodowany deszczami, które 

„padały nie ustanie dniem i nocą 
od ś wiąt  Wielk iejnoc y,  aż do 
żniw do dnia św. Jakuba aposto-
ła” (25 VII);
 – 1348 r. – panowała wielka zara-
za, zwana czarną śmiercią, wylud-
nienie duże, że „zaledwie po niej 
czwarta część ludności pozosta-
ła. Trwała od stycznia poczyna-
jąc, a taki przestrach powszechny 
rozniosła, że obawy przed zarazą, 
nie tylko z dotknięcia, ale nawet 
z samego widoku: rodzice dzieci, 
a dzieci rodziców odbiegały … 
przed tą epidemią … głód wielki 
ludziom dokuczał”;
 – 1360 r. – „przez wielką za-
ra zę prawie p o łowa ludnośc i 
po wsiach i miastach wymarła, 
a pola leżały odłogiem … cho-
roba ta sama jak dawniej, to jest 
wrzody, wyrzuty, guzy zapalne 
z gorączką sprowadzającą, ale 
większą śmiertelnością jak pierw, 
zacząwszy się około Św. Michała 
i trwając aż do połowy drugiego 
roku, tak wiele ludzi sprzątnę-
ła … że w niektórych miastach 
i  wsiach domy ca łk iem puste 
pozostały i nie tylko nawet ktoby 
resztę umierających pochował… 
W tem zaś od poprzedniej była 
ona większa, że tamta najwięcej 
prostego ludu wygubiła, a ta za-
równo i możniejszych dotykała”;
– 1362 r. – „Gdy  po takim przez 
zarazę wyludnieniu, wiele grun-
tów  o p u s z c z o nyc h  l e ż a ł o… 
w miesiącu czerwcu nadzwy-
czajne burze z ulewami, zboża 
w czas ich kwitnięcia zniszczyły, 
głód powszechny sprowadziły”.
Mimo klęsk elementarnych, epi-
demii i wojen Ziemia Nasielska 
rozwijała się nieprzerwanie pod 
każdym względem. 
Kolejny etap rozwoju Nasielska 
przypadł na okres panowania nad 
Mazowszem Kazimierza Wiel-
kiego. Otóż nadał on w 1361 r. 
dobrom klasztoru kanoników 
regularnych w Czerwińsku pra-
wo średzkie, rzadko występu-
jące na Mazowszu. Tym samym 
część Nasielska należąca do tego 
klasztoru otrzymała nowoczesne 
prawo. Różniło się ono od prawa 
magdeburskiego tym, że było już 
przystosowane do naszych lo-
kalnych warunków. I co najważ-
niejsze – w sprawach spornych 
nie trzeba było odwoł ywać się 
aż do dalekiego Magdeburga. 
Ważną cezurę w dziejach Nasielska 
stanowił rok 1370, kiedy to książę 
Siemowit II wprowadził nowy po-
dział administracyjno – sądowy Ma-
zowsza; w wyniku którego powstał 
m.in. powiat Nowe Miasto w Ziemi 
Zakroczymskiej, w skład którego 
wszedł Nasielsk. Przypuszczać nale-
ży, że przeniesienie centrum admi-
nistracji z warownego bądź co bądź 
Nasielska do pozbawionego umoc-
nień Nowego Miasta łączyło się 
zapewne ze zniszczeniami spowo-
dowanymi najazdami ludów bałtyj-
skich. Pewne znaczenie mogło mieć 
również nieco centralne położenie 
Nowego Miasta w nowo wykrojo-
nym powiecie.

Stanisław Tyc  

Fragment wystawy „Nasielsk w średniowieczu”
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Kino NIWA ZAPRASZA
11-13 marca godz. 15.00

Barbie: Tajne Agentki  
(dubbing)

Animacja; Kanada, USA; Czas trwania: 1 godz. 15 min.
Dwie gwiazdy gimnastyki muszą przemienić się 
w supertajne agentki do zadań specjalnych, by 
schwytać tajemniczego złodzieja. 

