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8 marca w sklepie Tesco w Nasielsku wystartowała akcja „Decydujesz, Pomagamy”. Jednymi z pierwszych, którzy oddali głos na nasielski projekt „Łączy Nas Altana Zrozumienia”, byli przedstawiciele władz miejskich: burmistrz
Bogdan Ruszkowski i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki.
Asystowali im uczennice i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz koordynator projektu Elżbieta Wróblewska. Głosowanie będzie trwać do 4 kwietnia. Każdy paragon, to żeton, każdy żeton to
możliwość oddania głosu. Więcej szczegółów. https://pomagamy.tesco.pl/
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Rok 2017
W Nasielsku na ul Koziej nawet
kozy nie mogłyby skakać na pochyłe drzewo. Ta część centrum
miasta to kliniczny przykład, jak
miasto nie powinno wyglądać.
A tak wygląda, zwłaszcza w dni
dżdżyste.

E

K

L

A

M

A

E

K

str. 11,12
L

A

M

A

2

Z SAMORZĄDU
OBRADOWAŁA RADA
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

Na wniosek burmistrza
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, która miała miejsce we wtorek 7 marca,
została zwołana na wniosek burmistrza Bogdana Ruszkowskiego. Jak ten motywował swoją decyzję?
– Ze względu na to, iż musieliśmy poprawić literówkę w pewnym sensie, to musimy z powrotem podjąć uchwałę. Myślałem, że to już jest jak gdyby techniczna
tylko rzecz, ale niestety musi być raz jeszcze uchwała. Taki wymóg formalny –
mówił Bogdan Ruszkowski.
Dwie uchwały, nad którymi mieli głosować nasielscy radni poproszeni o to przez
burmistrza, precyzyjnie przedstawił kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak. Pierwsza uchwała
dotyczyła zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk.
– Potrzeba zmiany jest tak naprawdę wynikiem analizy i przygotowania tych
materiałów gminnego programu rewitalizacji przez urząd marszałkowski i każda nawet najdrobniejsza zmiana literowa, interpunkcyjna, doprecyzowanie
czegokolwiek w tym programie wiąże się z koniecznością podjęcia uchwały
o zmianie uchwały poprzedniej, która zatwierdzała ten dokument podstawowy. I tak też jest w tym przypadku. Nie ma tutaj żadnych zmian w programie.
Jest to tylko uporządkowanie zgodnie z zaleceniami urzędu marszałkowskiego
pod kontem możliwości uzyskania zatwierdzenia tego programu rewitalizacji
– wyjaśnił Radosław Kasiak.
Druga z uchwał była podjęta w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/388/14 z dnia
28 sierpnia 2014 roku, w sprawie zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku.

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

– Jest to doprecyzowanie i literalne wstawienie zapisu, z którego wynika,
że w tej strategii mamy ujęte zadanie, na które też ubiegamy się o dofinansowanie i złożyliśmy wniosek do urzędu marszałkowskiego, tj. zadanie dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w Cieksynie, dobudowy brakujących odcinków
sieci wodociągowych. Mamy wraz z tym wnioskiem złożony wniosek na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zostaliśmy wezwani do
uzupełnienia. Musimy w tej naszej strategii napisać konkretnie literalnie, wprost
taki zapis jak „budowa sieci wodociągowych, modernizacji SUW stacji uzdatniania wody” – mówił Radosław Kasiak.
Radny Mirosław Świderski przy okazji zwołanej sesji dopytywał się, na jakim etapie wdrażania jest program rewitalizacji.
– Jesteśmy na ostatnim etapie uzyskiwania pozytywnej opinii – poinformował
R. Kasiak.
Obydwie uchwały zostały przegłosowane jednogłośnie pozytywnie. W związku
z wyczerpaniem tematów obrad przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki zamknął XXXIII sesję.
EG

ZŁÓŻ ZEZNANIE PODATKOWE ZA 2016 r.
W URZĘDZIE MIEJSKIM W NASIELSKU

Informujemy, iż pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2016
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna)
zgodnie z poniższym harmonogramem:

•
•
•
•
•
•
•

13 marca 2017 r. (poniedziałek,
godz. 8.00-10.00
20 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
27 marca 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00
18 kwietnia 2017 r. (wtorek),
godz. 8.00-10.00
24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 8.00-10.00

Jednocześnie informujemy, iż w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku (parter) ustawiona zostanie od dnia 1 marca br. urna
przeznaczona do składania przez podatników zeznań podatkowych
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami
i dniami funkcjonowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

Życie Nasielska nr 6 (470); 10–23.03.2017
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Czy ludzie
mają łamać nogi?
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radny Henryk Antosik dopominał się
o zapewnienie bezpieczeństwa nasielszczanom, którzy przemieszczają się
ul. Dąbrówki na os. Krupka. Według radego ulica ta jest nieutwardzona i ma
bardzo zły stan techniczny, a pozbawiona oświetlenia ulicznego stanowi
duże zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.
– C h c i a ł e m z a p yt a ć
w sp rawie dob udo wy punktów świetlnych.
W uchwale budżetowej
jest p rzezn aczone n a
miasto Nasielsk 100 tys.
zł na dobudowę punktów
świetlnych. Sumowałem
wszystkie koszty dobudowy, z funduszu sołeckiego jest prawie 160 tys. zł.
Chciałbym zapytać, czy
pan planuje zrobić oświetlenie ul. Dąbrówki? – pytał burmistrza radny
Henryk Antosik. - To jest jedna z ulic Nasielska, która nie ma ani jednej
lampy. Jaki jest koszt wykonania projektu i jednej lampy? Tam cztery lampy załatwiłyby sprawę.
Jak zauważył burmistrz Bogdan Ruszkowski, gmina teraz koncentruje się
na nowych punktach świetlnych na ul. Płońskiej w kierunku nowego osiedla. Zamieszkuje je duża grupa mieszkańców, dodatkowo powstać ma tam
kolejny nowy blok.
– Na ul. Płońską posiadamy już dokumentację projektową. W tej chwili
złożyliśmy po raz kolejny zgłoszenie rozpoczęcia tych prac budowlanych
w urzędzie wojewódzkim. Jak zwykle w tym temacie są jakieś problemy
proceduralne, ale mam nadzieję, że niebawem uda się przez to wszystko
przebrnąć. W kwestii oświetlenia ulicznego na ul. Dąbrówki wydaje mi się,
że zrobimy pewnie rozpoznanie, jaki byłby koszt opracowania dokumentacji projektowej, jaka byłaby później wartość kosztorysowa tych robót
i wtedy zapadnie decyzja w kwestii realizacji tego zadania – poinformował Radosław Kasiak,
kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów
Strukturalnych.
Odpowiedź ta nie satysfakcjonowała jednak
radnego.
– Czyli ludzie mają tam
nogi łamać? Czy jest
możliwość, że się tam
zrobi w tym roku światło? – dopytywał radny,
który ostatecznie podsumował całą rozmowę
na temat oświetlenia na
ul. Dąbrówki jako... pozostawioną bez konkretnej odpowiedzi.
E.G.

SZANOWNI PAŃSTWO KOMBATANCI!
Urząd Miejski w Nasielsku informuje,
iż dyżur Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów Polskich
i Osób Poszkodowanych w II Wojnie Światowej
zostaje wznowiony od 28 lutego br.,
godz. 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3
(na parterze, przy kasie Banku).

