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Jaki będzie nowy, 2017 rok dla
mieszkańców gminy Nasielsk?
W tym numerze kolejna część naszej
sondy.
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Trzej Królowie przybyli

Uroczyste otwarcie żłobka i przedszkola

Budżet na rok 2017 uchwalony
XXX sesja Rady Miejskiej w Nasielsku,
która odbyła się w czwartek, 29 grudnia 2016 r., cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w tym
przede wszystkim sołtysów. Głównym tematem tego posiedzenia był
budżet gminy na 2017 rok.
Do porządku obrad, na wniosek Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza
Nasielska, wprowadzono projekty dwóch uchwał – w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 sierpnia 2014
roku dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę
Nasielsk oraz w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność burmistrza.
Po przyjęciu porządku obrad radni
wysłuchali sprawozdań Jerzego Lubienieckiego, przewodniczącego RM
i burmistrza Bogdana Ruszkowskiego
z ich działalności między sesjami.
Następnie mieszkańcy gminy obecni na sesji mieli możliwość zadawania
pytań burmistrzowi Nasielska. Pytali
o to, czy remont ulicy Polnej w Borkowie jest zaplanowany na 2017 r.
W odpowiedzi usłyszeli, że w ramach
bieżącego utrzymania dróg ZGKiM
wyrówna drogę.
– Od 1978 roku, czyli prawie przez 40
lat nic się u nas nie zmieniło, a woda
z drogi spływa na nasze działki – podkreślała jedna z mieszkanek ulicy Waryńskiego.

Mosty Narwi”, prosił radny Rafał Dłutowski.
Radny Grzegorz Arciszewski pytał,
dlaczego w budżecie na rok 2017 nie
ujęto modernizacji 400-metrowego
odcinka ulicy Dąbrowskiego. Interesowało go również to, czy na budowę drogi w Miękoszynku, której koszt
przewidziano na 100 tys. zł, będzie
dofinansowanie zewnętrzne. Chciał
też wiedzieć, czy burmistrz zwiększył
wydatki na sport.
R a d ny Ro m a n J a s ku l s k i pytał o efekty składania wniosku

Burmistrz zapewnił, że droga została
wpisana do budżetu na 2017 rok.
Sołtys Aleksandrowa, Jarosław Różalski, pytał o kwestię wydzielenia
Aleksandrowa i budowę drogi w tym
sołectwie. Burmistrz odpowiedział, że
trwają formalności związane z wydzieleniem tej miejscowości.
Pytania radnych
Radny Krzysztof Frączak przywołał
sprawę poprawy infrastruktury na terenach wokół dworca PKP. O informacje na temat decyzji, jakie zapadły
na posiedzeniu Rady LGD „Zielone
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Z SAMORZĄDU
Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

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

Wzrosły opłaty za śmieci
Od 1 stycznia obowiązują nowe stawki za odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Burmistrz Nasielska informuje, że w dniu 30 listopada Uchwałą
Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Nasielsku zmieniona została Uchwała Nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi
16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
UWAGA!
Zmiany stawek nie wymagają złożenia nowych deklaracji.
Stawki opłat za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz
działek letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe pozostają na dotychczasowym poziomie.
Więcej informacji na stronie www.nasielsk.pl w zakładce SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

AGENCJA RYNKU ROLNEGO

Uwaga przedsiębiorcy!
Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 grudnia 2016 r. w miejsce serwisu e-Wnioski Agencja Rynku Rolnego uruchomiła możliwość składania
dokumentów za pośrednictwem nowej usługi Platforma Usług Elektronicznych (PUE).
Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Portalu PUE znajdziecie Państwo w dziale Portal Platforma Usług Elektronicznych (PUE) na naszej stronie internetowej oraz w serwisie internetowym BIP.
www.arr.gov.pl

Z UM

Odbiór odpadów
w okresie zimowym
Informujemy, że w okresie zimowym odpady mokre muszą być przetrzymywane w workach, a następnie wkładane do kosza. Zapobiegnie to przymarznięciu odpadów. Dodatkowo informujemy, iż odpady przymarznięte
do pojemnika nie zostaną odebrane.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach
od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
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

Życie Nasielska nr 2 (466); 13.01.–26.01.2017

Z PRAC RADY

Darmowe przedszkola
dla sześciolatków
Od 1 stycznia sześciolatki
w publicznych przedszkolach przebywają za darmo. Za opiekę nad nimi
płaci państwo.
D o t e j p o r y we d ł u g
uchwał y, jaką podjęła
Rada Miejska, za wszystkie dzieci przedszkolne,
które przebywały w placówce dłużej niż 5 godzin, rodzice płacili 1 zł za każdą godzinę. Od stycznia 2017 roku wchodzą
w życie zmiany korzystne dla rodziców sześciolatków, które będą mogły
za darmo dłużej przebywać w przedszkolu lub szkole.
– Dotychczas braliśmy opłaty godzinowe za dzieci w przedszkolach.
Teraz po raz pierwszy od 1 stycznia 2017 r. dostaniemy subwencję na
wszystkie dzieci sześcioletnie. Jest to nowość. Rodzice będą opłacać tzw.
opłatę godzinową, czyli tę przysłowiową złotówkę, tylko na dzieci do pięciu lat – powiedziała podczas, odbywających się 28 grudnia 2016 r., obrad komisji budżetowej Hanna Pietrzak, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Nasielsku.
Subwencja, jaką gmina ma otrzymywać na każdego sześciolatka, wynosić
będzie ok. 4 300zł. Na ten moment w Starych Pieścirogach ze wszystkich
grup przedszkolnych miesięczna kwota, jaka trafia do gminy za dodatkowe godziny pobytu dzieci, to ok. 1 tys. zł. W Nasielsku zaś za łączną liczbę
dzieci z 11 grup pozostających dłużej w placówce powstaje kwota ponad
2 tys. zł.
To nie koniec zmian. Od września 2017 r. gminy będą zobowiązane przyjąć do przedszkoli samorządowych wszystkie trzylatki. Jeżeli nie uda się im
zapewnić miejsca, gmina będzie zobligowana do pokrycia kosztów pobytu dziecka w prywatnym przedszkolu.
W przypadku 2,5-latków gmina będzie mogła, ale nie będzie musiała,
przyjmować maluchy do przedszkola. W Nasielsku najprawdopodobniej
dzieci te będą trafiały do miejskiego żłobka.
jg

Z UM

Zmiany w ustawie
o ochronie przyrody
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje, że
w związku ze zmianami w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2143) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia
na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

INFORMACJA O WYKAZACH
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774
z późn. zm.) informuje, że zostały sporządzone następujące wykazy:
• ZPN.7125.11.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 2 przy ul. Spacerowej 9 w Cieksynie
• ZPN.7125.14.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot.
lokalu nr 11 przy ul. Sportowej 10 w Nasielsku
Niniejsze wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 30.12.2016 r. do 20.01.2017 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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SONDA

OBRADOWAŁA RADA

Budżet uchwalony

Jaki będzie nowy, 2017 rok dla mieszkańców gminy Nasielsk? Co nas czeka
w najbliższych miesiącach? Jakie przedsięwzięcia planują dyrektorzy gminnych jednostek samorządowych, instytucji i organizacji społecznych?

dokończenie ze strony 1

(Nuna, Młodzianowi, Żabiczyn, Paulinowo) zaczną
się jakiekolwiek inwestycje
drogowe, które są mieszkańcom bardzo potrzebne.
Przewodniczący RM Jerzy Lubieniecki zwrócił
uwagę na zbyt mały parking przy stacji kolejowej
w Studziankach.
Radny Henryk Antosik
po raz kolejny zgłosił potrzebę wykonania projektu oświetlenia na ulicy
Dąbrówki na osiedlu Krupka. Jego
zdaniem budżet powinien być tak
skonstruowany, by w każdym okręgu
wyborczym w gminie Nasielsk została
zrobiona jakaś inwestycja, aby mieszkańcy mieli świadomość, że się o nich
nie zapomina.
Uchwała budżetowa i inne
Zgodnie z porządkiem obrad radni
zajęli się Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Nasielsk. Autopoprawką
do WPF wprowadzono budowę sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym z limitem wydatków 2 mln 50 tys. zł oraz
zmieniono nazwę zadania „Budowa
Kanalizacji Sanitarnej w Nasielsku”
na „Budowę kanalizacji sanitarnej
w centrum Nasielska” (nazwę zadania
ujednolicając z tą, która jest w dokumentacji o dofinansowanie). Autopoprawka przyjęta została dziewięcioma
głosami „za”, pięciu radnych wstrzymało się od głosu, a jeden głosował
przeciw, a Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została dziewięcioma głosami „za”, dwóch radnych
zagłosowało „przeciw”, a czterech
wstrzymało się od głosu.
Następnie Rada zajęła się procedowaniem uchwały budżetowej na
2017 rok. Przed jej uchwaleniem Rafał
Adamski, skarbnik Nasielska, odczytał jeszcze kilka punktów autopoprawek, a następnie przedstawił projekt
uchwały budżetowej. Wynika z niej,
że łączne dochody gminy Nasielsk
wyniosą 71 361 193 zł (dochody bieżące 70 290 193 zł, dochody majątkowe 1 071 000 zł), a wydatki wyniosą
74 808 938 zł, (w tym wydatki bieżące 61 786 558 zł, a wydatki majątkowe 13 022 380 zł). Deficyt budżetowy
wyniesie 3 447 745 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z kredytów.
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie 15 grudnia 2016 roku
wydała pozytywną opinię o uchwale
budżetowej, również poszczególne
komisje merytoryczne Rady Miejskiej
pozytywnie zaopiniowały uchwałę
budżetową.
– Jest to kolejny budżet na przyszły
rok, w którym uczestniczę osobowo, bo żadnego wpływu na niego nie
mam – rozpoczął dyskusję na temat
tej uchwały radny Marek Ostaszewski.
–Ewidentnie dzielicie gminę na gminę
A i B, na lepszych i gorszych. Niestety
tak było, tak jest i będzie – dodał.
Radny Grzegorz Arciszewski zgłosił
wniosek, aby uwzględniono w projekcie budżetu na 2017 rok budowę

Marzena Gronowska, prezes Zarządu
Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.

wykonywana inwestycja związana
z budową kanalizacji, której koszt rozłożony na 2 lata wyniesie ok. 12 mln zł.
– Ja rozumiem, że każdy o swój teren
dba i to jest normalne, ale ja też muszę patrzeć na całość – mówił burmistrz Ruszkowski.
– Oczywiście, że największa inwestycja będzie robiona w moim okręgu,
ale wiemy o tym doskonale, że musimy to zrobić, czy nam się podoba,
czy nie. Natomiast byłem ostatnio
u pana w sprawie orkiestry, bo każdy by chciał, żeby ona tu i tam zagrała. Niestety doskonale pan wie, że
nie mamy swojego budżetu, dlatego
proszę o informację, ile my, czyli osoby prowadzące orkiestrę, będziemy
mieli w przyszłym roku pieniążków –
skomentował radny Ostaszewski.
– Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury napisał wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie oceniony
przez „Zielone Mosty Narwi” i teraz
trafi do marszałka województwa, to
też będzie wsparcie – odpowiedział
burmistrz Ruszkowski i wspomniał
o potrzebie założenia stowarzyszenia,
które pomogłoby w tym temacie.
Następnie radny Jaskulski powrócił
do swojego wniosku o budowę drogi w Paulinowie, tym razem wskazując
jako źródło finansowania środki przeznaczone na funkcjonowanie administracji publicznej. Jego wniosek
poparło pięciu radnych, przeciwnych
było dziewięciu, a jeden się wstrzymał
od głosu.

ulicy Dąbrowskiego. Sugerował, by
środki na ten cel w kwocie 200 tys.
zł pochodziły z administracji Urzędu
Miejskiego, a 100 tys. zł z Nasielskiego Ośrodka Kultury. Za wnioskiem
radnego zagłosowało pięciu radnych,
dziewięciu było przeciwnych, a dwie
osoby wstrzymały się od głosu.
– Budżet jest płynną materią i też jestem za realizacją tej inwestycji. Jednak dzisiaj nie będę wskazywał źródeł,
skąd wziąć na nią środki. Nie mam
wiedzy, czy jeśli wezmę z tego paragrafu, to nie zabraknie tam, skąd zabrałem – skomentował ten pomysł
radny Mirosław Świderski.
– Jeśli jakieś środki zostałyby z modernizacji ulicy Waryńskiego, to od
razu można by je przeznaczyć na ulicę Dąbrowskiego, która jest jej przedłużeniem – dodał w tej kwestii radny
Krzysztof Frączak.
Kolejny wniosek złożył radny Roman
Jaskulski. Dotyczył on budowy drogi
asfaltowej w miejscowości Paulinowo,
która miałaby być sfinansowana z kredytu w kwocie 300 tys. zł.
– Dlaczego z kredytu? Dlatego, że od
sześciu lat w moim okręgu wyborczym żadna inwestycja nie powstała.
Zadłużenie gminy ciągle rośnie, a zadłużając gminę, zadłużacie również
moich mieszkańców – argumentował radny.
Burmistrz od razu jednak stwierdził, że
wniosek taki nie może być poddany
pod głosowanie, jeśli źródłem finansowania ma być deficyt. Podkreślił
też, zwracając się do radnego Ostaszewskiego, że na jego terenie będzie
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Nowy 2017 rok będzie bardzo ważny w działalności Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego
Sp. z o.o. W pierwszym kwartale planujemy dokończenie realizowanej na zlecenie gminy
inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w miejscowości Chrcynno. Mamy nadzieję, że nowo
wybudowane mieszkania wpłyną na poprawę sytuacji lokalowej w gminie. 20 lokali będących własnością gminy Nasielsk zostanie rozdysponowane
zgodnie z aktualnymi potrzebami i zapewni odpowiednie warunki mieszkaniowe dla najbardziej potrzebujących.
Kolejnym wyzwaniem roku 2017 będzie realizacja nowej inwestycji mieszkaniowej na terenie osiedla zlokalizowanego przy ul. Płońskiej 24, czyli budowa
kolejnego, piątego już bloku mieszkalnego z podziemnymi garażami. Przed
nami przeprowadzenie przetargu, który wyłoni doświadczonego wykonawcę, mogącego sprostać zadaniu budowy nowoczesnego budynku wraz z jego
infrastrukturą.
Ważnym elementem działalności Spółki będzie administrowanie 40 wspólnotami mieszkaniowymi na terenie naszej gminy. Odpowiedni plan zarządzania
i gospodarowania budynkami wspólnot daje możliwości przeprowadzania remontów, co korzystnie wpływa na poprawę estetyki nieruchomości naszego
otoczenia.