11-13 marca godz. 17.00

Co Ty wiesz  
o swoim dziadku?

Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 42min.
Mający niebawem się ożenić Jason zabiera swo-
jego dziadka na przejażdżkę po Florydzie. 

11-13 marca godz. 19.00

Historia Roja
Wojenny; Polska; Czas trwania: 2 godz. 30 min.
Wiosna 1945 roku. 20-letni Mieczysław Dzie-
mieszkiewicz, pseudonim „Rój”, traci starsze-
go brata, dowódcę oddziału Narodowych Sił 
Zbrojnych na Mazowszu, zamordowanego 
przez żołnierzy sowieckich. Wraca w rodzinne 
strony i wstępuje do Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego. Przez kolejnych 6 lat kontynuuje 
walkę o wolną Polskę z sowieckim okupantem, 
siejąc postrach wśród funkcjonariuszy UB i ko-
laborantów.  

16-17 marca godz. 15.00
18-19 marca godz. 14.45

20 marca godz. 15.00

Odlotowa przygoda  
(dubbing)

Animacja; Hiszpania; Czas trwania: 1 godz. 34 min.
Dwunastoletni wnuk byłego astronauty po-
stanawia przeszkodzić złemu miliarderowi 
w ukradzeniu z księżyca ważnych zasobów mi-
neralnych i zniszczeniu flagi postawionej tam 
przez załogę Apollo 11. 

16-17 marca godz. 17.00
18-19 marca godz. 16.30

20 marca godz. 17.00

Londyn w ogniu
Thriller, akcja; USA, Wielka Brytania; Czas trwania: 1 
godz. 39 min.
Podczas pogrzebu brytyjskiego premiera Lon-
dyn zostaje zaatakowany przez terrorystów. 
Mike Banning oraz agentka MI6 muszą opano-
wać sytuację, zanim dojdzie do masakry. 

16-17 marca godz. 19.00
18-19 marca godz. 18.15
20 marca godz. 19.00

Na granicy
Thriller; Polska; Czas trwania: 1 godz. 38 min.
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami hi-
storia ojca i dwóch synów, którzy przyjeżdżają 
w Bieszczady, aby ułożyć sobie relacje po nie-
dawnej rodzinnej tragedii. Tajemniczy niezna-
jomy, pojawiający się w odciętej od cywilizacji 
górskiej bazie, wciąga bohaterów w mroczny 
i niebezpieczny świat przestępczego pograni-
cza. Aby przetrwać, bracia będą zmuszeni do 

odrobienia trudnej lekcji dojrzałości.   

Baran 21.03. – 19.04.
W pracy i w życiu osobistym trzeba będzie 
dać z siebie więcej niż zazwyczaj. Bardzo 
przydatne okażą się Twoje zdolności orga-
nizacyjne.  Mogą paść propozycje, z któ-
rych skorzystasz dopiero za parę miesięcy. 

Byk 20.04.-20.05.
W życiu zawodowym będą się liczyć do-
bre pomysły i przedsiębiorczość. Będziesz 
mieć duże możliwości powiększenia zaso-
bów finansowych. Decyzje dotyczące życia 
prywatnego zapadną już wkrótce i będziesz 

mógł wreszcie odpocząć.
Bliźnięta 21.05.-21.06.
Będziesz mieć szczęście do interesów je-
śli nie pogardzisz ofertą dodatkowej pracy, 
przybędzie Ci gotówki. Możesz też dokonać 
istotnych zmian w życiu osobistym. 

Rak 22.06.-22.07.
Pora wykazać się większą aktywnością 
i postępować bardziej zdecydowanie. 
Zorganizuj sobie czas tak, by niczego 
nie zaniedbywać, także w domu. 

Lew 23.07.-22.08.
W najbliższych dnia dla Ciebie przede wszyst-
kim liczyć się będzie stabilizacja i pewność 
w sprawach finansowych. Postawisz na spraw-
dzone przedsięwzięcia. W uczuciach postaraj 
się narzucić sobie odrobinę dyscypliny.