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
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Druga szansa dla ludzi z WTZ W Studziankach brakuje
W ubiegłym roku (21 lipca) minęło 10 lat, odkąd w Starych Pieścirogach zaczęły funkcjonować
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Cieszą się wielkim powodzeniem,
a o opiekunach i ich działaniach
stale jest głośno. Założyciel WTZ
Janusz Konerberger poszedł jednak
o krok dalej, myśląc o przyszłości
ludzi, którzy muszą opuścić warsztaty. Powstała Spółdzielnia Socjalna
„Nasielszczanie”.
– Jednym z zadań warsztatów jest
przygotowanie uczestników do

podjęcia pracy. Warto by było
zaoferować im pracę na terenie
Nasielska. Chcemy spróbować
stworzyć spółdzielnię, która by
znalazła pracę dla osób uzależnionych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Chcemy nauczyć
ludzi uzdolnionych manualnie np.
robienia wiązanek z kwiatów na 1
listopada, bo są hurtownie tym zainteresowane. Liczymy, że w tym

roku ok. 20 osób uda się zatrudnić. Nie ukrywam, że chcielibyśmy wejść trochę do urzędu, bo
spółdzielnie socjalne mają pierwszeństwo w pracach związanych
np. z porządkiem. Będziemy mogli
zaproponować usługi tańsze, a na
pewno nie gorsze od gospodarki komunalnej. Chcemy utworzyć
grupę brukarską, można by wtedy
proponować naprawę chodników
w Nasielsku – przedstawiał swoją
wizję spółdzielni Janusz Konerberger podczas ostatnich obrad Komi-

sji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
która miała miejsce na początku
lutego.
Inicjatywa znalazła poparcie pośród
Rady, która widzi dzięki temu szansę na rozwój dla ludzi doskonalących się w WTZ. Dzięki spółdzielni
niepełnosprawni nie będą musieli
wracać do domów, w których zatraciliby zaangażowanie i zaprzepaściliby dotychczasową pracę,

ale będą mogli się dalej zawodowo
rozwijać.
Siedziba spółdzielni obecnie jest
przewidziana w Nasielsku, docelowo jednak będzie znajdowała się
w Nunie. Stara część szkoły ma zostać zburzona i ma powstać dobudowa do nowej części.
Kwestia, która jeszcze zainteresowała radnych w związku z tym
przedsięwzięciem, dotyczyła finansowania ze strony powiatu. Radny
Dariusz Kordowski dopytywał burmistrza Bogdana Ruszkowskiego
o to, czy powiat dołoży do inicjatywy swoje środki. Z odpowiedzi,
jaka padła, jasno wynikało, iż powiat
nie jest tym zainteresowany. Powodem ma być chociażby lokalizacja
Nuny, która nie znajduje się daleko
od centrum powiatu. Niemniej jednak z warsztatów realnie korzystają
mieszkańcy spoza gminy Nasielsk.
– Może pan chce być bardzo taktowny, ale według mnie to powiat
się wypiął na tę inwestycję. Mocno bym się zastanowił, czy to jest
współpraca z powiatem. Ja przez
te 2 lata kadencji nie widzę mocnej
współpracy – mówił do burmistrza
radny Marek Ostaszewski.
Bogdan Ruszkowski jednak bronił
powiatu, przypominając inwestycje takie jak budowa drogi Cieksynie, Borkowie, droga na Strzegocin,
które to finansował powiat. Pomimo odmowy powiatu główny inicjator, czyli Janusz Konerberger ma
ogromne serce do tego, co robi
i szuka innych źródeł finansowania, aby spółdzielnia prężnie działała i pomagała ludziom w dalszym
rozwoju zawodowym.
E. G.

WYDARZENIA

miejsc parkingowych

Okolice stacji kolejowej Studzianki Nowe to jeden najbardziej dynamicznie
rozwijających się rejonów w gminie Nasielsk. W dużej mierze stymulowane
jest to znakomitą możliwością szybkiego dojazdu do dużych miast jak Nowy
Dwór Mazowiecki, Legionowo i Warszawa.
Projektanci przebudowy stacji niestety zapomnieli o kilku szczegółach –
o barierkach ochronnych (które zostały już zamontowane), o latarniach
ulicznych, o dużym parkingu dla samochodów. Ten obecny może pomieścić raptem pięć aut. Temat podejmował Przewodniczący Rady Miejskiej –
Jerzy Lubienieckiej na jednej z ostatnich sesji.
– Wielu mieszkańców zgłaszało się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie powiększenia parkingu przy stacji w Studziankach. Chętnych do zostawiania aut jest wielu, a miejsca mało. Czy nie można byłoby dogadać się
z PKP, tak jak przy stacji w Nasielsku, aby wydzierżawiła kawałek terenu na
miejsca parkingowe?

Parking przy stacji Nasielsk od strony ulicy Przytorowej, tak jak i od strony dworca, zapełnia się autami codziennie ponad normę. Wśród mieszkańców dojeżdżających do pracy każdego dnia pojawiają się głosy, że mógłby być nawet
większy.
– PKP na tę chwilę chce renegocjować umowę dzierżawy placu parkingowego przy ulicy Przytorowej. Na pewno nie zgodzę się na wyższą opłatę. Jeśli
tę kwestię zamkniemy, podejmiemy się wytyczenia większego parkingu na
terenach PKP w Studziankach. Robią to przecież dla wygody ich klientów –
mówi burmistrz Bogdan Ruszkowski.
Miesięczna opłata, którą ponosi Gmina Nasielsk za dzierżawę parkingu wynosi
ok. 220 zł miesięcznie. Tymczasem Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, Radosław Kasiak chce wynegocjować zwolnienie z tej opłaty, argumentując, że gmina poniosła koszty
związane z utwardzeniem terenu i korzystają z niego klienci PKP.
Michał B.

Niech pamięć o Żołnierzach Wyklętych trwa!
W niedzielę 26 lutego w gminie
Nasielsk odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
Uroczystości zainaugurowaliśmy
w Popowie Borowym przy krzyżu, który upamiętnia czterech żołnierzy Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego z patrolu podlegającego oddziałowi st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.
Polegli oni w walce z obławą KBW
i UB w czerwcu 1950 roku.
Po wspólnym odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” głos zabrał
burmistrz Nasielska – Bogdan Rusz-

kowski. W kilku zdaniach podkreślił
niecodzienność realiów, w jakich
przyszło żołnierzom antykomunistycznej konspiracji powojennej
żyć i walczyć o prawdziwą wolność
Ojczyzny, odnosząc to do obecnej sytuacji politycznej w Polsce.
Następnie proboszcz parafii pw. bł.
ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie
– ks. Tadeusz Jabłoński odmówił
modlitwę w intencji czterech naszych bohaterów oraz wszystkich
Żołnierzy Niezłomnych.
Po modlitwie złożone zostały kwiaty przy krzyżu. W pierwszej kolejności w imieniu mieszkańców
i władz gminy Nasielsk wiązanki zło-

żyli: burmistrz Bogdan Ruszkowski,
zastępca burmistrza – Katarzyna
Świderska oraz radny Rady Miejskiej w Nasielsku – Rafał Dłutowski.
W imieniu władz powiatu kwiaty
złożyła starosta Magdalena Biernacka, a następnie przedstawiciele rodzin poległych żołnierzy oraz
pozostałe licznie zgromadzone delegacje.
W tej uroczystości towarzyszyli nam
druhowie z Nasielskiego Środowiska
Harcerskiego, tworząc poczet sztandarowy ze sztandarem nasielskiego
Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz
układając wiązanki pod krzyżem.
O godz. 12:00 w nasielskim kościele parafialnym odprawiona została
msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, w której wzięli udział przedstawiciele władz gminy Nasielsk,
liczne delegacje i poczty sztandarowe.
Kolejnym punktem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych było wydarzenie
sportowo-edukacyjne pod nazwą
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych ”, o którym
piszemy w osobnym artykule.
MM
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W skrócie

Problematyczne PIT-y,
czyli najczęściej popełniane błędy

Życie Nasielska nr 6 (470); 10–23.03.2017

KRONIKA
POLICYJNA

Brudna prawda

Jak co roku nadszedł czas rozliczenia PIT-ów. Jak się jednak okazuje,
ta deklaracja rozliczeniowa dotycząca podatku od dochodów osobistych wciąż sprawia wiele trudności podatnikom. Poniżej znajduje
się pięć przykładów najczęściej popełnianych błędów, których warto
się wystrzegać, aby Urząd Skarbowy nie wzywał nas w sprawie wyjaśnień.
1. Błędny identyfikator podatkowy lub jego brak
Należy zacząć wypełnianie PIT-u od wpisania swojego numeru NIP
bądź PESEL.
2. Błędy rachunkowe
Zanim rozpoczniemy wypełniać zeznania, trzeba obliczyć przychody z poszczególnych źródeł. Dotyczy to również kosztów ich
uzyskania. Jak dowodzą statystyki, z różnych powodów, chociażby
z pośpiechu, często popełnia się zwykłe błędy rachunkowe w momencie wspomnianego liczenia.
3. Przesyłanie nieaktualnych formularzy podatkowych
Formularze ulegają zmianom, które wynikają z przepisów i należy
uważnie sprawdzać, czy wypełnia się aktualny druk.
4. Nieodpowiednie zaokrąglanie kwot
Podatnicy muszą pamiętać o tym, że kwoty od 50 groszy wzwyż
zaokrąglane są w górę, zaś kwoty poniżej w dół.
5. Niewłaściwy adres w zeznaniu
Podatnik zobowiązany jest wskazać swój aktualny adres zamieszkania. Przez aktualny adres zamieszkania rozumieć należy adres
zamieszkania aktualny w dniu składania zeznania. Dlatego np. aktualnym adresem zamieszkania nie jest adres zameldowania, który
różni się od adresu zamieszkania. Nie jest także aktualnym adres zamieszkania, który był aktualnym w ostatnim dniu roku podatkowego,
a przed złożeniem zeznania PIT za ten rok zmienił się.
E.G.