Stanisław Roman Tyc, dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku

W 2017 roku będziemy kontynuować wszystkie dotychczasowe działania prowadzone
przez naszą placówkę. Będą organizowane
spotkania z pisarzami, lekcje biblioteczne oraz
liczne konkursy. Jak co roku odbędzie się narodowe czytanie, a wiosną powrócimy do
cieszących się dużą popularnością rajdów rowerowych. Bez zmian działać będą Dyskusyjne Kluby Książki, dla dorosłych oraz dla dzieci
i młodzieży.
Myślę, że musimy przymierzyć się do remontu budynku, w którym mieści
się biblioteka. Kilkakrotnie już sygnalizowałem taką potrzebę na posiedzeniach merytorycznej komisji Rady Miejskiej, czyli komisji oświaty, kultury
i sportu. Budynek, który powinien być jednym z najbardziej reprezentacyjnych w naszym mieście, tak naprawdę szpeci swoim wyglądem. Konieczna
jest wymiana stolarki okiennej i wykonanie elewacji budynku, dlatego trzeba
zorientować się, jakie są możliwości pozyskania środków zewnętrznych na
ten cel. Przybliżony koszt remontu budynku biblioteki, który musiałby podlegać nadzorowi konserwatora zabytków, jest dość duży, to ok. 500 tys. zł.
Kolejnym ważnym problemem do rozwiązania jest kwestia ogrzewania tego
budynku. Obecnie funkcjonuje tu ogrzewanie gazowe, które jest kosztowne
i mało efektywne. Dlatego należy rozważyć jego modernizację lub podłączenie naszego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Również ten problem wielokrotnie przedstawiałem włodarzom naszego miasta.

Anna Łapińska, współwłaścicielka NZOZ A. Łapińska K.,
Kotnarowski Spółka Jawna Centrum Medyczne;
radna Rady Powiatu Nowodworskiego

Z roku na rok Centrum Medyczne rozwija się,
a warto przypomnieć, że w Nasielsku działamy
już od 2004 roku. W minionym roku zwiększyliśmy obsadę lekarską i pielęgniarską. Dlatego teraz dostęp do opieki medycznej jest
łatwiejszy, przyjmujemy wszystkich zgłaszających się do nas w danym dniu pacjentów. Na
stałe pracuje u nas lekarz pediatra alergolog,
który nieodpłatnie przyjmuje naszych małych
pacjentów.
Prowadzimy profilaktykę chorób układu krążenia, mamy możliwość transmisji EKG do ośrodka kardiologii z oceną kardiologa w ciągu zaledwie kilku minut. Prowadzimy
też opiekę nad przewlekle chorymi pacjentami w domach. Regularnie przeprowadzane są u nas darmowe badania wzroku, słuchu, spirometria. Wszystkie badania diagnostyczne wykonywane są w Klinice Mediq w Legionowie.
Współpracujemy z Gabinetem Fizjonova, a nasi pacjenci na zlecane tam zabiegi mają zniżki. Dobrze układa się nasza współpraca ze szpitalem w Nowym
Dworze Mazowieckim.
W nowym roku będziemy kontynuować nasze dotychczasowe działania
i współpracę z innymi placówkami medycznymi. Mamy też szereg planów
do zrealizowania w najbliższym czasie. Z pewnością będzie to dla nas pracowity rok.

ciąg dalszy na str. 3
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Wymiana słupów w mróz
Do naszej redakcji zwrócili się mieszkańcy Nowych Pieścirogów, których bardzo oburzyły prace firmy Energa. Firma postanowiła na dwa dni pozbawić ich
prądu.
Jak można było przeczytać na stronie internetowej firmy, planowane wyłączenia miały obowiązywać na ulicach: Szmaragdowa, Bursztynowa, Szafirowa,
Platynowa w dniach 10 i 11 stycznia w godzinach 9-17. Już pierwszego dnia
prace znacznie się wydłużyły. Czy jednak były one konieczne, aby w mroźne
dni pozbawić mieszkańców prądu? Tym bardziej, że większość z nich potrzebuje go do ogrzewania swoich domów.
- Prądu nie było praktycznie cały dzień. Uważam, że to nie jest pora na wymianę słupów energetycznych, bo z tego powodu wyłączono nam prąd. Takie prace powinny odbywać się wiosną albo latem. A co mają powiedzieć
ludzie, którzy mają małe dzieci? Do czego to podobne, żebyśmy tak marzli
– mówi jeden z mieszkańców Nowych Pieścirogów. – Nie w porządku jest też
to, że nie mieliśmy wcześniej informacji, o tym, że na naszych posesjach będą
odbywać się takie prace – mówi zniesmaczony całą sytuacją mężczyzna.
jg

Z POLICJI

Zaginęła Elżbieta Skorupska
Wydział kryminalny KPP w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzi poszukiwania zaginionej Elżbiety
Skorupskiej, córki Tadeusza, która opuściła Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku i do tej pory nie powróciła.
Elżbieta Skorupska urodzona 14.07.1961 roku opuściła
miejsce zamieszkania 3 stycznia 2017 r. i dotychczas
nie nawiązała kontaktu z opiekunami.
Rysopis zaginionej: wzrost 170 cm, waga około 70 kg,
szczupłej budowy ciała, włosy ciemne do ramion, twarz owalna. W chwili zaginięcia ubrana była w czarny płaszcz, czarne proste spodnie, czapkę.
Wszystkie osoby mogące pomóc w odnalezieniu zaginionej proszone są
o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
pod numerem telefonu 22 775 22 01-04 lub z najbliższą jednostką policji na
terenie całego kraju.
Sk
Za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl
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KRONIKA
POLICYJNA

Ukradł 20 piw

W nocy 26 grudnia nasielska policja otrzymała zgłoszenie, że nieznany mężczyzna włamał się do jednego ze sklepów spożywczych.
Dzięki szybkiej interwencji policjanci zatrzymali sprawcę na gorącym
uczynku. Okazał się nim 56-letni Janusz Z., który skradł 20 butelek
piwa. W trakcie dalszych czynności mundurowi ustalili, że mężczyzna może być zamieszany we włamanie do tego samego sklepu, które
miało miejsce dwa dni wcześniej. O dalszych losach mężczyzny zadecyduje sąd.

Sylwester zakończył
w areszcie

KRONIKA OSP

W noc sylwestrową policjanci prewencji z komisariatu w Nasielsku
zostali wezwani do interwencji domowej. Na miejscu okazało się,
że 20-letni Jacek F., będąc pod wpływem alkoholu, wszczął awanturę z współbiesiadnikami. Mężczyzna, kiedy zobaczył mundurowych,
skierował na nich swoją agresję i zaczął ich wyzywać.
Funkcjonariusze z uwagi na zaistniałą sytuację zatrzymali 20-latka,
który następnie trafił do aresztu. Podczas konwoju Jacek F. usilnie
obiecywał policjantom wręczenie korzyści majątkowej w zamian za
odstąpienie od czynności służbowych.
Podejrzany po wytrzeźwieniu i złożeniu wyjaśnień usłyszał dwa zarzuty: korupcji i znieważenia funkcjonariuszy. Teraz o losie mężczyzny zdecyduje sąd. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia
wolności.
Za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl
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W okresie między 31.12.2016 r.
a 2.01.2017 r. nieznany sprawca
uszkodził samochód Mercedes
Vito. Straty wynoszą 1000 zł na
szkodę Jarosława Ch., mieszkańca
gminy Nasielsk.
5.01 w Cieksynie Marek C., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,95 mg/l).

A

W sylwestrową noc, kwadrans po
godzinie 1. OSP Nasielsk została zadysponowana do miejscowości Borkowo, gdzie na drodze
znajdować się miało przewrócone drzewo. Zgłoszenie okazało
się fałszywym alarmem.
W niedzielę 1.01 chwilę po godzinie 19:30 OSP Nasielsk została
zadysponowana do nietypowej
akcji na ul. Warszawskiej, gdzie do
sklepu „wtargnął” ranny i przestraszony pies. Na miejsce dotarł
przedstawiciel schroniska, który
zaopiekował się rannym zwierzęciem.
W poniedziałek 2.01 chwilę po
godzinie 11 ochotnicy z Nasielska
interweniowali przy kolizji dwóch
samochodów osobowych na ul.
Młynarskiej. Na miejscu obecne były dwa zastępy z JRG Nowy
Dwór Mazowiecki, zespół ratownictwa medycznego i policja.

A

fot. M. Stamirowski

W środę 4.01 chwilę przed godziną 19 zastęp OSP Nasielsk
wspólnie z zastępem z JRG Nowy
Dwór Mazowiecki interweniowali
w bloku przy ul. Płońskiej, gdzie
w jednym z mieszkań załączyła
się czujka czadu. Pomiar miernikiem wielogazowym wskazał
niebezpieczne stężenie tlenku
węgla. Na miejscu obecny był
zespół ratownictwa medycznego i policja.
W sobotę 7.01 o godzinie 13:30
strażacy z Nasielska wspólnie
z zastępem z OSP Cieksyn interweniowali w miejscowości Wiktorowo, gdzie doszło do pożaru
samochodu dostawczego marki
Peugeot Boxer.
W niedzielę 8.01 o godzinie 14 na
ul. Folwark zastęp OSP Nasielsk
zabezpieczał zerwaną linię energetyczną do czasu przyjazdu pogotowia energetycznego.
W poniedziałek 9.01 chwilę
przed godziną 8 doszło do pożaru opuszczonego budynku gospodarczego na ul. Folwark. Na
miejscu obecny był zastęp z JRG
Nowy Dwór Mazowiecki, OSP
Nasielsk, OSP Psucin, policja i zespół ratownictwa medycznego.

Z MIASTA

SONDA

Żłobek czeka na dzieci
W now ym budynku
przy ulicy Warszawskiej, w którym mieści się samorządowe
przedszkole, znalazło
się także miejsce dla
małych dzieci. Żłobek
Miejski znajduje się bowiem na parterze tego
obiektu. Dla maluchów
przygotowano tu 48
miejsc i nadal są wolne
miejsca. Przypomnijmy, że mogą z niego
korzystać dzieci od 6
miesiąca życia do 3 lat.
– Ruszyliśmy w listopadzie ubiegłego roku
z 18. dzieci, chociaż
jeszcze w październiku był komplet
chętnych. Obecnie w naszym żłobku jest 26. dzieci – mówi Agnieszka
Pałaszewska, pełniąca obowiązki dyrektora Żłobka Miejskiego.
– Stworzyliśmy dwie grupy dzieci, w jednej są maluchy do 2 roku
życia, a w drugiej dzieci od 2 roku
życia i starsze. Maluchy mają u nas
zapewnione doskonałe warunki
do zabawy i odpoczynku, a także
wspaniałą opiekę, którą zapewnia
im nasza kadra. Dziećmi zajmuje się 9 pań opiekunek. To bardzo
odpowiedzialne, kreatywne i zaangażowane w swoją pracę osoby –
dodaje.
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Atutem placówki są świeże
i smaczne posiłki dla dzieci przygotowywane w znajdującej się tu
kuchni.
Nasielski żłobek czynny jest od
poniedziałku do piątku przez 11
godzin, czyli od 6 rano do 17 po
południu. – Panie opiekunki czekają na dzieci już od 6 rano, choć
maluchy są zazwyczaj przyprowadzane później. Wszystko jednak
zależy od potrzeb rodziców, będziemy starali sprostać ich oczekiwaniom – wyjaśnia Agnieszka
Pałaszewska.
Stała miesięczna opłata za pobyt jednego dziecka w żłobku od
stycznia 2017 roku wynosi 300 zł
K

dokończenie ze str. 3

Marian Wasierzyński, prezes Zarządu Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Maz.

W roku 2017 będziemy kontynuować
to, co robiliśmy do tej pory. Po pierwsze – utrzymanie współpracy ze szkołami
podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi, gdzie poprzez na przykład
olimpiady będzie propagowany zdrowy
styl życia, a także organizowane będą szkolenia z pierwszej pomocy. Po drugie będzie
to opieka nad honorowymi dawcami poprzez organizowanie spotkań i ich integracja. Po trzecie kontynuowanie współpracy
z Ośrodkami Pomocy Społecznej, poprzez
program pomocy żywnościowej FAT do 2020 roku wspierany przez Unię
Europejską oraz pomoc w organizowaniu zbiórek krwi. W przypadku katastrof naturalnych jesteśmy również gotowi do współpracy z samorządami.
Organizujemy paczki dla dzieci na święta. Być może, tak jak w latach poprzednich, w tym roku uda się również zorganizować akcję „Chrońmy dziecięce
uśmiechy”.

(15 % minimalnego wynagrodzenia).
Natomiast dzienna stawka za wyżywienie dziecka to 7, 50 zł.
– Zapraszamy rodziców z małymi dziećmi do odwiedzania naszej
placówki. Nie pobieramy opłat za
godziny adaptacyjne maluchów –
zachęca pani Pałaszewska.
Wszelkich informacji na temat
działalności Żłobka Miejskiego
w Nasielsku udziela Agnieszka Pałaszewska, p.o. dyrektora placówki
– tel. 695 444 030.
Rozkład dnia maluchów, relacje
z uroczystości oraz aktualności
z życia żłobka znaleźć można też
na facebooku.
(i.)
L

Janusz Konerberger, prezes Stowarzyszenia Wsparcia
Społecznego „JAN POL”

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN
POL” prowadzi istniejące już od 10 lat Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach
dla osób niepełnosprawnych. Jednym z zadań
WTZ jest przygotowanie uczestników do samodzielnego życia i podjęcia pracy. Możemy mieć
satysfakcję, że w trakcie działalności Warsztatów
17 osób podjęło pracę w nasielskich zakładach
pracy.
Naszym zamierzeniem na ten rok jest utworzenie Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”. Planowaliśmy, aby była ona zlokalizowana w budynku po byłej szkole w Nunie.
Stowarzyszenie przygotowało koncepcję na przystosowanie budynku dla
osób niepełnosprawnych. O tej propozycji rozmawiamy z Urzędem Miejskim od dwóch lat, a sprawa w dalszym ciągu jest w punkcie zerowym. Liczę,
że pracownicy Urzędu Miejskiego włączą piąty bieg i w tym roku będą konkretne efekty w tej sprawie.

ciąg dalszy na str. 9
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WARTO PRZECZYTAĆ

ZAPAL się!

Magia i smoki Ziemiomorza

Kuglarstwo to zbiór niecodziennych
umiejętności ruchowych, to odkrywanie przestrzeni wokół siebie, małe
sukcesy budujące naszą pewność
siebie. Kuglarstwo jest jednak bardzo
niszową dziedzina pomimo ogromu
zalet i dobroczynności, jakie nam
niesie. Dlatego moją misją jest rozszerzyć je, sprawić by System Sztuk
Kuglarskich był tak samo popularny
jak sztuki walki!
Jeżeli chcesz:
- posiąść niecodzienne umiejętności,
- zwiększyć swoją efektywność nauczania przez rozwój obydwu półkul
mózgowych,
- nauczyć się wzbudzać w ludziach
emocje,
- zwiększyć pewność siebie,
- zobaczyć, jak wygląda niecodzienny system nauczania,
- dowiedzieć się, jak wygląda partnerski system instruktorski i jak na
nim można zarobić,
to koniecznie przyjdź na spotkanie
w sali kinowej NOK już 29 stycznia
o godzinie 13:30. Nie może Ciebie
tam zabraknąć!
Daniel Nowak

W nasielskiej bibliotece znaleźć
można wielkie tomiszcze, które
skrywa w sobie niebywały skarb,
cały cykl Ziemiomorza autorstwa
Ursuli K. Le Guin.
Chociaż rzeczony cykl nie funkcjonuje tak mocno w pamięci
czytelnika, jak książki Tolkiena czy
C.S. Lewisa, to jednak jest uważany
za kanon literatury fantasy. Malownicze i tajemnicze krainy, magia
i smoki to coś, czemu pani Le Guin
poświęciła sporą część twórczości,
a stworzone przez nią Ziemiomorze nie zatraciło swojego uroku po
dziś dzień.
Zamiłowanie do fantastyki u autorów tworzących tego typu dzieła ma
różne podwaliny. U Tolkiena zaczęło się od rozwijanej od dzieciństwa
pasji do wymyślania nowych języków. Do dzisiaj wrażenie robi fakt, że
każda z ras w jego książkach dysponuje swoją własną obmyśloną wcześniej mową.
Rodzice Ursuli Le Guin byli z kolei antropologami, często przywożącymi
ze swoich wypraw opowieści o dalekich ludach i ich dziwnych zwyczajach. Stąd był tylko krok do stworzenia swoich własnych, zadziwiających
krain i ich mieszkańców.