Panna 23.08.-22.09.
Zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym 
będzie panować kapryśna aura. Będziesz się 
czuć rozdrażniony i łatwo będzie z Tobą o kło-
poty i nieporozumienia. Unikaj wszelkich eks-
perymentów.

Waga 23.09.-22.10.
Na brak energii i zapału do pracy, mimo na-
wału obowiązków nie będziesz narzekać. 
Czeka Cię zawodowa satysfakcja. Trud się 
opłaci. W życiu osobistym samotne Wagi 
będą w centrum zainteresowania. 

Skorpion 23.10.-21.11.
Będziesz stanowczy i jasno wyrazisz swoje po-
trzeby. Skorzystasz na tym, podnosząc swoją 
pozycję zawodową. Bez problemu dasz so-
bie radę z obowiązkami, choć Twoje stosunki 
z otoczeniem będą dalekie do ideału. 

Strzelec 22.11.-21.12.
W życiu zawodowym nie bądź gapą i korzy-
staj ze wszystkich okazji jakie Ci się przytrafia-
ją. Dla wolnych Strzelców to czas, w którym 
łatwo nawiążecie znajomości i poznacie 
przeznaczoną Wam osobę. 

Koziorożec 22.12. -19.01.
Będziesz teraz w dobrej formie, pokonasz 
stres i bez wysiłku poradzisz sobie w pracy, 
nauce czy interesach. Samotne Koziorożce 
powinny przygotować się na zmiany, ale nie 
umawiajcie się z kimś, kto Was nie interesuje. 

Wodnik 20.01.-18.02.
Wreszcie uda Ci się zakończyć jakąś ważna 
sprawę, a życie zawodowe będzie wymagać 
większej aktywności i zaangażowania. Kon-
takty z osobami pracującymi w Twojej bran-
ży okażą się bardzo korzystne finansowo. 

Ryby 19.02.-20.03.
Nadchodzi dobry czas na nadrabianie za-
ległości, wizyty u lekarza lub rozpoczyna-
nie nowych przedsięwzięć. Jeśli napotkasz 
przeszkody, nie poddawaj się. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2 

w Kosewie – TANIO. Cena do negocjacji. 
Tel. 515 462 377.

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

Sprzedam tanio działki budowlane. Tel. 518 
445 613.

Sprzedam działki uzbrojone. Tel. 500 138 106.

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

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

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

Szamba betonowe, oczyszczalnie. Tel. 515 
373 550.

Sprzedam M4, os. Warszawska. Tel. 531 881 
222. Sprzedam nowy dom ul. Sosnowa.  
Tel. 512 221 616, 512 221 606.

Zatrudnię od zaraz osoby z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do sprzątania biur 
i terenu zewnętrznego w Kazuniu Nowym. 
Umowa o pracę. Kontakt: 510-013-020.

Meble na wymiar. Tel. 667 569 562.

Instalacje elektryczne, wykończenia wnętrz. 
Tel. 667 569 562.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. Tel. 889 
307 122.

Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku 
przy ul. Brzozowej. Tel. 508 903 803. 
Sprzedam jałówkę cielną HF. Tel. 663 777 047.

Szukam mieszkania do wynajęcia, min. 2-po-
kojowe. Nasielsk i okolice. Tel. 663 655 133; 
516 090 555. Oddam 2 koty w dobre ręce. 
Gm. Nasielsk. Tel. 602 834 449.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. tel. 512 
135 159.

Stolarza zatrudnię. Tel. 602 219 556.

Sprzedam 1,3 ha ziemi ornej z przezna-
czeniem pod zabudowę w Nasielsku,  
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.

Wynajmę kawalerkę w Nasielsku dla 1 lub 2 
osób. Tel. 601 187 504.

Sprzedam lędźwian siewny. Tel. 505 618195.