Wraz z wiosennymi promieniami słońca i topniejącym śniegiem w rowach
i na trawnikach można zobaczyć coraz większą ilość
psich kup i śmieci.
Wyrzucane są wszelkiego
rodzaju odpady. Najczęściej zobaczymy ogromną i loś ć p e tów p rze d
blokami, butelki po alkoholu i różnego rodzaju
papierki. Do tego trzeba
uważać pod nogi na psie kupy, których właściciele pupili nie sprzątają. Przypominamy o obowiązku sprzątania po swoim piesku, a tym samym dbania o swoje otoczenie. W Nasielsku bowiem nie trudno wdepnąć
w „śmierdzącą sprawę”. Wystarczy wyjść przed swój blok, ten natomiast
jest budynkiem wielorodzinnym i z sąsiedzkiej przyzwoitości wypadałoby
dbać o przestrzeń, z której korzystają też inni nasielszczanie.
E.G.

Fotoobserwator

Nowe stojaki rowerowe

W okresie od stycznia 2010 r. do
24 lutego 2017 r. Dariusz R. psychicznie i fizycznie znęcał się nad
swoją konkubiną. Usłyszał zarzuty, grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności.
W sobotę 25 lutego policjanci KP
Nasielsk zatrzymali Bartłomieja W.,
który kierował pojazdem pomimo
cofniętych uprawnień.
W okresie od 24 do 27 lutego nieznany sprawca dokonał kradzieży
z włamaniem do budynku jednorodzinnego w Budach Siennickich.
Zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze, biżuterię i drobny sprzęt
elektroniczny. Straty oszacowano
na 33 500 zł na szkodę Piotra K.
W poniedziałek 27 lutego w Nowej
Wronie nieznany sprawca włamał
się do samochodu i skradł radioodtwarzacz. Straty wynoszą 540 zł
na skodę Jarosława S.
W czwartek 2 marca nieznany
sprawca włamał się do komórki przy ulicy Sportowej i skradł 14
worków z węglem. Straty wynoszą
290 zł na szkodę Piotra B.
W piątek 3 marca w Mazewie
Dworskim Patryk K., mieszkaniec
gminy Nasielsk, kierował samochodem w stanie nietrzeźwości
(0,38mg/l).

Przy wejściu do przejścia podziemnego na nasielskim dworcu od strony
ulicy Przytorowej pojawiły się nowe stojaki rowerowe. Widać, że władze
PKP wychodzą naprzeciw oczekiwaniom użytkowników jednośladów.
Miejmy nadzieję, że wkrótce również Wojewoda Mazowiecki przekaże
tereny po wąskotorówce, które obecnie należą do Skarbu Państwa, pod
budowę ścieżki rowerowej. Na tę decyzję burmistrz Bogdan Ruszkowski
czeka już od ponad roku. Nikt nie ma wątpliwości, że inwestycja poprawiłaby bezpieczeństwo i ułatwiłaby mieszkańcom dojazd do dworca.
Michał B.
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KRONIKA OSP
W poniedziałek 27 lutego około
godziny 18:40 OSP Nasielsk, OSP
Cieksyn i JRG Nowy Dwór Mazowiecki zostały zadysponowane do pożaru sadzy w kominie
w miejscowości Cieksyn. Działania strażaków polegały na wygaszeniu pieca i przewietrzeniu
pomieszczeń.
Tego samego dnia strażac y
z Nasielska wspólnie z zastępami JRG Nowy Dwór Mazowiecki
brali udział w akcji na ulicy Leśnej, gdzie również doszło do
pożaru sadzy w kominie. Tak jak
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w poprzednim przypadku działania strażaków polegały na wy-

fot. OSP Nasielsk

gaszeniu pieca i przewietrzeniu
pomieszczeń.
We wtorek 28 lutego około
godziny 10:30 strażacy z OSP

Nasielsk zostali zadysponowani do miejscowości Wiktorowo
w celu pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

FOTOOBSERWATOR

SPORT

Dziura
na dziurze

Żbik już aktywny
15 stycznia drużyna seniorska Żbika Nasielsk rozpoczęła przygotowania
do rundy rewanżowej. Do tej pory rozegrano siedem sparingów, których
wyniki przedstawiają się następująco:

Na ul. Kościuszki goł ym okiem widoczne są duże dziury w asfalcie, które
powstały po zimie. Starostwo Powiatowe, już parokrotnie, podejmowało
próby ich załatania. Jak jednak widać,
są to doraźne prace, a te wystarczają
tylko na krótki okres.
E.G.

Ferie zimowe ze Żbikiem i FIFĄ
W dniach 24-25 lutego w budynku na Stadionie Miejskim w Nasielsku – w ramach zimowych ferii ze Żbikiem Nasielsk – odbył
się otwarty turniej w grę komputerową FIFA
2017. Piątek 24 lutego był przeznaczony dla
graczy do lat 16, zaś w sobotę rywalizowali
gracze powyżej 16 roku życia. Organizatorem
turnieju był MLKS „Żbik” Nasielsk.
W pierwszym dniu turnieju rywalizowało ze
sobą 25 uczestników podzielonych na roczniki, którzy rozegrali łącznie 65 meczów. W kategorii rocznika 2007 i młodszych zwyciężył
Jakub Kosewski, w roczniku 2005 – Bartek
Tomczyk, zaś w grupie rocznika 2001 i młodszych – Adrian Wilga. Z kolei w sobotę w turnieju OPEN pierwsze miejsce zajął Damian Drzazgowski, drugie –
Adrian Wilga, a trzecie – Adrian Jagiełło. Wszyscy oni otrzymali nagrody w postaci klubowych gadżetów MLKS
„Żbik” Nasielsk.
Graczy w trakcie piątkowego turnieju odwiedzili przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nasielsku – burmistrz Bogdan Ruszkowski oraz kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Krzysztof Miller. Z kolei w sobotnim
turnieju OPEN wziął również udział Skarbnik Nasielska – Rafał Adamski.
Zarząd MLKS „Żbik” Nasielsk składa serdeczne podziękowania na ręce: Pani Renaty Pająk, Pana Rafała Załogi,
Pana Jacka Biernackiego.
R
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Żbik Nasielsk – GKS Strzegowo		

4-1

Żbik Nasielsk – PAF Płońsk			

3-2

Żbik Nasielsk – MKS Przasnysz		

1-6

Żbik Nasielsk – Legionovia II Legionowo

2-1

Żbik Nasielsk – Wkra Pomiechówek		

3-0

Żbik Nasielsk – Opia Opinogóra		

12-0

Żbik Nasielsk – Konopiana Konopki		

2-1

Już 18 marca odbędzie się pierwszy ligowy mecz z Wieczfnianką Wieczfnia na stadionie miejskim w Nasielsku.
– Serdecznie zapraszamy mieszkańców. Dla wszystkich kibiców będzie
mały poczęstunek gratis – mówi Prezes MLKS Żbik, Marek Prusinowski.
Michał B.
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KULTURA