- twórca systemu sztuk kuglarskich

Z MIASTA

WOŚP będzie, ale bez sztabu
W najbliższą niedzielę 15 stycznia po raz 25. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Zawita także do Nasielska, chociaż rozmiar jej poczynań będzie mniejszy niż to bywało w minionych latach.
W tym roku w naszej gminie nie będzie sztabu tej akcji, ale młodzi wolontariusze
skupieni przy sztabie nowomiejskim będą zbierać pieniądze do puszek. Celem
tegorocznej zbiórki jest „ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”.
W Nasielsku i okolicy zbiórkę będzie prowadziło 11 wolontariuszy w asyście
11 osób towarzyszących. W Pieścirogach zbiórkę poprowadzi 10 wolontariuszy.
Każdemu z nich będzie towarzyszyła również jedna osoba. Bazą dla nasielskich
wolontariuszy będzie Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Starzyńskiego,
a bazą dla wolontariuszy w Pieścirogach – Zespół Szkół nr 2. Dyrektorzy tych placówek zapewnią młodzieży ciepłą herbatę. Funkcję koordynatora akcji w szkole w Nasielsku będzie pełniła pani Agnieszka Piechocińska, a w szkole
w Starych Pieścirogach pani Małgorzata Łuczyńska.
AZ

Podziękowanie
Jako mieszkańcy miejscowości Kędzierzawice i Pianowo,
wyrażając swoje zadowolenie z wykonanej przebudowy drogi gminnej
relacji Pianowo – Kędzierzawice,
składamy serdeczne podziękowanie za realizację tego zadania:

– Potrzebowałam sześciu książek i trzydziestu lat życia, by opowiedzieć
historię Geda i Tenar – opowiada o swoim cyklu autorka. Daje to prawie
tysiąc stron prawdziwej sagi pełnej przygód i niebezpieczeństw.
Wszystko zaczyna się, jak na dzisiejsze standardy, typowo (ale przecież
ktoś te standardy musiał wcześniej wymyślić!). Duny to młody chłopak,
półsierota zamieszkujący zapyziałą wioskę Dziesięć Olch. Wiódłby tam
spokojny żywot, gdyby pewnego dnia nie odkrył w sobie, zupełnie przypadkowo, smykałki do sztuk tajemnych. To zwróciło uwagę jego ciotki,
która postanowiła go szkolić. Nowymi umiejętnościami niedługo przyszło cieszyć się Duny’emu, ponieważ krainę nawiedziły siły Zła, a bohater
ruszył na spotkanie swojego przeznaczenia.
Warto dodać, że przekładu Ziemiomorza dokonał Stanisław Barańczak.
Jest to o tyle ważne, że w tym cyklu pojawia się wiele wierszy, które
w przekładzie Barańczaka brzmią jakby od początku były pisane w języku polskim. Weźmy, choćby otwierającą powieści Pieśń o stworzeniu Ea:
		

Tylko w milczeniu słowo,

		

tylko w ciemności światło,

		

tylko w umieraniu życie:

		

na pustym niebie

		

jasny jest lot sokoła.

Ziemiomorze powinno zwrócić uwagę nie tylko fanów fantastyki. To
piękny cykl w duchu klasycznych powieści fantasy bez zbytniej polityki
i postmodernizmu. Polecam.
Paweł Kozłowski

„Daj Panie Jej duszy wieczny odpoczynek,
a światłość Twoja niech odbija się w Jej oczach.
Kto Cię poznał, kochał.
Kto Cię kochał, opłakuje…”

panu Bogdanowi Ruszkowskiemu burmistrzowi Nasielska,
panu Radosławowi Kasiakowi kierownikowi Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Programu Strukturalnych,
panu Radosławowi Rybickiemu dyrektorowi Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
oraz panu Antoniemu Kalinowskiemu Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku.
Zadanie zostało dofinansowanie ze środków unijnych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020, w wysokości 92 5937 zł,
co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych całego zadania.
						
Mieszkańcy i sołtysi wsi:
					
Pianowo – Dariusz Romański,
					
Kędzierzawice – Grzegorz Topczewski.

Składamy podziękowania wszystkim,
którzy 29 grudnia 2016 r.
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych naszej

Mamy
Śp. Henryki Kowalskiej z Głodowa
				
				
				

Z wyrazami szacunku
Synowie Wojciech i Andrzej Kowalscy
oraz wnuczęta

13.01.–26.01.2017; Życie Nasielska nr 2 (466)

Budżet uchwalony
dokończenie ze str. 3
Po przyjęciu autopoprawek burmistrza radni przystąpili do głosowania
nad najważniejszą uchwałą w roku.
Ostatecznie za przyjęciem uchwały
budżetowej na rok 2017 zagłosowało
dziewięciu radnych, trzech było przeciw i trzech wstrzymało się od głosu.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski podziękował radnym za przyjęcie uchwały
budżetowej na 2017 rok.
– Potrzeb jest znacznie więcej, jednak
w ciągu jednej kadencji nie uda się ich
zrealizować. Chciałbym też podziękować mieszkańcom ulicy Tuwima, Bajkowej, którzy w 100% sfinansowali
budowę tych ulic. My tam sfinansowaliśmy tylko kanalizację – mówił
Bogdan Ruszkowski. Wyjaśnił, że permanentnie są składane wnioski na
pozyskanie środków zewnętrznych.
– Chcę ograniczyć kwestie kredytów,
żeby było ich jak najmniej, bo mogą
być zbyt dużym obciążeniem – dodał
burmistrz.
Na koniec przemówienia poprosił
radnych i sołtysów o wsparcie przy
realizacji tego budżetu, wspomniał
także o znaczeniu funduszu sołe-ckiego, z którego również udaje się
odzyskać od 30% do 40% poniesionych kosztów.
Po przerwie radni powrócili do przyjmowania uchwał. Skarbnik, Rafał
Adamski, odczytał uchwałę w sprawie zmiany chwały budżetowej gminy Nasielsk na 2016 rok. Wynikła ona
z podpisania aneksu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dotyczącego
zmniejszenia planu dotacji o kwotę 14 825,24 zł z przeznaczeniem na
wymianę kotłów w gminie Nasielsk
oraz podpisania aneksu zwiększającego dotację o 25 151,59 zł na usuwanie azbestu. Autopoprawka została
przyjęta dziesięcioma głosami poparcia, przy pięciu wstrzymujących się.
W tym samym składzie radni zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie zmianie w budżecie na rok 2016.
Następnie radni zajęli się uchwałą
w sprawie ustalenia zasad, na jakich
sołtysom będzie przysługiwać dieta
za udział w sesji 29 grudnia 2016 roku.
Stawka ta ustalona została na kwotę
300 zł. Uchwała została podjęta większością głosów radnych (trzy osoby
wstrzymały się od głosu).
W dalszej kolejności radni zajęli się
uchwałą w sprawie upoważnienia do
złożenia wniosku o dofinansowanie,
przyjęcia do realizacji określonego
w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” oraz
akceptacji założonych w nim planów
taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.
Zanim jednak doszło do głosowania,
kilka pytań zadał radny Ostaszewski.
Czy jest już gotowy projekt kanalizacji,
kiedy będzie złożony i czy już dotarliśmy do wszystkich właścicieli nieruchomości przy ulicy Rynek?
– Dokumentacja projektowa jest
już ukończona i w tej chwili jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ze względu na
dużą ilość stronnego postępowania
ta procedura jeszcze trwa. Wszyscy
mieszkańcy mieli możliwość za-

poznania się z dokumentacją projektową.
Na etapie projektowania zadaniem projektanta było dotarcie
do wszystkich mieszkańców i na dowód
tego mamy umowy
cywilno-prawne zawarte z mieszkańcami
o użyczaniu nieruchomości na cele związane z budową
kanalizacji sanitarnej z jednoczesną akceptacją projektu. Wniosek
o dofinansowanie złożony będzie
najprawdopodobniej w styczniu.
W ramach tego zadania będziemy
chcieli również dokonać wymiany
starej sieci wodociągowej – wyjaśniał
Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Programów Strukturalnych nasielskiego magistratu. Tę uchwałę radni
podjęli jednogłośnie.
Radni wyrazili także jednomyślność
podejmując dwie uchwały dotyczące kwestii oświatowych: w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
placówek oświatowych oraz kontroli pobrania i wydatkowania dotacji,
a także w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez
gminę Nasielsk.
Ostatni projekt uchwały dotyczył
rozpatrzenia skargi na działalność
burmistrza Nasielska, którą złożyło
małżeństwo Marek i Mirosława Polczyńscy w sprawie rozgraniczenia
działek w miejscowości Jaskółowo.
Sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna, która uznała skargę za bezzasadną.
Odpowiedzi na pytania radnych
Jak wyjaśniała Bożena Strzelecka,
kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości nasielskiego Urzędu
Miejskiego, nadal nie ma informacji od PKP w kwestii przejęcia przez
gminę terenów kolejowych. Podobnie jest w kwestii terenów po
wąskotorówce – nie ma jeszcze
decyzji wojewody.
– Otrzymaliśmy informację, że
po analizach PKP modernizacja
podjazdów w przejściach podziemnych dla pieszych zostanie
wykonana w 2017 roku – poinformował Radosław Kasiak, kierownik
Wydziału Inwestycji.
Na pytanie radnego Dłutowskiego
burmistrz odpowiedział: – Wniosek (na budowę świetlicy wiejskiej
w Krzyczkach - przyp. red.) został
pozytywnie zaopiniowany przez
„Zielone Mosty Narwi” i zostanie
dofinansowany w kwocie 66,66%
wartości. Znajduje się już u marszałka i mam nadzieję, że szybko
dostaniemy odpowiedź, żebyśmy
mogli ogłosić przetarg na realizację tego zadania i wpisać je do budżetu.
W sprawie ulicy Dąbrowskiego
burmistrz wyjaśniał, że powoli do
budżetu wpisywane są te ulice,
w których są media.
– Wszystkiego od razu nie zrobimy
i inwestycje muszą być rozkłada-
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Kalendarz Zrozumienia
– co zrobiliśmy, co zrobimy?

ne na lata. Zrobimy teraz Waryńskiego i Klonową, i zobaczymy, jak
nasz budżet będzie funkcjonował –
mówił burmistrz Ruszkowski.
Na pytanie radnego Jaskulskiego o „schetynówkę” odpowiedzi
udzielił kierownik Radosław Kasiak.
– W ram ac h n ab orów, któ re były ogłoszone w roku 2016,
we wrześniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Dębowej w Nasielsku.
Wniosek pod kątem formalnym
i merytorycznym został oceniony pozytywnie, jednak z uwagi
na ograniczone środki finansowe
w ramach tego działania nie uzyskał dofinansowania i jest na tak
zwanej liście rezerwowej.
Burmistrz przyznał, że parking przy
dworcu PKP w Studziankach jest
mały.
– Nie wiem, czy ten poszerzony parking to teren kolejowy, czy
prywatny. W przypadku parkingu
przy ulicy Przytorowej płacimy
czynsz z naszych podatków, żeby
mieszkańcy mogli pozostawiać
samochody i dalej dojeżdżać pociągiem. Trzeba będzie przygotować dokumentację i utwardzić ten
teren w Studziankach – mówił B.
Ruszkowski.
Odpowiadając na pytanie radnego
Antosika, burmistrz zapewnił, że
w budżecie są środki na dobudowę
oświetlenia w mieście w wysokości
100 tys. zł. Potwierdził również, że
będzie składany wniosek do FOGR
o dofinansowanie drogi w Miękoszynie. Zaznaczył jednak, że jest
tych środków coraz mniej i mimo
dobrze napisanych wniosków coraz trudniej otrzymać wsparcie finansowe.
W wolnych wnioskach głos zabrał
radny Marek Ostaszewski, który
poruszył sprawę nieprzyjemnych
zapachów dochodzących z wysypiska w Kosewie. A także radny
Arciszewski, który pytał o pracę
urzędników - członków komisji
„antyalkoholowej”. Radny uzyskał
informację od burmistrza, że na
czas posiedzeń komisji jej członkowie pracujący w UM biorą urlop.
Później Elżbieta Wróblewska ze
stowarzyszenia „Europa i My”
przekazała na ręce burmistrza
i przewodniczącego życzenia noworoczne oraz zaprezentowała
kalendarz nasielskiej Szkoły Podstawowej.
Na zakończenie sesji przewodniczący RM Jerzy Lubieniecki przekazał jeszcze oficjalną informację
radnemu Ostaszewskiemu, że radni zrobili zbiórkę pieniędzy na stroje dla orkiestry. Życząc wszystkim
zebranym zdrowia i pomyślności
w Nowym Roku zakończył obrady.
Michał B. (red.)