Sprzedam ziemię 3,6 ha Wiktorowo. 
 Tel. 23 69 35 314.

Zatrudnię dziewczynę do pracy w barze. 
Tel. 886 275 588.

Zatrudnię w gospodarstwie. Tel. 500 395 
822 Sprzedam seradelę.

Pilnie sprzedam 86,5 m2 lub zamienię na 
mniejsze. Tel. 506 413 569.

Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609 927 506.

Sprzedam gospodarstwo rolne 5 ha 
z budynkiem mieszkalno-gospodarczym.  
Tel. 781 025 950.

Inseminacja bydła i trzody. Tel. 695 377 452.

Balustrady, bramy, przęsła, budowa ogrodzeń 
również ze sztachet. Tel. 607 687 306.

Sprzedam działkę budowlaną , Mazewo 
Włościańskie, tanio. Tel. 606 409 569.
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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.

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
Szkoła w Dębinkach rozpoczyna 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

Siew punktowy buraków i kukurydzy.  
Siew bezorkowy. Tel. 507 113 478.

Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną. 
Tel. 784 528 758.

Już dziś możesz zamówić catering wiel-
kanocny - Ranczo Aksamitka. Szczegóły  
www.aksamitnewesele.pl, tel. 601 50 40 20. 

Zatrudnię kosmetyczkę. Nasielsk. Tel. 505 
778 542.

Praca dorywcza dla mężczyzny w gospo-
darstwie ogrodniczym – Nasielsk. Tel. 726 
738 145.

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

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 
w Nasielsku. Tel. 508 396 461 Dzwonić po 
godz. 16.00.

Sprzedam halę 1470m2, plac 3300m2 – cena 
100 tyś. zł. Tel. 514 972 973

INFORMACJA  
O WYKAZIE

Burmistrz Nasielska działając na 
podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2015 poz. 1774 z późn. zm.) infor-
muje, że został sporządzony wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do 
wydzierżawienia w trybie bezprze-
targowym:

wykaz ZPN.6845.1.2016.AS  
- dot. nieruchomości  

położonej w obrębie Lubomin,  
oznaczonej  

w ewidencji gruntów  
jako działki nr 111/3 i 111/4 

Niniejszy wykaz podlega wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku przy  
ul. Elektronowej 3 (II piętro przy 
pok. 214) w dniach od 11.03.2016 r. 
do 01.04.2016 r.

Złóż zeznanie 
podatkowe

Informujemy, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2015 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyj-
na) zgodnie z poniższym harmonogramem.  
 

11.03.2016 r. (piątek) – 8.00-11.00
15.03.2016 r. (wtorek) – 8.00-11.00
18.03.2016 r. (piątek) – 9.00-11.00
22.03.2016 r. (wtorek) – 9.00-11.00
01.04.2016 r. (piątek) – 9.00-11.00
08.04.2016 r. (piątek) – 9.00-11.00
12.04.2016 r. (wtorek) – 8.00-11.00
15.04.2016 r. (piątek) – 9.00-11.00
19.04.2016 r. (wtorek) – 8.00-11.00
22.04.2016 r. (piątek) – 9.00-11.00
26.04.2016 r. (wtorek) – 8.00-11.00
29.04.2016 r. (piątek) – 9.00-11.00

 
 