Z NOK

Konkurs na inicjatywy mieszkańców
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie na inicjatywy mieszkańców. Chcesz,
aby w Twoim mieście więcej się
działo? Masz pomysł, ale brakuje
Ci odwagi i funduszy? NOK pomoże Ci go zrealizować.
To już trzecia edycja konkursu. Poprzednie pokazały, że nasielszczanie są pełni pomysłów
na działania kulturalne i przy odpowiednim wsparciu potrafią je
zrealizować.
Pomysły mogą zgłaszać mieszkańcy i osoby zamieszkujące
gminę Nasielsk, występujący
jako osoby indywidualne, grupy nieformalne (min. 3 osoby,
ze wskazaniem przedstawiciela) oraz organizacje pozarządowe. Formularze zgłoszeniowe
należy składać do 31 marca br.
w Nasielskim Ośrodku Kultury.
NOK zapewnia przy realizacji
pomysłu/inicjatywy wsparcie finansowe, infrastrukturalne i merytoryczne. Maksymalna kwota
dofinansowania pomysłu wynosi
5000 złotych. Spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych od 3 do 5 różnych inicjatyw
wskazujących nowe możliwości
działań (w nowej dziedzinie, nowej przestrzeni i z nową grupą).
Wszelkie informacje o konkursie
„Mam patent na kulturę – inicjatywy mieszkańców 2017” można znaleźć na stronie internetowej
www.noknasielsk.pl.
W ciągu ostatnich dwóch lat przy
wsparciu NOK zostało zrealizowanych wiele nowatorskich projektów, m.in. „Nasielska Fabryka
Guzikowych Pomysłów” oraz „Zapięty na ostatni guzik” założone
przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander, „Łap za

Życie Nasielska nr 6 (470); 10–23.03.2017

WARTO PRZECZYTAĆ

Kryminalne zagadki
Londynu
Dobry pisarz swoim talentem potrafi odnaleźć się pisarsko w miejscach
i czasach mu odległych w ten sposób, że czytelnik będzie święcie
przekonany, że autor był świadkiem
opisywanych przez siebie zdarzeń.
Co prawda, polecana w tym kąciku
książka należy do gatunku fantasy,
opisuje jednak dokładnie i pieczołowicie wcale niewymyślony Londyn z epoki wiktoriańskiej. Można
by odnieść wrażenie, że napisała to
osoba, która wychowała się w tym
mieście i snując się po jego zakamarkach, przytacza swoje historie o odwiedzanych miejscach. Tymczasem
Anna Lange jest Polką, tym bardziej
warto docenić jej debiut.
Epoka wiktoriańska to bardzo lubiana przez pisarzy fantastyki epoka,
wręcz wzorcowa. Trudno więc uniknąć banału. Autorka postanowiła nam
pokazać świat, w którym jest magia, ale pełni ona rolę czysto techniczną. To nie tajemna wiedza dla nielicznych, ale narzędzie, którego przy
odpowiednim samozaparciu może się nauczyć każdy bystry człowiek.
Znajduje ona szerokie zastosowaniem w wielu branżach, a w momencie,
w którym rozpoczyna się akcja Clovis LaFay. Magiczne akta Scotland
Yardu, zaczyna szturmem wdzierać się do policji.

Majka” autorstwa Dawida Domały, „Pokolorujmy Nasielsk” Grupy
Dream Team, „Biesiada Sierpniowa”, której pomysłodawcą była
Grupa Sołecka oraz Rada Pedagogiczna Szkoł y Podstawowej
w Budach Siennickich oraz „Drum
Session NaSielsk” autorstwa Pawła
Zakrzewskiego. Wszystkie inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności
i pozwoliły na odkrycie potencjału
kulturowego oraz nawiązanie rela-

cji partnerskich z osobami działającymi na rzecz kultury w gminie
Nasielsk.
Wiele innowacyjnych działań można jeszcze zorganizować. NOK
czeka na zgłoszenia do końca
marca br. Jeżeli macie niebanalne,
oryginalne pomysły, które przy
okazji zaangażują mieszkańców
do wspólnych działań, wypełnijcie
formularz i złóżcie go w Nasielskim
Ośrodku Kultury.
K.T.

Z NOK

Spektakl teatralny dla dzieci
W sobotę 4 marca w ramach spotkań z Teatrem Smyka w Nasielskim
Ośrodku Kultury poznaliśmy aż trzy
królewny. Ich perypetie przedstawił
zespół profesjonalnych aktorów lalkarzy – Teatr Pod Orzełkiem.
Choć wszystkie bajki zaczynają się tak
samo, to w zależności od charakteru
królewny – Złośnicy, Beksy lub Roztropnej dalszy ciąg jest zupełnie inny.

Jako że tytuł sugeruje nam powieść detektywistyczną, mamy plejadę
odpowiednich bohaterów. Ten tytułowy, Clovis LaFay jest znudzonym
życiem młodym arystokratą, który za namową swojego przyjaciela, Johna Dobsona postanawia zostać konsultantem policji w prowadzonych
przez nich śledztwach. Trzecią bohaterką jest siostra Dobsona, świeżo
upieczona pielęgniarka. Razem będą walczyć z przestępcami kryjącymi
się w mrocznych zaułkach Londynu.
Akcja powieści toczy się na ogół wartko, historię poznajemy z kilku różnych punktów widzenia, co dodaje dynamizmu. Jest tu też trochę humoru w stylu Terry’ego Pratchetta. Warto zaznaczyć, że magia stanowi
dodatek, a nie główny temat powieści. Na pierwszy plan wysuwają się
problemy społeczne i rodzinne, czyli rzeczy, z którymi na co dzień styka
się policja także w naszych czasach.
Przygody Clovisa i jego przyjaciół potrafią wciągnąć. Książka jak na debiut jest bardzo udana, choć nie ustrzegła się pewnych dłużyzn. Niemniej
jest godna polecenia fanom fantastyki i dawnego Londynu. Poza tym jak
często mamy okazję przeczytać prawdziwie brytyjską książkę napisaną
przez kogoś z Polski?
PK

Z DKK

Najszczęśliwsza dziewczyna
na świecie

I tak było podczas spektaklu w NOK. Trzy królewny nieco namieszały, ale –
jak to w bajkach zwykle bywa – wszystko skończyło się dobrze. Najmłodsi widzowie przy okazji nauczyli się, że najlepszym orężem w walce z bajkowym
Smokiem, jak i z codziennymi strachami, jest uśmiech i rozwaga.
Kolejne spotkanie z Teatrem Smyka w NOK już 22 kwietnia. Szczegóły
znajdziecie na www.noknasielsk.pl lub portalu Facebook:/NasielskiOsrodekKultury.
K.T.

Drugie już w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki poświęciliśmy
debiutowi literackiemu Jessici Knoll pod tytułem Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie.
Bohaterką książki jest Ana FaNelli, obecnie dobrze prosperująca dziennikarka
szykująca się do ślubu z bogatym i przystojnym narzeczonym. Jednak jej przeszłość skrywa ponurą tajemnicę, która w wyniku pewnego wydarzenia ma
dużą szansę, by wyjść na światło dzienne. Dzieło Jessici Knoll zostało okrzyknięte najgorętszym debiutem roku przez wiele magazynów, a Hollywood
szykuje już jego ekranizację. Czy również wśród klubowiczów historia FaNelli
wzbudziła taki entuzjazm?
Cóż, niestety nie. Najczęściej wymienianą wadą była zbyt rozwlekła akcja i za
bardzo przeklinająca główna bohaterka. Książka rozkręca się tak naprawdę dopiero pod koniec i potrafi zaskoczyć dobrym zakończeniem. Niektórzy docenili jednak tło społeczne, czyli pokazanie płytkości i banalności wyższych sfer,
w których obraca się Ana FaNelli. Niemniej raczej nikt nie uznał Najszczęśliwszej dziewczyny na świecie za arcydzieło.
Następne spotkanie DKK odbędzie się już niebawem, bo 18 marca. Naszą lekturą będzie Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak autorstwa Anny Kamińskiej. Opowie ona o córce Jerzego, wnuczce Wojciecha
i prawnuczce Juliusza, trzech malarzy rozmiłowanych w polskim krajobrazie
i historii. Zamiast zostać jednak malarzem, postanowiła wybrać własną drogę…
Serdecznie zapraszamy na nasze kolejne spotkanie.
PK

Warto przeczytać

LISTY DO REDAKCJI
Szanowni Państwo,

Świat zdjęć
i filmów
por. Kazimierza
Karasiewicza
Nasielsk to małe miasto, ale jesteśmy dumni
z jego dziejów i ludzi, którzy ją tworzyli. Ta historia, którą chcemy opowiedzieć, zaczyna się
właśnie tutaj, ale poprowadzi nas na kilka innych
kontynentów, a nawet... ponad ziemię – czytamy
we wstępie do tej ciekawej publikacji.
Dzięki wsparciu Burmistrza Nasielska, Bogdana
Ruszkowskiego oraz Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji ukazała się broszura

Cmentarz we Florencji.
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historyczna o jednym z mieszkańców Nasielska. Kazimierz Karasiewicz to chłopak z Krupki, o którym,
jak piszą autorzy Zdzisław Suwiński i Tomasz Krasoń,
należał do tych szczęśliwców, którzy robili to, co kochali, żyli swoją pasją i „otarli się” o wielką historię.
Bezpłatna broszura składa się z 32 stron, zawiera 50
fotografii oraz wykaz filmów Karasiewicza. Można ją nabyć od 15 marca br. w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku, Nasielskim Ośrodku Kultury oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku.
K.T.