Minął rok 2016. Dla społeczności Szkoły Podstawowej. im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku to pierwszy rok realizacji projektu pod nazwą „Kalendarz Zrozumienia”. Fundacja aiDDia z powodzeniem zrealizowała ten autorski projekt już po raz
czwarty. Do udziału w tegorocznej edycji zaprosiła uczniów ze szkół w Pomiechówku, Zakroczymiu i Nasielsku.
Fakt, że nasielska placówka stała się uczestnikiem działań „Kalendarza Zrozumienia”, wynikł z jej aktywności w środowisku lokalnym dotyczącej tematyki proekologicznej i proobywatelskiej. W kwietniu z okazji Dnia Ziemi w szkole
uczniowie napisali ponad 1000 „Listów dla Ziemi”, w których wyrazili swoją troskę o środowisko. Jak przystało na szkołę z międzynarodowym certyfikatem
Zielonej Flagi, akcji tej nadano duży rozgłos, zorganizowano happening, zainteresowano liderów życia publicznego problemami eko.
Zarówno Zielona Flaga, jak i Super Samorząd zainteresowały obecną na sali prezes Fundacji aiDDia panią Alę Madeyski. To ona zaproponowała koordynatorce współpracę. W wyniku rozmów ustalono, że w szkole we wrześniu zostanie
zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na zdrowie”, a najciekawsze prace uczniów będą zdobić kalendarz na 2017 rok. W cały projekt
zostały zaangażowane lokalne władze. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski
objął „Kalendarz Zrozumienia” patronatem honorowym, zaś czasopisma „Życie Nasielska”, „Tygodnik Nowodworski” oraz „Bystrzaki” przyjęły rolę patronów medialnych. Partnerem akcji został współpracujący ze szkołą w zakresie
wychowania komunikacyjnego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Postanowiono, że całkowity dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony zostanie na budowę „Zielonego zakątka”, czyli klasy na świeżym powietrzu przed
budynkiem szkoły.
Na stronach trójdzielnego kalendarza znalazły się prace 9 nagrodzonych
uczniów – Miłosza Roszaka (2c), Magdy Sobieckiej (1a), Aleksandry Pietruszczak
(2c), Zuzanny Wilskiej (4c), Mai Olbryś (2e), Klaudii Falak (5a), Julity Daniszewskiej
(3f), Eweliny Wyrzykowskiej (5a) i Liwii Kobrzyńskiej (2e). Umieszczono również logotypy firm i organizacji, które zechciały wziąć udział w akcji kalendarza
i udzieliły pomocy.
W skład zespołu kalendarza weszli: Krzysztof Madeyski (Fundacja aiDDia), Ala
Madeyski (project manager), Elżbieta Wróblewska (koordynator projektu), Anna
Kwiatkowska (manager PR), Maciej Jabłoński (manager PR), Paweł Błoński (opracowanie graficzne), Aleksander (anonimowy członek zespołu), Adam Balcerzak
(redaktor naczelny Tygodnika Nowodworskiego) oraz Marzena Wciślak (wydawca).
W okresie od października do grudnia realizatorzy skupili się na poszukiwaniu
sponsorów. Podsumowanie projektu wraz z uroczystym wręczeniem nagród
odbyło się 21 grudnia podczas szkolnych jasełek w obecności dyrekcji szkoły, przedstawicieli zarządu Fundacji akDDia, burmistrza, przedstawicieli mediów
i szkolnej koordynatorki.
Współtworzenie z lokalną społecznością miejsca w przestrzeni publicznej okazało się niezwykle ciekawym wyzwaniem. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, do
projektu altany dołączono pomysł ścieżki dydaktycznej. Starania w tym kierunku
rozszerzono na angażowanie rodziców, nauczycieli oraz lokalnych aktywistów
działających w akcji „Masz Głos” (Stowarzyszenie Europa i My oraz Nasielskie
Towarzystwo Kultury), a także samorządowców. Dotychczas udało się zorganizować dwa spotkania na temat tej inicjatywy – w październiku dla rodziców
o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz w listopadzie w formie warsztatów integracyjnych poprowadzonych przez Dariusza Kraszewskiego, eksperta z Fundacji im. Stefana Batorego. Zebrani zastanawiali się, jak wykonać projekt
planowanej ścieżki i skąd pozyskać środki na ten cel.

Pierwszym sukcesem możemy się już pochwalić. Na koncie fundacji mamy
wkład własny ze sprzedaży kalendarzy w szkole oraz środki przekazane przez
sponsorów. Dziękujemy za wpłaty firmie KABA oraz PPHU „SPINACZ”.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc. Podajemy nr konta, na które można wpłacać pieniądze: 64 1020 1026 0000 1002 0270
2975 z dopiskiem „Kalendarz Nasielsk” oraz adres Fundacji ajDDia ul.
Rozbrat 8/15 00-462 Warszawa. Bliższych informacji można zaczerpnąć
kontaktując się telefonicznie 606-923-971 lub e-mail: wroblewska@europaimy.org
Elżbieta Wróblewska
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Z MIASTA

Uroczyste otwarcie żłobka i przedszkola
Po dwóch miesiącach funkcjonowania Samorządowego Przedszkola i Miejskiego Żłobka w Nasielsku
w czwartek 5 stycznia odbyło się

oficjalne otwarcie nowego budynku, w którym mieszczą się obie placówki.
Wśród licznie przybyłych na tę uroczystość gości znaleźli się: Magdalena
Biernacka – starosta
nowodworski, Bogdan Ruszkowski –
burmistrz Nasielska,
radni z Rady Powiatu i Rady Miejskiej,
przedstawiciele instytucji publicznych,
emerytowana kadra
nauczycielska przedszkola oraz rodzice.
Po przecięciu biało-czerwonej wstęgi
ksiądz Piotr Wilkowski dokonał poświęcenia placówki.
– Nasielskie Przedszkole Samorządowe rozpoczęło nowy
rozdział w swojej

Z MIASTA

Jak witaliśmy 2017 rok?
O tym, że Nowy Rok zbliża się wielkimi krokami, było słychać już w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. Odgłosy wyraźnie
przybrały na sile tuż po świętach i z każdym dniem stawały się coraz
mocniejsze, by szczyt osiągnąć w noc sylwestrową o północy. Wtedy to
w Nasielsku i okolicach zrobiło się jasno jak w dzień, a o huku lepiej nie
mówić, aby nie drażnić miłośników zwierząt.
Błyski i dźwięki pokazywały, gdzie bawią się mieszkańcy nasielskiej gminy.
Spotykano się głównie na prywatkach w gronie znajomych. Bale w lokalach
też były, ale ich ilość wyraźnie się zmniejszyła w porównaniu do ubiegłych lat.
O północy z hukiem otwierano butelki szampana i składano sobie życzenia. Tę czynność najczęściej wykonywano już na powietrzu, gdzie
jednocześnie odpalano fajerwerki. Niebo zapłonęło. Było pięknie i radośnie. W ogniu tym „spłonęło” wiele tysięcy złotych...

Dawniej najwięcej osób witających Nowy Rok pojawiało się na rynku. Miasto fundowało wówczas orkiestrę, fajerwerki, a niekiedy nawet
i szampana. Wiele osób tańczyło. Niestety, to już przeszłość. Dzisiaj muzyki na rynku nie ma, a problem fajerwerków i szampana został, zgodnie
z duchem czasów, sprywatyzowany. Sentyment do wspólnego witania
Nowego Roku na skwerze Jana Pawła II jednak pozostał. Około północy
z pobliskich domów i z przyległych uliczek wyłoniły się grupy mieszkańców i rozpoczęła się kanonada różnego rodzaju sztucznych ogni i petard.
Strzelały też butelki szampana. Mimo, że nie było tu organizatorów i widocznych sił porządkowych, wokół panował ład i porządek. Mieszkańcy
dbali o bezpieczeństwo. Specjalną uwagę zwracano na dzieci.
Tej nocy spotkanie sylwestrowe w Nasielskim Ośrodku Kultury wyznaczyli sobie słuchacze Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i członkowie Fundacji „Bądźmy Razem”. Wszystko zorganizowano we
własnym zakresie, lokal i sprzęt udostępnił NOK. Z głośników płynęła
muzyka, która może była mniej skoczna niż na innych tego typu imprezach, lecz za to bardziej sentymentalna. Było naprawdę uroczo. Piękne,
młode duchem panie i dystyngowani panowie stwarzali wspaniały klimat. O dwunastej w górę poleciały korki od szampana i rozpoczęły się
życzenia. Atmosfera tego spotkania była rodzinna, a rej nad nim wodziła
pani prezes Fundacji i starosta NUTW Teresa Skrzynecka. Do Siego Roku!
Andrzej Zawadzki

wieloletniej historii
– podkreśliła w przem ów i e n i u H a n n a
Szumska, dyrektor
przedszkola.
Agnieszka Pałaszewska pełniąca obow i ą z k i d y r e kto ra
żłobka zaznaczyła,
że dla tej placówki
dopiero zapisywać
będziemy karty historii.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski podziękował za wsparcie przy realizacji inwestycji, która przyczyni się
do poprawy jakości życia mieszkańców. Przypomniał, że stan
poprzedniego budynku zagrażał nie tylko zdrowiu, ale
i życiu dzieci. Dziękował rodzicom za cierpliwość przy
przesunięciu terminu otwarcia
żłobka i przedszkola. Odebrał
też liczne podziękowania i gratulacje od przybyłych gości,
w tym od starosty Magdaleny Biernackiej, która określiła
nowy obiekt jako inwestycję
godną podziwu. Nie zabrakło upominków od gości dla
przedszkola i żłobka.
Po oficjalnej części uroczystości na scenę wkroczył y

dzieci z różnych grup, które zaprezentowały swoje umiejętności
wokalno-taneczne, dostarczając
zebranym dużo uśmiechu i rozrywki.

Po zakończeniu występów artystycznych goście mogli zwiedzić nowy obiekt oraz wpisać się
do pamiątkowych ksiąg żłobka
i przedszkola.
Michał B.
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Z ŻYCIA PARAFII

Trzej Królowie przybyli do Nasielska
W tym roku już po raz trzeci ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech
Króli. Mimo wyjątkowo mroźnej pogody mieszkańcy licznie przybyli na
uroczystość.
Uczestnicy Orszaku spotkali się na
skwerze im. Jana Pawła II, gdzie otrzymali papierowe korony, naklejki
i śpiewniki z kolędami. Ustawiona była
również szopka, w której Święta Rodzina (Agnieszka i Artur Dana z synem
Miłoszem) oczekiwała nawiedzenia
przez Trzech Mędrców ze Wschodu.
W ich role wcielili się: Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, Mariusz
Kraszewski, wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
fot. M. Stamirowski
i ks. Grzegorz Ostrowski, wikariusz parafii
św. Wojciecha i pomysłodawca tego wydarzenia. Mędrcy przynieśli nowo narodzonemu Jezusowi dary i złożyli pokłon.
– Szanowni Królowie! Od was zaczął się
korowód za Zbawicielem, to wy daliście
przykład, jak człowiek ma odnaleźć prawdę i wartości – powiedział ks. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii św. Wojciecha.
Dodał, żebyśmy nie bali się podążać za
Chrystusem w świecie, w którym jest wielu współczesnych Herodów, mądrzejszych
niż ten sprzed 2000 lat. Na koniec podziękował wszystkim, którzy przybyli na tę uroczystość pomimo niesprzyjającej pogody.
W stronę świątyni ruszyła procesja, której
przewodziła Święta Rodzina wraz z Trzema
Królami. W kościele odbyły się jasełka zorganizowane przez młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.
Młodzi artyści nie bali się wpleść w swoją opowieść współczesnych motywów i rekwizytów,
dzięki czemu całość była atrakcyjna również
dla osób, które wiele razy widziały już podobne
przedstawienia.
Po nagrodzonych brawami jasełkach odbyła się
msza święta, której przewodniczył proboszcz Tadeusz Pepłoński. O oprawę muzyczną zarówno
przedstawienia, jak i mszy św. zadbała Orkiestra
Dęta z Nasielska oraz Chór Parafialny „Lira” pod
przewodnictwem pani Joanny Ostaszewskiej.
Paweł Kozłowski

Z ŻYCIA PARAFII

Uroczystość Trzech Króli w Nunie

Święto Objawienia Pańskiego w parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Nunie zgromadziło rzesze wiernych na uroczystej mszy świętej.
Podczas wspólnej modlitwy parafianie i goście mogli podziwiać jasełka w wykonaniu uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Starych Pieścirogach.
Zorganizowana przy kościele szopka z żywymi zwierzętami po raz
kolejny wpisała się w tradycję 5-letniej parafii, a w tym roku obecność
Świętej Rodziny dodatkowo ubogaciła jej charakter. W rolę Świętej
Rodziny wcieliło się młode małżeństwo Angelika i Grzegorz Zawartko
z maleńkim Michałkiem. Inscenizację przybycia Orszaku Trzech Króli
odegrała grupa studentów ze Stajni
Stangret z Lorcina. Oprawę muzyczną i śpiew kolęd zapewniła schola parafialna.
Wzorem lat poprzednich parafianie wraz z ks. proboszczem Tadeuszem Jabłońskim okazali swoją gościnność, zapraszając uczestników na gorący barszcz, ciepłe paszteciki i słodkości z domowych wypieków.
Na zakończenie uroczystości nastąpiło losowanie zwycięskiej „królewskiej nagrody”, którą był żywy królik. W losowaniu wzięli udział wszyscy, którzy własnoręcznie wykonali korony.
Liczna obecność uczestników tegorocznego orszaku, około 250 osób pokazała, że siarczysty mróz nie stanowił przeszkody, by wziąć w nim udział.
af

SONDA
Jako mieszkaniec Nasielska chciałbym, aby:
– budżet na rok 2017 był przedstawiony mieszkańcom Nasielska za pośrednictwem „Życia Nasielska” zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym;
– realizacja budżetu za rok 2016 była przedstawiona w podobny sposób,
a jest czym się pochwalić;
– powstał budżet obywatelski, czyli w budżecie gminy znalazły się określone środki finansowe do dyspozycji mieszkańców, którzy w ramach swoich
wniosków wybiorą zadania do realizacji;
– budynek przy Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Staszica został wreszcie
zabezpieczony i nie straszył swoim wyglądem;
– wjazdy do Nasielska od strony Pomiechówka, Płońska, Pułtuska były wizytówką miasta, a chodniki nie zarastały trawą.

Bogumiła Szlaska, kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach

Dzięki zrozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych przez Zarząd i Starostę Powiatu
Nowodworskiego panią Magdalenę Biernacką Warsztaty Terapii Zajęciowej rozpoczęły
2017 rok zwiększoną liczbą uczestników z 30
do 36 osób. Przed nami rok wytężonej pracy
mającej na celu jak najlepsze przygotowanie
tych osób do samodzielności i podjęcia zatrudnienia.
Jak co roku pracę chcemy połączyć z rekreacją i integracją poprzez umożliwienie naszym uczestnikom, ich rodzinom
i podopiecznym SWS „Jan-Pol” skorzystania z wycieczek, wyjazdów do
muzeów, teatru, a także na turnus rehabilitacyjny. Nadal będziemy współpracować z zaprzyjaźnionymi szkołami i placówkami w celu uwrażliwiania społeczności lokalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych.
W grudniu pod patronatem Burmistrza Nasielska planujemy zorganizować w Nunie obchody międzynarodowego dnia osób niepełnosprawnych
„Nasielsk bez granic – międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych
2017”. Po uroczystej mszy św. zaprezentujemy wówczas warsztatową cukiernię, warsztatowe cudeńka i warsztatowy punkt informacyjny.
Chcemy dotrzeć z ofertą WTZ do jak największej liczby osób niepełnosprawnych. Warsztaty to jedyna placówka na terenie naszej gminy, w której osoby
niepełnosprawne mogą skorzystać z kompleksowej rehabilitacji, porad psychologicznych, rozwijać swoje talenty, a nie skupiać się jedynie na swojej niepełnosprawności.