Jednocześnie informujemy, iż w punkcie podawczym Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku (parter) ustawiona zostanie od dnia 4 marca br. urna 
przeznaczona do składania przez podatników zeznań podatkowych 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami 
i dniami funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „czwartego”, 26.02.2016 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   78 pkt (61,90%)
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   77 pkt (61,11%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra     66 pkt (52,38%)
4. Marek Olbryś – Piotr Turek      65 pkt (51,59%)
5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    58 pkt (46,03%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   54 pkt (42,86%)
7. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski   54 pkt (42,86%)
8. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   52 pkt (41,27%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2016:
1-4. Waldemar Gnatkowski    26 pkt
 Krzysztof Michnowski    26 pkt
 Janusz Muzal     26 pkt
 Janusz Wydra     26 pkt
5-6. Mariusz Figurski     24 pkt
 Robert Truszkowski    24 pkt
7-8. Kazimierz Kowalski    23 pkt 
 Krzysztof Morawiecki    23 pkt
9-12. Józef Dobrowolski     12 pkt
 Piotr Kowalski     12 pkt
 Jerzy Krzemiński     12 pkt
 Grzegorz Nowiński    12 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Żbik, budując przyszłość, wraca do przeszłości
Za tydzień rozpoczyna się runda re-
wanżowa sezonu rozgrywkowe-
go 2015/2016. Żbik, zajmując na 
półmetku 12. miejsce w lidze, zna-
lazł się w niezbyt komfortowej sy-
tuacji. Mamy nadzieję, że nie spełni 
się czarny scenariusz i nie będziemy 
w Nasielsku oglądać klasy A.
Jak mogliśmy przeczytać w poprzed-
nim numerze „Życia Nasielska”, Za-
rząd klubu postawił przed drużyną 
i trenerem Marcinem Danielewiczem 
zadanie zdobycia takiej liczby punk-
tów, aby zająć miejsce w pierwszej 
siódemce drużyn, co przedłuży po-
byt drużyny w lidze okręgowej. Trener 
uważa, że postawione zadanie zosta-
nie wykonane. W następnym zaś se-
zonie Żbik ma powalczyć o awans do 
IV ligi. Ten plan jest realny, wymaga 
jednak wiele pracy zarówno od tre-
nera, jak i zawodników.
W ostatnim tygodniu Żbik rozegrał 
w ciągu trzech dni dwa mecze sparin-
gowe. Najpierw w piątek, 4 marca nasi 
piłkarze spotkali się w Ciechanowie 
z zespołem IV ligi MKS-em Ciecha-
nów. Drużyna ta jesienią nie błyszcza-
ła w rozgrywkach ligowych. Zajmuje 
odległe miejsce w tabeli. W okresie 
przerwy zimowej podjęto w Ciecha-
nowie wiele działań, aby poprawić sy-
tuację drużyny w tabeli. Zapowiadane 
są wzmocnienia w zespole. Sparing 
z tą drużyną pozwolił na ocenę przy-
gotowań naszej drużyny do rozgry-
wek. 
Żbik w Ciechanowie poniósł porażkę 
z miejscowymi 4:3, niewielką, bio-
rąc pod uwagę fakt, że przeciwnik gra 
w wyższej lidze. Ważniejsze od wy-
niku jest jednak to, że nasza drużyna 
w Ciechanowie pokazała się z dobrej 
strony i była równorzędnym prze-
ciwnikiem dla bardziej utytułowanego 
rywala. Nasi do spotkania przystąpi-
li z rezerwą i w pewnym momencie 
wydawało się, że poniosą wysoka 
porażkę. Z każdy minutą było coraz 
lepiej, a po przerwie, to nasi piłka-
rze dyktowali warunki gry na boisku. 
Z wyniku 3:1 do przerwy doprowa-
dzili do wyniku 4:3. Bramki dla naszej 
drużyny zdobyli: Tabaka dwie i Osiń-
ski jedną.
Kolejny mecz kontrolny nasi piłka-
rze rozegrali już w niedzielę, 6 marca. 
Przeciwnikiem była drużyna junio-
rów Legionovi grająca w Centralnej 
Lidze Juniorów. Wydawać by się mo-
gło, że z tym przeciwnikiem nasi pił-
karze poradzą sobie bez trudu. To, że 
jest to drużyna juniorów, nie świadczy 
jednak o tym, że jest to słaby przeciw-
nik. Piłkarze tej drużyny grają w wyso-
kiej klasie rozgrywkowej juniorów. Są 
przygotowywani do gry w pierwszej 
drużynie Legionovi
W pierwszej połowie nasi zawodnicy, 
z których większość jest niewiele star-
sza od zawodników z drużyny prze-
ciwnika, pokazali dobrą grę i uzyskali 
sporą przewagę. Rezultatem było wy-
sokie prowadzenie w pierwszej poło-
wie, 3:0. W drugiej połowie trener 
dokonał w składzie kilka zmian. Te-
stowani byli zawodnicy rezerwowi. 
Drugą połowę nasz zespół przegrał 
4:3, a końcowy wynik to 6:4 dla na-
szej drużyny. Zarówno wynik, jak i gra 