Teatr muzyczny w NOK

Spotkanie z Filharmonią
Spotkania z Filharmonią to cykl koncertów edukacyjnych dla młodych
i zupełnie małych melomanów, dla
ich nauczycieli i rodziców. Nie wyjeżdżając do Filharmonii Narodowej,
możemy obcować z muzyką różnych okresów historycznych, poznawać jej gatunki i style, podpatrywać
grę muzyków, a nawet ruchy tancerzy, w końcu doświadczać emocji, jakie rodzą się podczas kontaktu z żywą
sztuką.
28 lutego w Nasielskim Ośrodku Kultury młodzi śpiewacy otworzyli przed
słuchaczami bramy teatru muzycznego. Młodzież poznała operetkę i musical w konwencji „pół żartem, pół serio”. W programie znalazły się urzekające powabem melodii arie i duety,
które mimo upływu czasu nie tracą swojego muzycznego blasku.
Kolejne spotkanie z Filharmonią w NOK już 14 marca. Terminarz koncertów oraz szczegóły znajdziecie na www.
noknasielsk.pl.
K.T.

Starostwo powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,
pod pretekstem reformy oświaty, przenosi L.O.
im Jarosława Iwaszkiewicza z ul. Starzyńskiego do ZSZ
na ul. Lipową. „De facto” jest to likwidacja tej placówki
pod obecnym kierownictwem. Za przeniesieniem szkoły
głosowali następujący radni: Pani Łapińska, Pan Drabik
i Pan Paczewski (wszyscy zostali radnymi startując z listy
PSL). Radny Kasiak nie uczestniczył w głosowaniu, jedynie
Pani Renata Włodarska broniła szkoły i zagłosowała przeciwko jej przeniesieniu.
Reforma oświaty przygotowana przez rząd PiS daje pełną swobodę samorządom
co do organizacji szkolnictwa i podziału okręgów szkolnych. Bardzo często władze
samorządowe, w których rządzi opozycja, wykorzystują reformę oświaty do walki
politycznej.
Jeszcze zanim powstała reforma oświaty, Starostwo Powiatowe sprzedało ZSP
w Pomiechówku za kwotę 1,5 mln zł (wartość szacunkowa ponad 8 mln zł) czyli
ok. 20% wartości.
Pani Starosta w artykule pt. „Kierowanie się strachem byłoby nieodpowiedzialnością”
(ŻN nr 5 z 24 lutego - 9 marca 2017 roku) jako jeden z powodów przeniesienia szkoły
podaje niski poziom nauczania, co jest manipulacją, gdyż nie podaje ilu uczniów
procentowo w obu placówkach przystępuje do matury. Rodzice i dzieci chętniej
wybierają Liceum na Starzyńskiego, można byłoby otworzyć nawet dwie klasy.
Tymczasem na ulicy Lipowej od dwóch lat nie ma chętnych do podjęcia kształcenia,
tak więc wygaśnie w sposób naturalny za rok.
Czy przyczyny przeniesienia szkoły (likwidacji) są merytoryczne czy osobiste?
W 2015 roku 48 % uczniów wybrało edukację poza granicami powiatu, a w 2016
roku 51 % uczniów. Im dłużej Pani Biernacka jest Starostą, tym więcej uczniów i ich
rodziców wybiera szkoły spoza powiatu. Może przyczyn upadającego szkolnictwa
w powiecie należy szukać wśród ludzi sprawujących władzę w powiecie(PSL), w ich
niekompetencji, arogancji i ubogiej ofercie edukacyjnej, braku dialogu społecznego.
L. O. na ul. Starzyńskiego jest szkołą z tradycjami , chętnie wybieraną przez uczniów,
bezpieczną. Koszty utrzymania tej szkoły są stosunkowo niskie. Do subwencji
oświatowej powiat dopłaca jedynie ok. 220 tys. zł.
Tymczasem na promocję, w tym „gazetkę powiatową”, Starostwo Powiatowe
wydaje ok. 120 tys. zł z naszych podatków. W mojej ocenie nie jest to promocja
Starostwa, a kampania wyborcza PSL, z publicznych pieniędzy.
							
							

Andrzej Pacocha
Pełnomocnik PiS w Nasielsku

Fotoobserwator

Zaduma nad grobem
Wandy Piłsudskiej
W maju ubiegłego roku informowaliśmy, że 13 maja 2016 r. w Niepublicznym Domu Pomocy Społecznej w Siennicy w wieku 85 lat zmarła kuzynka Marszałka Józefa Piłsudskiego – Wanda Maria Piłsudska. Pochowana
została przez MOPS na nasielskim cmentarzu 18 maja 2016 roku. Nader
skromna jej mogiła znalazła się tuż przy płocie w północnej części cmentarza.
W ostatniej drodze oprócz księdza, który prowadził ten pogrzeb i pracownika cmentarza oraz ekipy z Domu Pogrzebowego w Pomiechówku w tej smutnej uroczystości wzięło udział 10 osób. Byli to przyjaciele
zmarłej – sąsiedzi, którzy zamieszkiwali w pobliżu jej mieszkania w Warszawie, koleżanki i koledzy z firmy, z której przed dwudziestu laty odeszła
na emeryturę oraz jeden z członków jej rodziny. Przyjechał w ostatniej
chwili, aby pożegnać kuzynkę. Był tuż po operacji.
Nabożeństwo żałobne i kondukt pogrzebowy na cmentarz poprowadził
rezydujący w Nasielsku ksiądz Piotr Durszlewicz. Była to uroczystość bardzo skromna, ale bardzo godna. Jedna z uczestniczek ceremonii odczytała
pięknie napisane przesłanie.

Zebrani zatrzymali się dłużej przy mogile. Widać było, że pogrzeb ich zaskoczył, wywołał głęboką refleksję. Zastanawiali się nad przeniesieniem
szczątków zmarłej do rodzinnego grobowca w Warszawie. Ostatecznie
zadecydowano jednak, że zwłoki pozostaną na cmentarzu w Nasielsku,
tylko grób przybierze nowy, godny wygląd.
Ostatnio na grobie śp. Wandy Marii Piłsudskiej pojawiła się kamienna płyta
z wypisanymi jej danymi. I podpis: Przyjaciele
Andrzej Zawadzki