Hanna i Krzysztof Kowalscy, Gospodarstwo Handlowo Produkcyjne „Kowalski” z Winnik

Ostatnie lata to był dla nas okres wytężonej pracy. Poza naszą działalnością
rolniczą, hodowlaną i producencką prowadziliśmy kilka inwestycji, które zmieniły oblicze naszego gospodarstwa.
Braliśmy też udział w wielu imprezach
handlowych, targach, wystawach, konkursach na terenie całego kraju, ale też
poza jego granicami. W tym roku nadal
będziemy starali się być tam, gdzie nas
zaproszą.
Już w ubiegłym roku zaczęliśmy na większą skalę prowadzić Zagrodę Edukacyjną, a teraz mamy nadzieję, że ta gałąź naszej działalności jeszcze się rozwinie. Będziemy kontynuować to, co robiliśmy dotychczas. Mamy też nadzieję,
że uda nam się zrealizować planowane przedsięwzięcia.

Hanna Frączkowska, prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nasielsku

Rok 2017 rozpoczniemy remontem i przebudową istniejącego budynku gospodarczego na działce przy ulicy Warszawskiej 2.
Ponadto czeka nas kapitalny remont drugiej
połowy sklepu meblowego, malowanie
w sklepach spożywczych. Na bazie w Siennicy przy ulicy Sikorskiego 14 wykonamy
nowe betonowe ogrodzenia.
Naszą dumą jest produkcja pieczywa na
naturalnym zakwasie bez polepszaczy
i konserwantów. Mieszkańcy miasta i gminy oraz osoby przebywające
na urlopach w okresie letnim doceniają jakość produkowanego pieczywa,
co przekłada się na wielkość sprzedaży. Wprowadziliśmy na rynek chleb
z mąki orkiszowej, który cieszy się zbytem i jest perełką wśród wyrobów
piekarniczych.
W roku 2017 planujemy również skorzystać z doradztwa firm szkoleniowych
i skierować pracowników do 30. roku życia na kurs „Profesjonalny sprzedawca”, aby podnieść standard obsługi klienta.

ciąg dalszy na str. 16
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PROGRAM PROFILAKTYCZNY

B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony
Od września 2015 r. Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku realizuje zadania w ramach programu „B&N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony”. Jest to
program profilaktyczny realizowany
w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - pieszych i rowerzystów na
obszarze województwa mazowieckiego.
Głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą
w Radomiu.
Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty
i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Działania skierowane są do wszystkich
uczniów naszej szkoły, rodziców i seniorów jako pieszych i rowerzystów.
Realizując program B&N, mamy na
celu wdrażanie naszych uczniów do
zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań
na drodze; kształtowanie potrzeby
i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną oraz
wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności
udzielania pierwszej pomocy.
Głównymi formami działań są:
• propagowanie używania elementów odblaskowych na drogach
wszystkich kategorii w obszarze zabudowanym i niezabudowanym,
• promowanie zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach,
• prowadzenie spotkań o charakterze
profilaktycznym,
• organizowanie konkursów tematycznych związanych z celami
kampanii,
• nawiązanie współpracy pomiędzy
szkołami a podmiotami i organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W naszej szkole duży nacisk
kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem
dzieci. Realizacja działań
profilaktyczno - edukacyjnych ma zatem na celu podniesienie poziomu edukacji
i kultury użytkowników dróg,
znajomości bezpiecznego
korzystania z nich oraz szacunku dla własnego i cudzego życia.
Chcielibyśmy, aby wszelkie podejmowane przez nas
działania trafiały także do społeczności
lokalnej, dlatego będziemy cyklicznie
zachęcać wszystkich do zachowania
bezpieczeństwa i ochrony własnego
zdrowia i życia.
Daj sygnał kierowcy! Noś odblaski!
W okresie jesienno - zimowym, kiedy
dni są krótsze i szybciej zapada zmrok,
a widoczność na drodze ograniczają
opady deszczu i śniegu, piesi i rowerzyści są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. To dobra okazja do
przypomnienia, że w świetle obowiązującego prawa - każdy pieszy, który
porusza się po zmroku poza obszarem zabudowanym ma obowiązek
używania elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu. Pamiętajmy o tym,
że niestosowanie się do tego przepisu - może kosztować życie. Piesi
i rowerzyści są niechronionymi i najbardziej zagrożonymi uczestnikami
ruchu drogowego - nie chronią ich
pasy bezpieczeństwa, poduszki, kurtyny powietrzne czy strefa zgniotu. Chroni ich tylko własny rozsądek.
Odblask to jeden z najtańszych, najprostszych, a zarazem najłatwiejszych
sposobów na zwiększenie własnego bezpieczeństwa. W czasie ograniczonej lub wręcz złej widoczności na
drodze kierowcy mogą dostrzec pieszego bez odblasku dopiero z 20-30
m, ale gdy ma on na sobie choć jeden
element odblaskowy, jest widoczny
już ze 150 m. Te dodatkowe metry
decydują często o życiu, gdyż pozwa-

lają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego czy rowerzystę.
Stosowanie odblasków nie powinno
ograniczać się tylko do obszaru niezabudowanego - nawet w mieście,
w świetle latarni, przechodząc przez
jezdnię, mając odblask, jesteśmy bardziej widoczni dla kierowców.
Zgodnie z zasadami ruchu drogowego pieszy idący poza obszarem zabudowanym powinien poruszać się
po poboczu lub jak najbliżej krawędzi
jezdni po lewej stronie drogi. Dlatego
powinniśmy pamiętać, że elementy
odblaskowe warto zakładać z prawej
strony, by były bardziej widoczne od
strony jezdni.
Światła samochodu nie oświetlają
całej sylwetki, im niżej będą założone
odblaski, tym szybciej padną na nie
światła reflektorów pojazdu, dzięki czemu prowadzący będzie miał
więcej czasu na reakcję. Najwłaściwszym miejscem jest więc prawa noga
– kolano i kostka. Warto mieć element
odblaskowy także z tyłu, np. na wysokości pleców, aby pieszy był widoczny dla nadjeżdżających z tyłu.
Im więcej odblasków ma na sobie
„niechroniony”, tym bardziej będzie
widoczny na drodze, a co za tym idzie
- będzie bezpieczniejszy. Warto więc
zainwestować w kamizelkę odblaskową i odblaski.
Zadbaj o bezpieczeństwo na drodze !
Bądź widoczny !
Monika Paluszek

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Są wśród najlepszych
Certyfikat „Zielonej Flagi” to projekt europejski, który jest przyznawany szkołom i przedszkolom za
całokształt działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zespół Szkół
nr 3 w Cieksynie po raz trzeci z rzędu otrzymał prestiżowy Międzynarodowy Certyfikat „Zielonej Flagi”,
potwierdzający najwyższą jakość
działań na rzecz ochrony przyrody.
Wręczenie certyfikatów odbyło się
28 listopada 2016 w Łodzi. Certyfikat przyznano nam tym razem
na okres trzech lat, notując naszą
szkołę na liście najlepszych szkół w
skali międzynarodowej. Szczególnym wyróżnieniem stała się możliwość zaprezentowania naszych
działań i osiągnięć podczas tegorocznego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju.
W roku szkolnym 2015/16 realizowane były w naszej placówce
dwa obszary tematyczne: woda

i bioróżnorodność.
W obrębie tych obszarów przeprowadziliśmy różne
działania, np. marsz
ginących gatunków,
uczniowie napisali
list do mieszkańców
gminy Nasielsk na
temat oszczędnego gospodarowania
wodą, skonstruowaliśmy model studni
obrazujący przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych, odbyły
się też liczne konkursy, przedstawienia i wycieczki o tematyce ekologicznej. Ubiegając się o certyfikat,
szczególną uwagę zwróciliśmy
na zaangażowanie i decyzyjność
uczniów, współpracę z jednostkami zewnętrznymi oraz promowanie naszych działań w szkole i
środowisku lokalnym.

To prestiżowe osiągnięcie nie byłoby możliwe bez ogromnego
wsparcia ze strony dyrekcji szkoły, pracowników obsługi, wielu nauczycieli, uczniów i ich rodziców
oraz burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego. Wszystkim serdecznie dziękujemy i liczymy na
współpracę w przyszłości.
Koordynatorzy: Kinga Majchrzak,
Małgorzata Parzonka

Życie Nasielska nr 2 (466); 13.01.–26.01.2017

WETERYNARZ RADZI

Czym karmić króliki i kawie?
Coraz częściej do lecznic weterynaryjnych trafiają króliki i kawie (świnki)
morskie. Ich właściciele proszą o porady dotyczące żywienia, wyposażenia
klateczek i codziennej pielęgnacji tych zwierząt.
Prawidłowe żywienie królików oparte jest na tzw. piramidzie żywieniowej, w której podstawę stanowi siano i trawa, a także włókno pochodzące
np. z gałązek drzew owocowych.
Środkową część piramidy stanowią zioła i warzywa. Na szczycie
piramidy znajdują się owoce,
które powinny być traktowane
jako przysmaki.
Podstawą diety królików i kawii
jest sianko. Zawiera ono dużo
włókna, które pobudza pracę przewodu pokarmowego,
perystaltykę jelit, jest źródłem
ważnych kwasów tłuszczowych,
a także wpływa na prawidłowe
ścieranie ząbków naszych pupili.
Sianko służące jako ściółka ulega szybkiemu gniciu. Może być
mocno zanieczyszczone kałem
i moczem, dlatego w takiej postaci nie jest dobrym źródłem pokarmu. Powinno być umieszczone w specjalnych paśnikach, np. kulach, które mogą
dodatkowo służyć jako zabawki.
Warzywa, zioła i owoce są niezbędnym elementem króliczej i świnkowej
diety. Trawy, zioła świeże i suszone, natka pietruszki, liście rzodkiewki –
wszystko to, co zielone, zawiera dużą ilość witaminy C niezbędnej dla zdrowia tych małych zwierzątek.
Warzywa powinny być zawsze dobrej jakości, świeże, niepryskane, niespleśniałe. Trawy i zioła zrywamy z dala od szos i ruchliwych ulic. Wszystko
dokładnie myjemy, podajemy podgrzane do temperatury pokojowej, nie
bezpośrednio z lodówki lub zamrażarki.
Co dokładnie może jeść nasz królik? Trawę, babkę, koniczynę, mniszek lekarski, zioła, które zimą możemy uprawiać w doniczkach: miętę, rumianek,
bazylię, szałwię, pietruszkę, rozmaryn, kwiaty: np. stokrotki, rzeżuchę. Jeśli
chodzi o warzywa, to w króliczym menu z powodzeniem każdego dnia znaleźć się mogą: brukselka, cukinia, kalarepa, jarmuż, cykoria, koper, marchew,
papryka, seler. Nieco rzadziej podajemy pomidory (tylko owoce), buraki,
kalafior i kapustę, gdyż powodują wzdęcia, ogórka, gdyż może powodować
luźniejsze stolce, rukolę, szpinak.
Owoce to prawdziwe rarytasy. Króliki je wprost uwielbiają. Niestety, powinny
dostawać je tylko 1-2 razy w tygodniu, gdyż powodują otyłość ze względu
na swą dużą kaloryczność. Ulubione owoce królików to: ananasy, banany,
gruszki, jabłka, jagody, żurawiny. Niektóre z tych przysmaków mogą powodować biegunki, dlatego zawsze należy obserwować reakcję naszego pupila
na dany pokarm i na tej podstawie dobierać składniki codziennej diety.
Ciekawym składnikiem króliczej diety są gałązki drzew owocowych: jabłoni, gruszy, maliny, wierzby czy brzozy. Żucie gałązek pozytywnie wpływa
na pracę przewodu pokarmowego, dostarcza też królikowi rozrywki, dzięki
czemu zwierzaczek się nie nudzi.
UWAGA: bezwzględnie zakazanym składnikiem są toksyczne dla kawi i królików gałązki dębu!
Przyjrzyjmy się diecie świnki morskiej, od niedawna nazywanej kawią domową. Jest ona bardzo zbliżona do tej króliczej. Kawie podobnie jak króliki
nie są ziarnojadami. Łupinki ziarenek często powodują u nich problemy stomatologiczne, wbijają się między ząbki lub kaleczą jamę ustną.
Pokarm powinien być pochodzenia wyłącznie roślinnego, dokarmianie kawii
resztkami naszych posiłków, twarożkami, serkami, jajkami nie jest wskazane.
Ulubione przysmaki kawii to: marchewki, jabłka, seler, pietruszka, papryka,
kiwi, arbuz, truskawki. Pozostałe elementy diety są bardzo zbliżone do diety
królika.
Szczególną uwagę zwracam na rośliny toksyczne dla tych dwóch gatunków
zwierząt. Oprócz wspomnianego dębu są to: konwalia, cis, amarylis, glistnik
jaskółcze ziele, jaskier, gałązki drzew iglastych, mak, naparstnica, powój, aksamitka, aloes, anturium, begonie, czarny bez, bukszpan, difenbachia, irysy,
lobelia, łubin, LIŚCIE I ŁODYGI POMIDORA, a także inne, których listę znaleźć można na stronach internetowych poświęconych kawiom i królikom.
Pamiętajmy, że króliki powinniśmy regularnie szczepić przeciwko chorobom zakaźnym, nawet jeśli posiadamy w domu tylko małego, niewychodzącego na dwór pupila. Jedna z chorób zakaźnych specyficznych dla
królików przenoszona jest przez komary, dlatego nie jest potrzebny bezpośredni kontakt z drugim królikiem, żeby się zarazić. Ponadto choroba zakaźna może zostać przeniesiona za pośrednictwem przyniesionych do domu
owoców i warzyw.
Zachęcam zatem do regularnych wizyt u lekarza z naszymi pupilami,
by uchronić je przed problemami ze zdrowiem.
Małgorzata Rosłońska
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Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część X
25 lipca 1916 roku

Dzisiejszej nocy byłem naocznym świadkiem krwawej sceny, która pozostanie mi na całe
życie w pamięci. Niemiecka razwietka (zwiad) składająca się z
kilku żołnierzy podpełzła łąką,
na której wyrosła bujna trawa
po same płoty kolczaste. Nasi
pogranicznicy zauważyli ich .
Dali salwę wystrzałów do nich.
Jeden z Niemców krzyknął przeraźliwie i pozostał na miejscu, a
reszta rozpełzła się po trawie i
tym sposobem udało im się powrócić do swych okopów. Rannego Niemca przyniesiono do
okopu. Okazało się, że był to
Polak z poznańskiego. Młody,
przystojny mężczyzna z zamożnej inteligenckiej rodziny. Kula
przeszła mu przez ciało zaczynając na prawym boku, przeszła przez udo i łydkę. Rana nie
tyle niebezpieczna, co bolesna.
Krew lała się strumieniami. Ranny jęczał, prosił, błagał, aby go
opatrzono. Nie śpieszono się z
opatrunkiem. Wpierw zajęto się
rewizją. Przetrzepano mu wszystkie kieszenie i ubranie zabierając
przeszło sto marek, zegarek i bakłaszkę z koniakiem. Poczęto się
nim raczyć. Pito małą szklaneczką, nalewając po trochu na dno,
aby wszystkim wystarczyło. […]
Co tu Polak winien, że tragedia zmusza go do walczenia w
trzech wrogich sobie armiach
i często brat brata zabija, syn
ojca albo ojciec syna, przyjaciel
przyjaciela pozbawia mimo woli
życia? Być może i ten nieszczęśliwy, co dziś został ranny, padł
od kuli wypuszczonej przez Polaka, gdyż Polaków tu się dużo
znajduje w okopach. I czyż to
nie heroizm patrzeć na naszą
tragedię narodową, na naszą
niewolę, na naszą krzywdę, od
której się serce rozdziera. Dlatego gdy przyszła kolejka na mnie,
aby pić koniak od „głupiego Polaka”, wziąłem do ręki szklankę
i rzekłem: - Nie piję za pomyślność żadnej armii, bo mi duma
narodowa nie pozwala na to.
Niechaj zginie na wieki taka wojna, gdzie brat mój brata mojego
zabija i niewola nasza, w której
żyjemy niechaj zginie, jak ta oto
szklanka. Rzuciłem nią z całą
siłą o pobliskie drzewo. Szklanka
rozbiła się w drobiazgi ku ogólnemu zdumieniu gawiedzi.
Sam odszedłem na bok. Od tej
pory patrzą na mnie jak na wilka.
Po tym wszystkim zapytano się

przez telefon w sztabie, co zrobić z rannym „Niemcem”. Odpowiedź nadeszła krótka. Opatrzyć
rannego i odesłać do sztabu. Co
się z nim stało potem, nie wiem.