w tym meczu cieszy i dobrze rokuje 
przed rozpoczęciem rozgrywek. 
Prawdopodobnie Żbik rozegra jeszcze 
jeden mecz sparingowy. Tym razem 
pojedynek rozegrany zostanie na bo-
isku z naturalną nawierzchnią. 
Najbliższy, pierwszy w rundzie wio-
sennej mecz ligowy Żbik rozegra 
w Żurominie. Przypomnijmy, że 
z tą drużyną jesienią nasi zawodnicy 
u siebie przegrali 1:0. Mecz rewanżo-
wy zostanie rozegrany w Żurominie. 
Należy mieć nadzieję, że nasi piłka-
rze tym razem z pojedynku wyjdą 
zwycięsko. Z obozu przeciwnika do-
chodzą jednak wiadomości, że Wkra 
bardzo poważnie podchodzi do poje-
dynku ze Żbikiem. Zanosi się więc na 
zacięty pojedynek, bo Żbik od tego 
meczu zamierza udowodnić, że coś 
się zmieniło i nadchodzi czas odno-

wy, który w roku przyszłym ma za-
owocować awansem.

KKK

Żbik, planując w zespole odnowę 
i poprawę wizerunku całego klubu, 
chce nawiązać do przeszłości i przy-
pomnieć czasy wielkości drużyny. 
Służyć ma temu poznanie historii 
klubu. Wkrótce minie 55. rocznica 
jego powstania. Zapomniano, a być 
może nie było atmosfery na święto-
wanie półwiecza klubu w 2014 r. 
Teraz postanowiono utrwalić pięk-
ne karty naszego Żbika przez wy-
danie książkowe jego historii. Prace 
już się rozpoczęły. Na pierwszym 
spotkaniu tych, którzy mają wie-
le dokumentów dotyczących klu-
bu lub dużą wiedzę na ten temat, 
przejrzano zebrane naprędce mate-
riały. Okazało się, że jest ich bardzo 
dużo. Rewelacyjne zbiory przedsta-

wili trzej byli zawodnicy Żbika: Jerzy 
Kulaszewski, Dariusz Strzeszewski 
i Zenon Chmielewski. Wartościowe 
zbiory mają także: Robert Bugal-
ski, Dariusz Kordowski i Rafał Zało-
ga. Ciekawe zdjęcia przekazała pani 
Maria, żona znakomitego piłkarza śp. 
Wiesława Domały i córka znakomi-
tego bramkarza śp. Janka Daniszew-
skiego.
Wiadomo, że wiele pamiątek mają 
i inni byli zawodnicy i ich rodzi-
ny, a także sympatycy Żbika. Cho-
dzi o to, aby wszystko zgromadzić 
w jednym miejscu i na tej podsta-

wie napisać historię nasielskiego 
klubu Żbik. Pamiętać też należy, 
że piłka nożna w Nasielsku nie za-
częła się w roku 1964 (rok powsta-
nia klubu Żbik). Warto zgromadzić 
też dokumentację dotyczącą lat 
wcześniejszych. Klub, dla zebrania 
dokumentacji, przygotował stro-
nę internetową. Oto jej adres: zbi-
khistoria01@onet.pl Gospodarzem 
strony jest prezes klubu Marek Prusi-
nowski. Udostępnione materiały po 
elektronicznym utrwaleniu zostaną 
zwrócone właścicielom. 

andrzej zawadzki