8

REPORTAŻ

Trzeci raz TROPEM WILCZYM

Tegorocznym obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Gminy Nasielsk
towarzyszyło wydarzenie o charakterze edukacyjno-sportowym pod
nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
To już piąta edycja tego Biegu, natomiast trzecia o zasięgu ogólnopolskim. I po raz trzeci Bieg odbył się
również w Nasielsku. Było to możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu przez burmistrza Nasielska
– Bogdana Ruszkowskiego z ogólnopolskim organizatorem projektu,
czyli Fundacją Wolność i Demokracja. Tegoroczny Bieg odbył się
w 240 miastach w Polsce i poza granicami, a zaplanowana liczba biegaczy to 60 000!
Po dwóch poprzednich nasielskich
edycjach, kiedy to pogoda na koniec lutego nas rozpieściła, tym razem nie było tak słodko… Nie dość,
że w nocy z soboty na niedzielę
spadł śnieg, to w niedzielę towarzyszyły nam chmury, wiatr i co jakiś
czas siąpiący deszcz. Nie przeszkodziło to jednak grupie prawie 180
osób w różnym wieku, aby poprzez
swój wysiłek fizyczny przywołać pamięć Żołnierzy Niezłomnych.
Od godz. 12:00 biegacze mogli
w Biurze Zawodów zlokalizowanym w Hali Sportowej w Nasielsku
zapisywać się i odbierać numery
startowe oraz pamiątkowe koszulki biegowe z sylwetkami Żołnierzy
Wyklętych. Warto dodać, iż co roku
wybieramy u organizatora ogólnopolskiego innych bohaterów konspiracji niepodległościowej, którzy
znajdą się na koszulkach. Tym razem byli to: por. Leon Taraszkiewicz
ps. „Jastrząb”, Franciszek Niepokólczycki ps. „Teodor” (Prezes WiN),
ppłk Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”.
Punktualnie o godz. 13:25 wszyscy
zebrani na parkingu przy Hali Sportowej odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, a po nim nastąpiło oficjalne
rozpoczęcie Biegu przez burmistrza
Bogdana Ruszkowskiego. Jeszcze
przed startem wszyscy uczestnicy
zrobili sobie rodzinne zdjęcie na tle
namiotu 2. Mazowieckiego Pułku
Saperów z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Jako pierwsi – tradycyjnie – ruszyli
do rywalizacji uczniowie szkół podstawowych, biegnąc w biegu sztafetowym (4-osobowe sztafety). Mieli
do pokonania 4 okrążenia ulicami
Polną, Szkolną i Staszica – łącznie
dystans 1 963 m, który jest dystansem symbolicznym w każdym
Biegu Tropem Wilczym organizowanym w tym dniu. Przypomnijmy,
iż oznacza on rok śmierci ostatniego
z Żołnierzy Wyklętych, sierżanta Józefa Franczaka ps. „Lalek”.
Kolejni na starcie stanęli uczniowie
gimnazjów, z których każdy musiał
przebiec cały dystans 1 963 m. Na
koniec nastąpił start biegu głównego rozgrywanego na dwóch dystansach: 1 963 m oraz 5 km – tu każdy
uczestnik przy zapisie deklarował,
jaki dystans przebiegnie.
Tradycyjnie już w biegu uczestnicz yli samorządowc y m. in .:
Burmistrz Nasielska – Bogdan Rusz-

kowski, Sekretarz Nasielska –
Marek Maluchnik, Zastępca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Łukasz Gburzyński. Jak
widać praca urzędnicza nie stoi
w sprzeczności z aktywnością
fizyczną. Uczestnikami naszego
Biegu była również grupa żołnierzy z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Tym większy
szacunek dla nich, gdyż pobiegli w mundurach i wojskowych
butach. Nie dość, że pobiegli, to
jeszcze z wynikami! Jeden z żołnierzy, Janusz Kacperski, wygrał
wśród mężczyzn bieg na dystansie 5 km!
Między biegiem gimnazjalistów
a startem biegu głównego na placu przy Hali Sportowej mieliśmy
możliwość obejrzenia po raz kolejny pokazu sprawności w wykonaniu uczniów klas mundurowych
I-go Liceum Ogólnokształcącego
Centrum Naukowo-Biznesowego
„FENIKS” w Nasielsku. Już w ubiegłym roku młodzież zaprezentowała
wielkie umiejętności, ale tegoroczny pokaz stał na jeszcze wyższym
poziomie. Niektórzy uczniowie skakali na naprawdę imponującej wysokości. A te wszystkie skoki i pady nie
były wcale łatwe, aby dobrze wylądować i ustać na rozłożonych matach, które były mokre od deszczu.
Oczywiście w ruch podczas pokazu poszły aparaty i kamerki. Wiele
osób uwieczniło w ten sposób wysiłek młodych ludzi, którym bardzo
dziękujemy za obecność, za pokaz i za bieg, bo wielu z nich zaraz
po pokazie ruszyło na linię startu do
biegu głównego.
Mokra nawierzchnia trasy nie przeszkodziła uczestnikom w dobrej
zabawie, wszyscy cało, zdrowo
i z uśmiechem na twarzy dobiegli do mety. Wielu walczyło do samego końca, prezentując sprinty na
ostatniej prostej, choć ważniejsza od
zajętego miejsca była idea przyświecająca Biegowi. Na mecie każdy, kto
ukończył Bieg, otrzymał z rąk harcerek wolontariuszek pamiątkowy

medal oraz torbę z pakietem startowym.
Dużą popularnością cieszyła się gorąca i jak zawsze pyszna grochówka
od druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie oraz kawa, herbata i ciastka przygotowane przez
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Wielu
uczestników odwiedziło również
namiot promocyjny 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Nowego
Dworu Mazowieckiego, a także zrobiło sobie fotki z maskotką Pułku –
Psem Saperkiem.
Po dobiegnięciu ostatnich uczestników na dystansie 5 km odbyła się
ceremonia nagrodzenia najlepszych
uczestników „Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Najlepsze sztafety oraz trzej najlepsi zawodnicy w biegach indywidualnych osobno w kategorii kobiet
i mężczyzn otrzymali z rąk burmistrza Nasielska statuetki, dyplomy
oraz upominki.
Jako organizatorzy lokalni dziękujemy wszystkim biegaczom za udział
w Biegu, za wysiłek i poświęcenie
oraz zapraszamy za rok na kolejną edycję „Tropem Wilczym. Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych ”
w Nasielsku. Dziękujemy również
wszystkim instytucjom i osobom,
które włączyły się w przygotowanie i sprawną organizację tego wydarzenia.
MM
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WYNIKI „TROPEM WILCZYM. BIEG
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
SZTAFETY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(sztafety 4-osobowe, dystans 1 963 m
– 4x490,75 m)
Dziewczęta
Szkoła Podstawowa w Nasielsku
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
Chłopcy
Szkoła Podstawowa w Nasielsku I
Szkoła Podstawowa w Nasielsku II
Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich
BIEG UCZNIÓW SZKÓŁ
GIMNAZJALNYCH (dystans 1 963 m)
Dziewczęta
Karolina Kuczborska
Patrycja Gromke
Oliwia Olszewska
Chłopcy
Karol Mossakowski
Sebastian Witkowski

Krystian Darkowski
BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 1 963 M
Kobiety
Katarzyna Tybuchowska
Daria Malinowska
Julia Pawlak (11-latka!)
Mężczyźni
Marcin Książyk
Marcin Banaszkiewicz
Arkadiusz Żyła
BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 5 KM
Kobiety
Alicja Pawlak
Paulina Pietrzak
Agnieszka Ogórek i Krystyna Sobczyńska
(ex aequo)
Mężczyźni
Janusz Kacperski
Adam Zalewski
Krzysztof Skrzypczyński

„TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
Organizator ogólnopolski: Fundacja Wolność i Demokracja
Współorganizatorzy ogólnopolscy: Instytut Pamięci Narodowej,WolneDźwięki.pl, Urząd
do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Patroni honorowi: Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie
Organizator lokalny: Gmina Nasielsk reprezentowana przez Burmistrza Nasielska –
Bogdana Ruszkowskiego
Współpraca z organizatorem lokalnym: 2. Mazowiecki Pułk Saperów z Nowego Dworu
Mazowieckiego
Mecenasi Biegu: PZU, PGNiG
Partnerzy: PKO Bank Polski, PKO Fundacja, ORLEN, Grupa AZOTY, KGHM Polska Miedź,
Fundacja KGHM Polska Miedź, Poczta Polska, Polska Grupa Zbrojeniowa, Fundacja
Virtuti Artis, PGE Narodowy, Mozaikowo.pl
Partner biegowy: ORLEN Warsaw Marathon
Partnerzy medialni:Telewizja Polska, Polskie Radio, „wSieci”, „wSieci Historii”, „Do Rzeczy”,
„Do Rzeczy HISTORIA”, Wirtualna Polska, MaratonyPolskie.pl, Magazyn Akademicki
KONCEPT, niezalezna.pl, „Gazeta Polska” oraz „Gazeta Polska Codziennie”
Lokalny patronat medialny: Czasopismo Samorządu Gminnego „Życie Nasielska”
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Rozmowy o historii

W poniedziałek 6 marca w nasielskim kinie odbyło się spotkanie zorganizowane przez nasielskie przedstawicielstwo PiS, w trakcie którego
zaprezentowany został fabularyzowany film o charakterze dokumentalnym. Przedstawiał jeden z niewielkich, acz znaczących epizodów
końcowej fazy II wojny światowej zatytułowany „Bitwa pod Rząbcem
– historia prawdziwa” (na ziemi świętokrzyskiej).
W spotkaniu, któremu przewodniczył pan Andrzej Pacocha, wzięła
udział liczna grupa sympatyków PiS z nasielskiej gminy. Przybyło też
wielu sympatyków tej partii z terenu powiatu nowodworskiego. Byli
ponadto obecni mieszkańcy Nasielska niezwiązani z żadną partią. To
głównie ci, którzy zainteresowani są historią, w tym szczególnie historią swej małej ojczyzny.
Gośćmi specjalnymi byli członkowie „Fundacji Odzyskajmy Naszą
Historię”, która wyprodukowała zaprezentowany film. W spotkaniu
uczestniczył reżyser filmu Krzysztof Dziewięcki oraz osoby zaangażowane w produkcję.