28 lipca

Dziś mija akuratnie rok, jak wyjechałem ze Świacka na służbę wojenną. Nie przypuszczałem, że tak
długo będę żył na wojnie. Sądziłem z początku, że niekoniecznie
mogę zginąć od kuli nieprzyjaciela, że prędzej można zginąć
albo i zdrowie stracić od strasznych niewygód, chłodu i głodu. A
jednakowoż dobry Bóg, który się
zawsze mną opiekował i obecnie nie zapomniał o mnie, daje
mi zdrowie i siły do wytrwania w
tej czarnej dobie życia. W domu
tak nie czułem się zdrowym jak
obecnie. Pamiętam doskonale,
jak roku zeszłego w dniu właśnie dzisiejszym po południu jechałem koleją z Grodna do Olity.
Wagony były przepełnione, tak
że miejsca żadnego już nie mogłem znaleźć. Usiadłem sobie na
schodach wagonu i w samotności patrzyłem na piękny świat, na
łany zboża i zielone łąki. Zdawało
mi się, że to słonko piękne, wielkie, złote, ciepłe, kochane posyła
mi na pożegnanie swe dobrotliwe i ostatnie może promienie.
Siedziałem samotny i smutno mi
było, że zmuszony byłem opuścić
ludzi i strony, które tak ukochałem. Opuszczać swój kraj kochany, tę naszą nieszczęśliwą Polskę,
która ob ecnie przeżywa niesłychane w dziejach cierpienia.
Przyszłość moja była zamglona
przede mną.

29 lipca

Dziś mija rok, jak wzięty byłam
do wojska. Te dni ostatnie lipca
i początek sierpnia tak mi żywo
stoją w pamięci, że ich nigdy nie
zapomnę. W roku 1914 odbywała się właśnie w tych dniach
wielka mob ilizacj a c a ł ej Europy. Nareszcie wybuch wielkiej europejskiej wojny. W roku
1915 znowu te same dni są pamiętne, wszak była mobilizacja,
na której wzięto mnie na wojnę. W roku 1915 Niemcy zajęli
w początkach sierpnia Warszawę i resztę Królestwa Polskiego. Naród polski był tym wielce
przygnębiony, bo spodziewał się
zupełnie innego obrotu sprawy.
Nasi rozbitkowie, nieszczęsne
ofiary wojny, które wypędzono
z Polski prawie, jak kto stał, bez
ubrania i bez chleba, dziś jeszcze
tułają się po Rosji żebrząc o ka-

wałek chleba, bo zarobków nie
ma albo są małe, nie wystarczają na utrzymanie rodzin. Wobec
wielkiej drożyzny, zapomogi
rządowe nie wystarczają do wyżywienia siebie i swych rodzin,
wobec czego wiele naszej młodzieży schodzi z właściwej drogi. Kobiety młode i dziewczęta,
które były uczciwymi w domu,
obecnie zapędzone do obcych
ludzi, gdzie panują inne obyczaje, puszczają się na bezdroża.
Wyśmiewają się z nas, Polaków,
Rosjanie, którzy mogliby od nas
wiele się nauczyć. Wytykają nam
błędy, które popełniamy nie ze
swej winy. Pokutujemy za winy
jeszcze naszych dziadów.

30 lipca

G dy nastąpił wybuch wielkiej
woj ny euro p ej ski ej, o d razu
wysunęło się w całej pełni zagadnienie p rzyszłoś c i Polski,
zjednoczenia jej ziem podzielonych i jej przyszłego ustroju. Zagadnienie to z przebiegiem wojny
przechodziło rozmaite fazy i dziś
jeszcze powiedzieć nie można,
jaką z jej zakończeniem przybierze ostateczną postać. Od
początku wojny przed polskim
społeczeństwem stanęło zagadnienie: Co ta wojna da Polsce?
Co dać powinna? Ogół nasz był
przygotowany na wielkie klęski i
na wielkie ofiary, ale zrozumiał,
że tymi ofiarami będzie kupiona
lepsza przyszłość narodu. Gdybyśmy dzisiaj zapytali tych setek tysięcy wygnańców polskich,
rozproszonych po całej Rosji, jakie jest ich największe pragnienie,
to niezawodnie otrzymalibyśmy odpowiedź: Chcemy wrócić
wszyscy do kraju.
Dzień za dniem mija i nic nas niestety wyraźnie do tego naszego
celu nie zbliża. Okres naszego
przymusowego wygnania jest
coraz dłuższy. Należy sobie dobrze uświadomić, że jak da Bóg
powrócić szczęśliwie do kraju, to
zastaniemy naszą Polskę, niezależnie od tych wielkich zmian mających w życiu naszego narodu
nastąpić – gospodarczo zupełnie
zniszczoną. Powstać kraj będzie
mógł tylko dzięki wysiłkom swych
najwierniejszych synów.
Czas leci. Nie wolno go marnować. On nie tylko do nas należy, należy i do Ojczyzny, której
wszyscy powinniśmy służyć. A
Ojczyzna, wijąc się w boleściach,
przeżywa chwile, jakich nie miała z górą sto lat. Może jest już bliskie to, po cośmy tyle krwi przelali,

tyle katuszy znieśli. Co prawda nie
dane nam jest własną bronią rozciąć pęta, ale tym większy musi
być wysiłek zjednoczenia serc,
mózgów i rąk polskich, aby sprostać ogromowi zadań, które chwila historyczna wtłacza na barki
dzisiejszego pokolenia Polaków.

31 lipca

Dziś, niejako na zakończenie niniejszego dziennika, w rocznicę
mojej mobilizacji należy wspomnieć kilka słów o prowadzeniu
spostrzeżeń wszak rok minął 28
lipca, jak jestem na wojnie. W
ciągu tego czasu z małymi tylko wyjątkami prowadziłem każdego dnia niniejszą bazgraninę.
Jest to sprawa nie łatwa, jak by
się na pierwszy rzut oka zdawało. Trzeba było nadzwyczajnej
wytrwałości, silnego ducha, chęci i pracy, aby w połowie drogi
nie ustać, wszak wiadomo, jak
na służbie wojskowej, a szczególnie podczas wojny obecnej.
Bywało i tak, że byłem głodny,
chłodny, przemoknięty i niewyspany, bo na to wszystko nie ma
czasu. Pędzą człowieka mimo
jego woli, gdzie im się żywnie
podoba i cóż tu mówić o prowadzeniu dziennika, kiedy człowiek z dużym wysiłkiem wlókł za
sobą nogi. Jednakowoż czas na
wszystko znalazłem, bo miałem
dobre chęci ku temu. Notowałem wszystko, jak to mówią na
gorąco, gdyż wrażenia niezapisane w swoim czasie nie tak
przedstawiają się jak te, które
notujemy w tej chwili, gdy nas
otaczają rzeczywistością.
Bywało często, że gdy tylko zabierałem się do tej czynności,
akurat mnie potrzebowali. Trzeba było rzucać wszystko i spełnić
przykazanie, gdyż nie życzyłem
sobie, aby mi ktoś ubliżał za byle
co. W ciągu roku byłem przenoszony z jednej części [kraju] do
drugiej. Mimo to nie zdarzyło mi
się zasłużyć na najmniejszą karę.
Nie stałem ani razu pod karabinem, a nawet nie byłem nigdy
naznaczony za karę na roboty jak drudzy. Prowadziłem swą
b azg ra n i n ę , g dzi e m o g ł e m i
jak mogłem. Zachęcałem sam
siebie do wytrwania. Pisałem,
kiedy padało, pisałem stojąc, leżąc, klęcząc itp., rzadko siedząc.
Moim pragnieniem usilnym było
wszystko p i s ać a tram en tem,
bo nie życzyłem sobie, aby po
ołówku wyszła bazgranina nie
nadająca się do czytania. Chociaż i tak narobiłem mnóstwo

omyłek z pośpiechu. Niektóre
wyrazy znowu pisałem po dwa
razy, a to z powodu otoczenia
hałaśliwego. Trudno było nawet
myśli rozproszone zebrać.
Ob serwowałem moich towarzyszy. Byłem ciekaw, czy który
mnie naśladuje w prowadzeniu
spostrzeżeń z wojny. O kazało się, że bardzo, bardzo mała
cząstka zajmuje się naś ladowaniem. Tylko niektóre inteligentniejsze jednostki zajmują
się notowaniem wrażeń z wojny Miałem i takie zdarzenia, że
ciemny motłoch posądzał mnie
o szpiegostwo, że tylko zdejmuję „plany z Rosji” i o wszystkim
Niemcom donoszę. Niech tam
sobie mówią, co chcą, głupców
jest dużo w Rosji. Ja sobie pójdę
w dalszym ciągu po raz naznaczonej drodze i nie zejdę z niej
nigdy, chyba że taka będzie wola
Boga, że zginę na wojnie.
W dzienniku niniejszym odzwierciedla się całe życie moje i otoczenia, w którym się znajduję.
Gdy da Bóg szczęśliwie powrócić
z wojny do domu, miło będzie
człowiekowi zajrzeć do niego
i przypomnieć sobie wszystkie
smutki, boleści i utrapienia, jakie
przeżyłem na tej wielkiej wojnie
europejskiej. Wszystko to kocham jako cząstkę życia swego,
gdyż ono jest związane z losami naszej nieszczęśliwej Polski,
za którą i mnie przyszło stać w
szeregach armii rosyjskiej, aby
wspólnie walczyć z wrogiem naszym odwiecznym za jej wolność.
Dziś mogiłami usiana jest droga
wygnania
Ale my wierzymy, błysną świty
zmartwychwstania
Krew już przestanie płynąć rzekami krasnymi
I powróci lud polski do swej matki ziemi…
Z ptakami wędrownymi, powróci
lud wiosną,
Na polach podeptanych, zbóż
łany wyrosną.
A dzwon – tułacz na wieży kościelnej wydzwoni
Triumf z pęt uwolnionych – Orła
i Pogoni.
Wiktor Oleksiak
Wszystkich zainteresowanych
nabyciem książki „Historia oczym a m i e szkań c ów N a si el ska”
oraz ostatniej książki „Nasielsk.
Wpisani w dzieje miasta i regionu” zapraszamy do biblioteki
miejskiej w Nasielsku.
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Maria Józefa z Wesslów Sobieska – córka właściciela Nasielska – część I
Synowa Jana III Sobieskiego, Maria z Wesslów S ob ieska uro dzona we Wiedniu często bywa
mylona z żoną króla Marią d`Arquien czyli z Marysieńką Sobieską. Jej matką była Maria Barbara de
Stahremberg, bratanicą feldmarszałka Ernsta R. Stahremberga, komendanta Wiednia w 1683 roku. Ojcem
zaś Stanisław Wessel, dziedzic na
Nasielsku i Czerwinie, starosta różański, makowski i ostrowski.
Stanisław Wessel poznał Marię Barbarę de Stahremberg podczas
pobytu pod Wiedniem i za zezwoleniem monarchy pojął za małżonkę. Warunkiem było aby starościna
posiadała odpowiedni wysokiemu
urodzeniu urząd w domu królowej
polskiej oraz by pierwsze dziecko
przyszło na świat w Wiedniu. Małżonka została więc ochmistrzynią
dworu królewskiej córki, księżniczki
Teresy Kunegundy, a w rok później
wyjechała do Wiednia, gdzie przyszła na świat jej córka Maria Józefa.
Po śmierci matki Maria Józefa wychowywała się u Sakramentek.
Fundatorką warszawskiego zgromadzenia była sama królowa Maria Kazimiera. Pierwszą przeoryszą
była matka Delorme, sprowadzona z innymi zakonnicami z Francji. Przez wiele lat mowa francuska
była tam językiem urzędowym
a wiele modlitw odprawianych
było po starofrancusku. Do 1865

roku, do zakazu władz carskich,
zgromadzenie prowadziło seminarium panien oddanych na ćwiczenie. Zajęcia obejmowały czytanie
i pisanie, język francuski, podstawy arytmetyki, lekturę katechizmu
i praktyki religijne. Maria wychowywała się tam przez sześć lat
przerywanych krótkimi wyjazdami do ojca, kiedy ten wracał z zagranicznych wojaży i przebywał na
królewskim dworze w Wilanowie. Wspominała je później tak pisząc: „Były to najszczęśliwsze chwile
mojego życia. Oglądałam zawsze
wtedy ojca świeżo przybyłego z podróży, miewałam różne rozrywki
i zabawy, których sama nadzieja
czyniła już lżejszymi długie klasztorne godziny. Nie mogę w ogóle
jednak narzekać na chwile mego
dzieciństwa; lubo w siódmym roku
straciłam matkę, pieszczoty, jakimi obsypywano mnie w klasztorze, nie pozwalały mi czuć goryczy
sieroctwa. Czule kochałam ojca, on
też, chcąc mi wynagrodzić chwile rozłączenia, wbrew ówczesnym
zwyczajom w stosunkach rodziców
z dziećmi, nie szczędził mi pieszczot
i pobłażania”.
Od roku 1702 Maria Józefa przebywała w Oławie jako dwórka Jadwigi Elżbiety. 18 listopada 1708
roku ożenił się z nią w Gdańsku najmłodszy syn Jana III Konstanty Sobieski. W dzień po ślubie królewicz

zapisał żonie dożywocie na wszystkich swoich dobrach i kapitałach
ulokowanych w Paryżu, jednak już
po kilku dniach opuścił ją i wkrótce, z poparciem rodziny, zwłaszcza
matki Marii Kazimiery, przeciwnej
jego mezaliansowi, rozpoczął starania o unieważnienie małżeństwa.
W latach 1711 – 1717 Maria Józefa kilkakrotnie zawierała z rodziną męża
umowy w sprawach majątkowych,
nie zostały one jednak wykonane.
W liście z 1711 roku użalała się do
jednej z dwórek, że od czterech lat
pozostawiono ją bez dachu nad głową i bez środków do życia. Podobno
zgadzała się na rozwód pod warunkiem zwrotu posagu, który wynosił
25 000 talarów.