Przybył też senator Jan Żaryn, który wzbogacił dyskusję, jaka nastąpiła po projekcji filmu, o ważkie spostrzeżenia dotyczące problematyki
wojennej poruszanej w filmie. Mówił także o działaniach, jakie podejmuje on sam, jak i różnego rodzaju instancje, w których działa. Senator przekazał wszystkim zebranym książkę „Żołnierze Wyklęci w sieci
historii”, w wydaniu której uczestniczył.
Wojenna tematyka związana głównie z ziemią świętokrzyską została
na tym spotkaniu poszerzona w dyskusji, a także w samej wypowiedzi senatora o dodatkowe wątki. Bardzo ciekawa była wypowiedź pani
Agnieszki Domańskiej nawiązująca do tematycznie związanej lokalnej
historii „Roja” Mieczysława Dziemieszkiewicza.
az
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Doroczne spotkanie „mleczarskiej” rodziny
Nasielska Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska przeszła
już do historii. Młode pokolenie nasielszczan nie wie
nawet, gdzie mieściła się jej
siedziba. Ślady po niej się
zatarły, a szkoda, bo przez
70 lat była ona dumą nasielskiej gminy. Dawała pracę setkom ludzi i stwarzała
warunki do godnego życia.
Jedni pracowali w obiektach
mleczarni zlokalizowanej
po zakończeniu II wojny
światowej na ul. Tylnej, inni
– rolnicy, produkowali surowiec (mleko), który mógł
być w głównych obiektach
zakładu przetwarzany i stąd rozprowadzany po terenie województwa
warszawskiego. Produkty nasielskiej
mleczarni były cenione i poszukiwane.
Głównym odbiorcą, obok nasielskiej
społeczności, była Warszawa. Tam
często się słyszało, że ziemia nasielska to kraina mlekiem i miodem płynąca. Chyba nie było to stwierdzenie
gołosłowne, skoro pod koniec dwudziestego wieku zapadła decyzja
o budowie w Nasielsku olbrzymiego
zakładu mleczarskiego. Los nie był
jednak łaskawy dla nasielskiej OSM,
do której „podpięto” olbrzymią inwestycję. „Rewolucyjne” przemiany gospodarczo – ustrojowe końca
XX wieku sprawiły, że inwestycja nie
została zrealizowana, a niejako przy
okazji padł nasz zakład mleczarski.
Nowa inwestycja „straszy” jeszcze
swym widokiem, po starym zakładzie trudno doszukać się śladów,
które jednak są i to nie tylko w postaci licznych fotografii i zapisków. Jest
jeszcze jeden ślad – bardzo ważny
i czytelny. To ludzie – pracownicy

różnych działów nasielskiej, niestety
byłej już mleczarni.
Od zakończenia jej działalności minęło prawie ćwierć wieku. Ostatecznie została wykreślona ze spisu
spółdzielni po decyzji Sądu Rejonowego w Ciechanowie. Stało się to
22 października 1996 roku. Później
obiekt mleczarni został sprzedany
i rozebrany. Wydawać by się mogło,
że wszystko już skończone.
Tak jednak nie jest. Świadectwem
tego jest spotkanie, jakie miało miejsce 18 lutego w restauracji – hotelu
Stary Młyn. Spotkali się w nim byli
pracownicy nasielskiej OSM. I nie płakali nad „rozlanym mlekiem”, ale cieszyli się, że znowu, chociaż w mocno
okrojonym składzie, są razem. Takie
spotkania odbywają się od kilku lat
przynajmniej raz w roku.
Tym razem na spotkanie przybyli: Jadwiga Graczykowska, Jadwiga
Szostak, Jarosław Bober, Anna Lewandowska, Genowefa Kolwicz,
Barbara Czachorowska, Wanda Grubecka, Anna Walczak, Barbara Jończyk, Ewa Więckiewicz, Helena
Morawska, Iwona Bucholc, Bożen-

na Kasiak, Elżbieta Turek, Grzegorz
Turek, Lilianna Frej, Anna Milewska,
Małgorzata Kordowska, Ewa Sienkowska, Elżbieta Wilk-Dynakowska,
Jadwiga Bandurska, Zenon Niezgoda, Andrzej Malon, Andrzej Hyży,
Edward Popielarski, Jerzy Dębski, Andrzej Zalewski. W sumie w tegorocznym spotkaniu wzięło udział 27 osób.
Wspomniano osoby, które z różnych
względów nie przybyły na spotkanie.
Jedną z nich była śp. Katarzyna Jaglarska z domu Łyczkowska. W każde
środowisko, z którym w jakiś sposób
miała do czynienia, wnosiła radosny
nastrój. Jej przedwczesna śmierć zasmuciła wszystkich, którzy ją znali,
a szczególnie tych, którzy z nią pracowali.
Główną postacią mleczarskiej społeczności jest była pani prezes nasielskiej OSM Jadwiga Graczykowska.
To z nią uzgadniane są wszystkie decyzje. Dzielnie sekunduje jej druga,
również była pani prezes, Jadwiga
Szostak oraz syndyk, który z urzędu zamykał działalność Spółdzielni, pan Jarosław Bober. Ważną rolę
w tym gremium „kierowniczym”
pełni pani Anna Lewandowska, której sklep ogrodniczy, zlokalizowany
w centrum miasta tuż obok kina, jest
swoistego rodzaju punktem kontaktowym pomleczarskiej społeczności.
Na okoliczność spotkania przygotowany został dla zebranych drobny
upominek. Wszyscy otrzymali przedrukowany komputerowo „Zarys
dziejów nasielskiej mleczarni”. Jest to
fragment (jeden rozdział) pracy licencjackiej, analizującej z punktu socjologii zjawisko, jakim jest ta niezwykła
trwałość związków pracowników ze
swym zakładem. Wszyscy zebrani
zostali poproszeni o zapisanie wspomnień, które mogłyby być zawarte
razem z „Zarysem” w wydaniu książkowym obrazującym historię nasielskiej mleczarni. W przygotowaniu
tego materiału bardzo pomógł kierownik Wydziału Administracji UM
pan Krzysztof Miller.
Spotkanie w Starym Młynie trwało
wiele godzin. Dłużej nawet niż było
to zaplanowane. Bo tak trudno było
się rozstać, tyle było do opowiadania... Tradycyjnie zrobiono też grupowe zdjęcie. Z zainteresowaniem
oglądano kronikę. Jest ona bardzo
obfita, zajmuje aż trzy duże księgi.
Jest też cenna dokumentacja zdjęciowa. Szkoda by było, gdyby synteza bogatych losów mleczarni nie
znalazła swego miejsca w wydaniu
książkowym.
Andrzej Zawadzki
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ZE SZKÓŁ. ZSO