Maria i Konstanty, XIX-wieczna ilustracja
prasowa

W 1720 roku zezwoliła
Konstantemu na sprzedaż
Wilanowa Elżbiecie Sieniawskiej. Postępowanie
rozwodowe prowadzone
było początkowo przed
sądem kościelnym we
Lwowie, potem w Rzymie
a zakończyło się w 1724
roku bez orzeczenia. Nie
wiadomo czy po śmierci
Marii Kazimiery wycofano
skargę czy po prostu zaniechano jej forsowania.
Schorowany Konstanty powrócił w 1720 roku
do małżonki. Zamieszkali w Żółkwi. Od 1724 roku Á. Mányoki, Portret Marii Józefy z Wesslów Sobieskiej,
przebywała stale w Żół- 1713 r.
kwi, dokąd sprowadziła z Wrocławia chorującego już wtedy
męża. Opiekowała się nim do
jego śmierci 22 lipca 1726 roku
i musiała zadłużyć się na urządzenie mu pogrzebu. Po kilkuletnich
sporach z królewiczem Jakubem,
bratem Konstantego, opuściła
w 1729 roku Żółkiew.
W latach 1727 – 1732 często przebywała w Warszawie, gdzie bywała
na balach i przyjęciach organizowanych na dworze Augusta II o czym
donosiły ówczesne gazety.
Krzysztof Macias
Źród ł o: „ N a si el sk . Wp i san i
w dzieje miasta i regionu”, s. 219
Konstanty Sobieski
– 222.

Nasielsk w granicach Rzeczypospolitej szlacheckiej – część II
W 1647 roku król Władysław IV potwierdził przywileje miejskie właścicielowi Nasielska – hr. Janowi
Wesslowi, staroście ostrowskiemu,
„… a nadto dla dogodności mieszczan przenosi targ na niedzielę,
przydając drugi we środę.”
Potwierdzenie wszystkich przywilejów następowało na ogół po
zmianie właściciela, rzadziej zaś po
klęskach losowych jak epidemie
lub pożary. Ród Nosielskich wygasł
w pierwszej połowie XVII wieku,
ostatni z nich Marcin Samuel sędzia ziemski zakroczymski sprzedał
na rok przed śmiercią (1648) dobra
ziemskie, Nasielsk z przyległościami Janowi Wesslowi. Wesslowie
herbu Rogala byli najznamienitszym rodem rycerskim w okolicy w XVII wieku. Byli to, w całym
tego słowa znaczeniu wielcy panowie, cieszący się zaufaniem samego króla i darzeni przez niego
uznaniem i przyjaźnią. Wystarczy
powiedzieć, że Marię Józefę Wessel poślubił królewicz Konstanty
Sobieski.
Nazwisko Wessel jest nierozerwalnie związane z Mazowszem.
Mikołaj Wessel był dworzaninem
króla Zygmunta I Starego, w młodości zasłynął tym, że zajmował
się wojennym rzemiosłem, słu-

żąc w wielu europejskich armiach
między innymi w gwardii cesarza Austrii. Po powrocie do Polski
walczył z czambułami tatarskimi,
kilka lat przebywał w tatarskiej niewoli. Inny z Wesslów Jakub piastował godność stolnika ziemi
nurskiej. Jędrzej zaś był właścicielem Dziektarzewa. Albrycht Wessel był chorążym nadwornym
koronnym a zarazem starostą różańskim, makowskim i tykocińskim oraz posłem na sejm w 1628
roku. Z ramienia sejmu był lustratorem królewszczyzn na Ukrainie
oraz komisarzem do wypłaty zaległego żołdu wojskom koronnym
między innymi piechocie smoleńskiej. Fundował kościół karmelitów
bosych w Warszawie i podarował
teren pod konwent reformatorów
w Pułtusku. U schyłku życia został
krajczym koronnym, żoną jego
była Anna Potocka herbu Pilawa.
Franciszek Wessel brat Stanisława i Albrychta był kasztelanem
ciechanowskim, za czasów Stefana Batorego walczył pod Pskowem i Smoleńskiem, następnie
pod Byczyną służąc pod Zamoyskim. Fundował on dwa kościoły:
w Makowie w ziemi różańskiej
i w Dziektarzewie w ziemi ciechanowskiej. Z kolei Wojciech
Wessel – starosta różański, poseł

na sejm 1667 roku był komisarzem z ramienia sejmu dla ustalenia granicy polsko – tureckiej.
Jan był podczaszym koronnym
i komisarzem wyznaczonym do
traktatów pokojowych z Rosją.
Piastował również godność kasztelana ciechanowskiego, zasiadał
w trybunale w Radomiu. Był fundatorem kościoła reformatorów
w Pułtusku pod wezwaniem św.
Józefa. Wojciech Wessel syn Jana
był starostą różańskim, Franciszek
również syn Jana był krajczym
koronnym, następnie wojewodą
mazowieckim, później starostą
różańskim i marszałkiem dworu królowej. Pochowany został
w kościele reformatorów. Trzeci syn Jana czyli brat Wojciecha
i Franciszka – Stanisław Wessel
był właścicielem Nasielska i Czerwina, jednocześnie będąc starostą trzech powiatów: różańskiego,
makowskiego i ostrowskiego.
Żoną jego była Maria de Steremberg z pochodzenia Austriaczka,
bratanica sławnego komendanta
oblężonego przez Turków Wiednia w 1683 roku. Córka Stanisława i Marii Barbary Wessel – Maria
Józefa została żoną Konstantego
Sobieskiego. Natomiast jeden
z c z te re c h s y n ów Au g u s t y n
Jan został biskupem inflanckim
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a następnie objął biskupstwo kamienieckie na Podolu, był on
również autorem kilku książek
o tematyce religijnej. Jego brat
Wojciech był kasztelanem warszawskim a drugi brat Jan był
starostą powiatu ostrowskiego.
Nieznana z imienia Wesslówna
była żoną Franciszka Bilińskiego
– kasztelana zakroczymskiego.
Wesslowie byli możną familią
hrabiowską, stąd też sp ł ywało
na nią tak wiele godności i za-

szczytów. Własnością Wesslów
Nasielsk pozostawał sto pięćdziesiąt lat do roku 1798. Po rodzinie tej niewiele zachowało się
w dokumentach, opierając się
na księdzu Kacprze Niesieckim
trzeba zauważyć, że ród Wesslów
wygasł u schyłku czasów staropolskich. Następcą prawnym tej
rodziny został pod koniec XVIII
wieku Stanisław hr. Dąbski.
Stanisław Tyc
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
6–15 stycznia

Po prostu przyjaźń
Komedia, Polska, Czas trwania 121 min

„Po prostu przyjaźń” to wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół. Są ze sobą na dobre
i złe, na zawsze. Aż pewnego dnia…
11–15 stycznia godz. 15.00

Królowa Śniegu 3:
Ogień i lód 3D (dubbing)
Animacja, Familijny, Przygodowy; Rosja; Czas trwania:
1 godz. 20 min

Gerda pragnie odnaleźć rodziców porwanych
przez Północny Wiatr.
18–22 stycznia godz. 14.00 i 17.00

Łotr 1. Gwiezdne wojny
- historie 3D (napisy)
Animacja, fantasy, familijny; USA; Czas trwania: 2 godz.
13 min

Historia grupy rebeliantów zjednoczonych
w śmiałej misji polegającej na kradzieży planów
imperialnej Gwiazdy Śmierci.
18–22 stycznia godz. 19.30
25–29 stycznia godz. 19.00

Konwój
Thriller; Polska; Czas trwania: 1 godz. 50 min

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
W Nowy Roku zacznie się więcej dziać
w Twoim życiu, w końcu pożegnasz się
z nudą i bezsilnością. Nabierzesz sił i podreperujesz zdrowie. Zastanów się, jak powinna wyglądać Twoja zawodowa przyszłość.
Byk 21.04-20.05
Nabierzesz teraz ochoty na wyjazdy i naukę.
Będziesz też miał więcej okazji do spotykania się z przyjaciółmi. Staniesz się bardziej
wyrozumiały, a znajomi będą mogli liczyć
na Twoje dobre serce.
Bliźnięta 21.05-21.06
Zastanów się, jakie są Twoje najważniejsze
cele w 2017 roku. Nie bój się pomyłek, bo
dzięki nim też możesz się wiele nauczyć.
Możesz liczyć na wyjątkowo pomyślne wiadomości. Pamiętaj o rodzinie.
Rak 22.06-22.07
W najbliższym czasie czekają Cię ważne
rozmowy i konieczność podjęcia decyzji
zawodowych. Rozdziel zadania domownikom i pilnuj, aby wszyscy trzymali się planu.
Nie złość się z byle powodu.
Lew 23.07-23.08
Masz okazję na dodatkowe pieniądze, ale musisz być punktualny, cierpliwy i ostrożny. Twoja
konkurencja nie śpi. Spotkasz się z życzliwością i wsparciem najbliższych. Uważaj na poświątecznych wyprzedażach.
Panna 24.08-22.09
Pilnuj swoich spraw finansowych i nie zapraszaj
do współpracy osób, na których choć raz się
zawiodłeś. Będziesz wojowniczy, bystry i ciekawski. Nie broń się przed zmianami, bo wyjdą
Ci na dobre.

Waga 23.09-23.10
Masz teraz szansę na nowe relacje i nowe pasje. Twoje życie zawodowe niespodziewanie nabierze tempa. Zakończysz znajomości
z osobami, które wykorzystują Twoją dobrą
wolę. Zacznij ćwiczyć.
Skorpion 24.10-22.11
Poczucie humoru i dystans do ryzykownych
sytuacji ocalą Cię przed konfliktowymi sytuacjami. Nie próbuj zarządzać całą rodziną.
Masz teraz bardzo dobrą rękę do interesów.
Dotrzymuj słowa.
Strzelec 23.11-21.12
Zamiast liczyć na innych, sam zabierz się do
pracy, która wymaga cierpliwości. Dbaj o siebie i nie zapominaj o porządnej porcji odpoczynku. Zmniejsz ilość cukru, ogranicz tłuszcz
i niezdrowe przekąski.
Koziorożec 22.12-20.01
To będzie dobry rok dla Twoich finansów.
Nie będziesz musiał się teraz martwić o pieniądze. Wolne chwile wykorzystaj na rozrywkę i odpoczynek, nie oszczędzaj teraz na
swoich zainteresowaniach i hobby.
Wodnik 21.01-19.02
Odważnie wprowadzaj w życie swoje plany.
Pozbądź się kompleksów i pokaż innym, że
doskonale dajesz sobie radę ze wszystkim.
Jeśli ubiegasz się o pożyczkę, to wreszcie
pomyślnie załatwisz sprawę.
Ryby 20.02-20.03
Trudne sprawy będziesz mógł teraz załatwić
sprawnie i szybko. Odetnij się od starych znajomości i przyzwyczajeń, które przeszkadzają
w Twoim rozwoju. Pilnuj terminów ważnych
spotkań.

W jednym z największych aresztów śledczych,
kierowanym przez dyrektora Nowackiego (Janusz Gajos), dochodzi do zabójstwa więźnia.
Rozpoczyna się śledztwo. Na przesłuchanie
zostaje wezwany sierżant Berg (Przemysław
Bluszcz), jeden z uczestników konwoju sprzed
dwóch lat, o którego przebiegu nikt nigdy nie
chciał opowiadać, a który może mieć coś
wspólnego z popełnioną zbrodnią. Mimo
zmowy milczenia, dociekliwy prokurator (Łukasz Lewandowski) zaczyna stopniowo odkrywać szokującą prawdę… Konwój, dowodzony
przez sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz)
transportował przestępcę, pseudonim Nauczyciel (Ireneusz Czop), oskarżonego o zamordowanie dwóch funkcjonariuszy służby
więziennej i ich rodzin. Więzień został uznany
za niepoczytalnego i skierowano go do szpitala psychiatrycznego.
25–29 stycznia godz. 15.00

Kubo i dwie struny
2D (dubbing)
Animacja; Familijny; Fantasy; USA; Czas trwania: 1 godz.
41 min

Kubo jest dobrym, pokornym chłopcem, który u boku matki mieszka w skromnej wiosce
na końcu świata. Każdy dzień toczy się tym
samym spokojnym rytmem - do czasu, kiedy chłopca odwiedza duch przeszłości, który
zmienia jego przeznaczenie. Aby przetrwać,
Kubo musi odnaleźć magiczną zbroję należącą
do jego ojca - największego samuraja, jakiego
kiedykolwiek nosiła Ziemia. W poszukiwaniach
towarzyszą mu dobre duchy i pradawne bóstwa, które wspierają go magicznymi mocami.
25–29 stycznia godz. 17.00

Powidoki
Biograficzny, dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 38 mi

Bohaterem filmu Powidoki jest Władysław
Strzemiński, artysta, który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych
skutków swoich wyborów artystycznych. To
film o tym, jak socjalistyczna władza zniszczyła
charyzmatycznego, niepokornego człowieka.
1–9 lutego godz. 17.00 i 19.15

Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej
Biograficzny, dramat; Polska; Czas trwania: 2 godz.

Michalina Wisłocka napisała książkę, która
zmieniła wszystko. Ale zanim Sztuka kochania podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała seksualność
PRL-u, jej autorka musiała przejść długą drogę...
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OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Korepetycje z matematyki. Tanio.
Tel. 798 714 084.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.
Remonty, wykończenia wnętrz. Tel. 667
569 562.
Dotacje PROW 2014-2020.Wkrótce nabory wniosków – premia małe gospodarstwa – 60 tys. zł, młody rolnik – 100 tys.
zł, rozpoczęcie działalności – 100 tys. zł.
Wypełnianie wniosków tel. 795 931 529.
Sprzedam 1000m płotu na opał.
Rozrzutnik,płóg 4,golf 3.Tel.510 875 595.
Korepetycje z jęz. angielskiego. Tel. 518
866 599.
Sprzedam drewno opałowe. Tel.609
927 506.
Sprzedam ogrodzenie metalowe- przęsła
w tym brama i furtka o długości ok. 20
m. Tel. 505 106 153.
Sprzedam piec na paliwa stałe z dmuchawą,moc 28 kw,rok produkcji 2005 r.,cena
800 zł. do negocjacji. Tel. 505 106 153.
Sprzedam drewno kominkowo-opałowe.
Tel. 887 961 164.
Kupie 2-pokojowe mieszkanie. Tel. 601
581 743.
Sprzedam regał pokojowy, 2 sofy.Tel.601
581 743.
Do pracy w biurze zatrudnimy osobę
z dobrą znajomością obsługi komputera,
urządzeń biurowych oraz języka angielskiego w mowie i piśmie.Tel.502 076 226
do godz 16.00.

ZAPRASZAMY 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 w czwartki o godz. 19.00 i w niedziele o godz.
18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót do źródeł

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, wtorki
godz. 19.00, tel. 792 876 563.

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.
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Wnioski na dofinansowanie utylizacji azbestu

Zatrudnię sprzedawcę
do prowadzenia sklepu w Nasielsku
w branży elektronarzędzi
oraz małych urządzeń spalinowych.
Oferujemy pracę dla osoby
w wieku do 30 lat
z podstawową znajomością elektrotechniki.
Poszukujemy osoby komunikatywnej,
chcącej się rozwijać.

Tel. 604 506 997
Zaproszenie na turnieje
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy
„Żbik” Nasielsk uprzejmie zaprasza
na II cykl Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Terminarz i Roczniki:

• 15 stycznia 2017 Amatorski o puchar Burmistrza Nasielska
• 28 stycznia 2017 Kobiet Seniorek o puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Nasielsku
• 29 stycznia 2017 Drużyn Wiejskich o puchar Burmistrza Nasielska
• 11 luty 2017 Rocznik 2000 o puchar Sekretarza Nasielska
• 12 luty 2017 Rocznik 2001 o puchar Skarbnika Nasielska
• 18 luty 2017 Amatorski o puchar Burmistrza Nasielska
• 19 luty 2017 rocznik 2003 o puchar Radnego Rady Miejskiej
w Nasielsku Dariusza Kordowskiego
• 26 luty 2017 Rocznik 2005 o puchar Zastępcy Burmistrza Nasielska
• 5 Marca 2017 Amatorski o puchar Prezesa ŻBIK w Nasielsku
• 11 Marca 2017 Rocznik 2009 o puchar Radnego Rady Miejskiej
w Nasielsku Mirosława Świderskiego
START: Każdy turniej godzina 9.00
Wpisowe: Każdy turniej 100zł
Na konto nr 80 1020 1592 0000 2302 0237 5376
N a g r o d y : Z a p i e r w s z e m i e j s c e k o s z u l k i d l a d r u ż y n y.
Najlepsze 4 drużyny otrzymają puchar, dyplom, nagrody najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz i król strzelców.

Zgłoszenia i informacje:
email zbik01@onet.pl Tel. 501-655-304 Marek Prusinowski
Regulamin i kartę zgłoszeniową można pobrać:

www.mlkszbiknasielsk.futbolowo.pl

www.nasielsk.pl

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni
wolne od pracy dyżur rozpoczyna się
o godzinie 2400 i trwa do godziny 730 dnia następnego pod
wskazanym numerem telefonu 572 388 046
9.01. – 15.01.2017 r.–Apteka Bliska Życiu, ul. Targowa 8, Nowy Dwór Maz.,
16.01. – 22.01.2017 r.–Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz,
23.01.-29.01.2017 r. - Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a,
Nowy Dwór Maz.,
30.01.-5.02.2017 r. - Apteka, ul. Gen. Berlinga 21, Nowy Dwór Maz.
		

Na podstawie Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2016 r

(red.)

Burmistrz Nasielska informuje,
że w 2017 roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż
z dachów i odbiór lub tylko odbiór złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających
azbest (głównie pł yt eternitowych). W związku z tym od dnia
2 stycznia 2017 roku do dnia 17
stycznia 2017 roku będą przyjmowane Państwa wnioski na powyższe zadania.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
www.nasielsk.pl w zakładce ODBIÓR
AZBESTU, w Punkcie Podawczym
Urzędu Miejskiego (parter), a także
w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (pokój nr
206 lub 209, II piętro). W wydziale
uzyskacie Państwo również pomoc
w wypełnianiu dokumentów.
Dofinansowanie, tak jak w latach
ubiegłych, będzie wynosiło 85%,
a pozostałe 15% będą pokrywali właściciele posesji. W związku
z tym, że w ubiegłych latach wie-

Z UM

lu wnioskodawców rezygnowało
z demontaży, prosimy o przemyślane składanie wniosków, gdyż
kwota 15% może nie podlegać
zwrotowi.
Informacje można uzyskać telefonicznie, nr telefonów: (23) 69 33
101 lub (23) 69 33 108. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Wydziale
ŚROW lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Wydział Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Dofinansowanie
Dotacja
na wymianę pieca na ekologię
w WFOŚiGW
Gmina Nasielsk zamierza na początku 2017 roku złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dotację w ramach
programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Mieszkańcy, którzy wezmą udział w programie, będą
mieli szansę uzyskać bezzwrotną dotację na zakup pieca w wysokości najprawdopodobniej 75%, nie więcej
jednak niż 5 000 zł.
Dofinansowaniu podlegać będzie wymiana pieców lub
palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane
biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub
opalanych biomasą na źródło wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub ekogroszek). Program będzie
realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez
Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Wszystkie osoby, które planują w 2017 roku wymienić
piec i skorzystać z dofinansowania na wymianę, prosimy o wypełnianie i składanie deklaracji w Urzędzie
Miejskim, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk w terminie od 2 stycznia 2017 roku do 17 stycznia 2017 roku.
Druki deklaracji dostępne są w Wydziale Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku – II piętro, pokój nr 201 oraz na stronie internetowej www.nasielsk.pl.
Projekt skierowany jest wyłącznie do właścicieli nieruchomości zamieszkałych całorocznie, nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła na nieruchomościach
wykorzystywanych sezonowo (np. domków letniskowych). Ponadto beneficjentem programu mogą być
wyłącznie osoby fizyczne – w miejscu realizowanego
zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.
Informacje dotyczące programu można uzyskać
w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
II piętro, pokój nr 201 lub pod numerem telefonu (23)
69 33 077.
Jednocześnie informujemy, że w 2016 roku w programie WFOŚiGW, z którego korzystała gmina Nasielsk,
dofinansowanie wynosiło 75% kosztu zakupu kotła
oraz czujnika tlenku węgla, jednak nie więcej niż 5 000
zł dla beneficjenta ostatecznego, tj. bezpośrednio korzystającego z przyznanej dotacji.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

W związku z pytaniami kierowanymi do Wydziału
Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącymi dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej oraz
pomp ciepła informujemy, że w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 (Dziedzina: OA-07
Ochrona atmosfery) w 2017 roku został otwarty nabór wniosków dla osób fizycznych na ograniczenie
emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Forma dofinansowania:
• Zakup i montaż kolektorów słonecznych – dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla
jednego beneficjenta.
• Zakup i montaż pomp ciepła – dofinansowanie
w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych,
jednakże nie więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta.
• Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 8 000 zł dla
jednego beneficjenta.
Istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania dla
zadań o charakterze inwestycyjnym do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
Uwaga: Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych.
W ramach programu zgłaszane mogą być inwestycje polegające na:
1. zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych
2. zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej
3. zakupie i montażu pompy ciepła
Termin naboru: od 09.01.2017 r. do wyczerpania
alokacji, nie później niż do 29.09.2017 r.
Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.pl zakładka Strefa Beneficjenta – Programy 2017 – Osoby fizyczne.
Wydział Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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NA SPORTOWO

Lodowisko potrzebne!
Temat lodowiska dla nasielskich
dzieci i młodzieży nie pojawił się
dopiero teraz, kiedy zima wróciła
w nasze progi. Tutejsze młode pokolenie, odkąd pamiętam, zawsze
lubiło zabawy na śniegu i lodzie.
Co więcej, uprawiano zimowe dyscypliny i to z bardzo dobrym skutkiem. Sprzyjała temu natura.
Lodowiska były wylewane przy
każdej szkole, a na nich przez cały
dzień widywano młodych łyżwiarzy. Za tym przyszły wyniki, a nawet udział w zawodach o randze
ogólnopolskiej. Nasielszczanki
i nasielszczanie startowali w takich
konkurencjach jak jazda szybka
na łyżwach, Błękitna Sztafeta, Złoty Krążek czy hokej. Pozostały po
tym ślady w postaci medali i dyplomów oraz opisy dokonań w ogólnopolskiej prasie.
Z czasem na skutek zmian atmosferycznych w zawodach w konkurencjach zimowych uczestniczyło
coraz mniej szkół i szkolnych klubów. Zaprzestawano wylewania lodowisk. W dawnym województwie
ciechanowskim do końca ostały się
dwa środowiska, gdzie podtrzymywano tradycje sportów zimowych.
Była to Mława i Nasielsk. Niestety,
w końcu i te ośrodki musiały się
poddać. Na nic stało się to, że na

przykład szkoła dwójka zgromadziła ponad
100 par łyżew hokejowych i 30 par łyżew
figurowych.
Życie społeczne nie
l u b i p r ó ż n i . P r z yszła nowa era – era
sztucznych lodowisk.
Z upływem czasu ich
budowa stała się łatwiejsza i tańsza. Lodowisko ma pobliski Pomiechówek,
Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo. Można tam spotkać nasielskie
rodziny, które zapewniają radosne
dzieciństwo swym pociechom.
Miłośnicy łyżwiarstwa pytają, dlaczego Nasielsk nie pokusił się
o budowę Białego Orlika, dlaczego w Nasielsku niewiele robi się
dla dzieci i młodzieży i to nie tylko
w dziedzinie sportu?
Jeden z nasielskich notabli powiedział mi w rozmowie, że potrzeby
dzieci są zaspokojone. Mogą dojechać do wymienionych miejscowości, do Warszawy, do Ciechanowa.
Nie dodał tylko, że zaspokojone są
potrzeby niewielkiej grupy. Reszta
nasielskiej młodzieży może czuć
się wykluczona. Rodzin nie stać na
wyjazdy i co najważniejsze – opiekunom brakuje na nie czasu.
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Mam nadzieję, że rok 2017 będzie rokiem obfitującym w zwiększenie sprzedaży produktów w naszych placówkach handlowych, co przełoży się na
wyższy zysk Spółdzielni i dalszą egzystencję Gminnej Spółdzielni w naszym
mieście i gminie Nasielsk.

Ireneusz Górecki, prezes
Banku Spółdzielczego w Nasielsku

Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. W Nasielsku najbardziej popularną dyscypliną sportową jest
piłka nożna. I dobrze, i niech tak
zostanie. I właśnie z tego względu w Nasielsku powinno powstać
sztuczne lodowisko. Konkurencje
Złotego Krążka i hokej to wspaniałe
uzupełnienie szkolenia piłkarskiego
w okresie przerwy zimowej.
I tak już przy okazji. Nie tylko piłka
nożna i łyżwy rozsławiały Nasielsk
w powiecie, województwie, kraju, a nawet poza granicami Polski.
Przyjrzyjmy się, jak wyglądają bieżnie nasielskiego stadionu, skocznie
i rzutnie. Są one czy ich nie ma?
To prawda, że nie są już potrzebne mnie. Są jednak potrzebne
nasielskim dzieciom i młodzieży.
Nie zapominajmy o tym.
Andrzej Zawadzki

Rok 2016 był dla Banku Spółdzielczego
bardzo pomyślny. Był to kolejny rok rozwoju. Suma bilansowa wzrosła o ok. 40%.
Wzrosła suma depozytów terminowych
ze względu na wyższe oprocentowanie niż
w innych bankach. Odnotowano również
znaczący przyrost kredytów, zwłaszcza
inwestycyjnych. Kredytujemy przedsiębiorstwa, przedsiębiorców, rolników, samorządy i gospodarstwa domowe.
Możemy także pochwalić się ważną nagrodą przyznaną przez miesięcznik „Gazeta bankowa”. Zdobyliśmy II miejsce
w konkursie Najlepszy Bank w kategorii Mały i Średni Bank Spółdzielczy, gdzie
pod uwagę brana była jakość i przyrost aktywów, dynamika, struktura portfela
kredytowego, efektywność oraz ocena jury.
W tym roku planujemy kontynuację dokonań i dalsze zwiększanie przyrostów
aktywów. Warto nadmienić, że aktywa banku są pełnowartościowe, a opłacalność bardzo dobra. Planujemy oddanie do użytku nowego centrum zapasowego dla systemów informatycznych. Aktualnie bank dysponuje takowym,
ale nowo wybudowane będzie miało większe standardy bezpieczeństwa.
Będziemy kontynuować współpracę ze szkołami z terenu gminy Nasielsk,
Winnica i Świercze, współpracę z Fundacją „Bądźmy Razem”. Wzorem lat
ubiegłych będziemy również sponsorować „Bieg ze Świętym” organizowany przez MKS Victoria Nasielsk, a także wspierać MLKS „Żbik” oraz innych.

Marek Prusinowski, prezes MLKS „Żbik” Nasielsk

Stawiamy na młodzież i chcemy, żeby grała w piłkę i była aktywna sportowo. Jesteśmy jednym
z największych stowarzyszeń w regionie – skupiamy ponad 300 osób, wielu trenerów, w tym
trenera bramkarzy, co jest rzadko spotykane.
Mamy 6 drużyn młodzieżowych i 3 seniorskie.
Chcemy w tym roku przygotować drużynę seniorką do awansu do IV ligi. Planujemy stworzyć
rocznik 2011/12 oraz rozszerzyć sekcję tenisa
stołowego, zatrudniając między innymi trenera.
Będziemy starać się rozwijać kobiecą drużynę
piłki nożnej, która jest obecnie w III lidze. Poprzez
różne atrakcje chcemy przyciągnąć na stadion kibiców – w planach jest majowy piknik rodzinny, czy darmowy grill dla mieszkańców w czasie meczy.
Będziemy również zabiegać o projekt budowy stadionu, który byłby podstawą do zabiegania o środki zewnętrzne na jego budowę. Najpierw jednak,
21 stycznia czekają nas wybory zarządu.

Renata Włodarska, prezes Zarządu Oddziału Miejsko
– Gminnego Związku OSP RP w Nasielsku, radna Rady
Powiatu Nowodworskiego

Rok 2017 dla OSP będzie pracowity, a zarazem
ciekawy. Już pod koniec kwietnia Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP wspólnie z Klubem Żbik Nasielsk organizuje Gminny Dzień
Strażaka i Piknik Rodzinny na Stadionie Miejskim w Nasielsku. Następnym pomysłem jest
zorganizowanie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Chcielibyśmy także nawiązać kontakty z nasielskimi szkołami w celu
zorganizowania dla dzieci oraz młodzieży konkursów plastycznych z wiedzy pożarniczej. Priorytetem w planach jest zwiększenie poziomu wyszkolenia strażaków-ratowników i działania mające na celu
pozyskanie ze środków zewnętrznych nowoczesnego sprzętu ratującego
ludzkie życie. Liczymy na owocną współpracę z władzami samorządowymi. Skierowana została już prośba o zwiększenie w budżecie Gminy Nasielsk
środków finansowych na ochronę przeciwpożarową o kwotę 70 000 tys. zł.
Przy okazji, serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które bezinteresownie
pomagają innym, lubią dreszczyk emocji i adrenalinę, aby wstępowały w szeregi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „pierwszego”, 30.12.2016 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski			
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
4. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski			
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 			
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
7. Józef Dobrowolski – Marek Olbryś			
8. Jacek Jeżółkowski – Zbigniew Michalski			

79 pkt (62,70%)
72 pkt (57,14%)
68 pkt (53,97%)
64 pkt (50,79%)
63 pkt (50,00%)
60 pkt (47,62%)
51pkt (40,48%)
47 pkt (37,30%)
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