ZE SZKÓŁ. ZS Cieksyn

Uczniowie ZSO odwiedzili Szkocję
W ramach programu Erasmus+
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku
odwiedzili w dniach 5-11 lutego
partnerską szkołę w Szkocji, aby
dowiedzieć się więcej o europejskich systemach edukacji
w przeszłości i dziś.
Od 1 września 2015 r. szkoła
bierze udział w programie Unii
Europejskiej Erasmus+. W jego
ramach realizuje projekt „Nasze życie za dwadzieścia lat”
razem ze szkołami partnerskimi: z Francji – Lycee Paul Emile
Victor – Champagnole; z Niemiec
– Luttfeld Berufskolleg des Kreises
Lippe – Lemgo; z Czech – Stredni Odborna Skola Podnikatelska –
Most; z Włoch – Instituto Tecnico
Industriale Statale S. Stanislao Cannizzaro – Katania; ze Szkocji – Forrester Hight School – Edynburg. Do
tej pory odbyło się już 5 spotkań,
a jedno z nich zostało zorganizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
Tym razem uczniowie ZSO wraz
z panią dyrektor Danutą Białorucką
udali się do Forrester High School
do Edynburga. Podczas prawie tygodniowego pobytu odbyło się
wiele zajęć i warsztatów poświęconych tematowi przewodniemu,
czyli systemom edukacji na przestrzeni wieków. Była to świetna

okazja, by przyjrzeć się specyfice
tego obszaru w różnych krajach
Europy. Jedno z ćwiczeń polegało przykładowo na tym, by w grupie stworzyć projekt wymarzonej
szkoły przy danym budżecie. Okazji do wykazania się kreatywnością
nie brakowało.
Jak podczas poprzednich wyjazdów nie zabrakło czasu na zabawę
i wspólne wycieczki. Uczniowie
Forrester High School zaprosili gości m.in. do wspólnego tradycyjnego szkockiego tańca. Odwiedzono
zachwycające rozmachem Muzeum Narodowe Szkocji i wiele innych interesujących miejsc
w Edynburgu.
Jak wspominają uczniowie z ZSO,
wyjazd do Szkocji był owocny, jeżeli chodzi o ich spojrzenie na edukację. Zaczęliśmy myśleć o naszej

Podsumowanie
działań Erasmus+

edukacji w kategoriach międzynarodowych – mówi Julia, a inny
uczestnik, Adam dodaje: Po przyjrzeniu się szkolnictwu w innych
krajach zwiększyły się nasze oczekiwania wobec systemu edukacji.
Wszyscy zgodnie przyznają, że wyjazd w ramach Erasmusa+ pozwolił
im na zwiększenie pewności siebie
i poprawił umiejętności rozmowy
w języku angielskim.
Kolejny wyjazd odbędzie się już
26 lutego do Włoch i poświęcony będzie tematyce pracy i kariery wczoraj i dziś. Wszyscy chętni
do zapoznania się ze spotkaniami
w ramach projektu „Nasze życie za
dwadzieścia lat” mogą znaleźć więcej informacji pod tym adresem:
https://sites.google.com/site/ourlivesin20years/
PK

SPORT

Płońsk najlepszy w roczniku 2005
Drużyna Football School Płońsk (zawodnicy rocznika
2005) zwyciężyła w Halowym Turnieju Piłki Nożnej,
jaki został rozegrany w niedzielę 26 lutego. Tym razem młodzi piłkarze rywalizowali o Puchar Zastępcy
Burmistrza Nasielska – Katarzyny Świderskiej.
W niedzielny poranek w nasielskiej Hali Sportowej stawiło się 7 drużyn: Football School Płońsk, UKS Goliat
Leoncin, Lider Zakroczym, MKS Mazovia Błomino,
Victoria Nowe Miasto oraz dwie ekipy gospodarzy –
Żbika Nasielsk – pod czujnym okiem trenera Dariusza
Kordowskiego. Drużyny zagrały systemem „każdy
z każdym”, zatem każda ekipa rozegrała po 6 meczów
trwających po 10 minut. Przed rozpoczęciem patron
turnieju – Katarzyna Świderska życzyła zawodnikom
sportowej rywalizacji, szczególnie trzymając kciuki za
dziewczynki będące zawodniczkami w jednej z drużyn.

Wyniki meczów
Żbik I Nasielsk – Żbik II Nasielsk 0:2
Victoria Nowe Miasto – MKS Mazovia Błomino 5:0
Goliat Leoncin – Lider Zakroczym 2:2
Football School Płońsk – Żbik II Nasielsk 1:1
Żbik I Nasielsk – Lider Zakroczym 0:2
Victoria Nowe Miasto – Goliat Leoncin 0:1
Football School Płońsk – MKS Mazovia Błomino 5:0
Żbik II Nasielsk – Lider Zakroczym 1:1
Żbik I Nasielsk – Victoria Nowe Miasto 0:7
Football School Płońsk – Lider Zakroczym 5:0
MKS Mazovia Błomino – Goliat Leoncin 0:1
Żbik II Nasielsk – Victoria Nowe Miasto 1:1
Football School Płońsk – Goliat Leoncin 2:0
Lider Zakroczym – Victoria Nowe Miasto 0:1
MKS Mazovia Błomino – Żbik I Nasielsk 1:2
Football School Płońsk – Victoria Nowe Miasto 0:0
Goliat Leoncin – Żbik I Nasielsk 2:0
MKS Mazovia Błomino – Żbik II Nasielsk 0:1
Football School Płońsk – Żbik I Nasielsk 4:0
Goliat Leoncin – Żbik II Nasielsk 1:2
Lider Zakroczym – MKS Mazovia Błomino 0:1

Końcowa tabela
Miejsce
I
II
III
IV
V
VI
VII

Drużyna
Football School Płońsk
Żbik II Nasielsk
Victoria Nowe Miasto
Goliat Leoncin
Lider Zakroczym
MKS Mazovia Błomino
Żbik I Nasielsk

Punkty
14
12
11
10
5
3
3
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Bramki
17-1
8-4
14-2
7-6
5-10
2-14
2-18

Po zakończeniu turnieju Katarzyna Świderska trójce najlepszych drużyn wręczyła dyplomy i puchary,
a drużynie z Płońska również komplet koszulek. Następnie nagrodziła w ramach wyróżnień indywidualnych pamiątkowymi statuetkami i dyplomami:
Krystiana Pardę (Victoria Nowe Miasto) – jako Króla
Strzelców,
Dawida Gągolewskiego (Żbik II Nasielsk) – jako Najlepszego Bramkarza,
Krystiana Szewczyka (Football School Płońsk) – jako
Najlepszego Zawodnika.
Nagrodę w konkursie sprawności piłkarskiej „TURBOKOZAK” otrzymał Igor Siek (Victoria Nowe Miasto).
Organizator – Prezes Zarządu MLKS „Żbik” Nasielsk
– Marek Prusinowski składa podziękowania Zastępcy
Burmistrza Nasielska – Katarzynie Świderskiej za patronat nad turniejem i ufundowanie nagród oraz obsłudze
Hali Sportowej w Nasielsku za pomoc przy organizacji
turnieju.
MM

Za nami pracowity, bardzo aktywny semestr.W ciągu ostatnich kilku miesięcy w Zespole
Szkół nr 3 w Cieksynie dużo się działo. We wrześniu 2016 roku rozpoczęliśmy realizację
projektu „I am Being en Ecological Person – Jestem Ekologiem” w ramach unijnego programu Erasmus+. Projekt obejmuje współpracę ze szkołami w Grecji, Turcji i Chorwacji.
Główne cele i zadania projektu skupiają się wokół wzmocnienia świadomości i wrażliwości ekologicznej.
Realizacja projektu „Jestem Ekologiem” rozpoczęła się od opracowania i zatwierdzenia
logotypu projektu ekologicznego. Przygotowaliśmy również informacyjny kącik Erasmus+,
w którym na bieżąco pojawiają się najważniejsze komunikaty, podsumowania działań,
fotorelacje, a także gazetki tematyczne, np. dotyczące ograniczania wody, prądu czy
recyklingu.
Jesienią udoskonaliliśmy naszą zieloną klasę. Pojawił się element niezbędny – zadaszenie,
które zapewni nam ochronę przed słońcem w ciepłe dni lub osłoni przed niespodziewanym, wiosennym deszczem. Przygotowaliśmy również teren wokół szkoły pod uprawę
roślin zielonych. Przekopaliśmy plac, na którym powstanie kolorowa łąka kwiatowa.
Kiedy zaczęły spadać z drzew pierwsze liście, cała społeczność szkolna zaangażowała
się w zbiórkę kasztanów i żołędzi. Celem tego przedsięwzięcia była pomoc w dokarmianiu leśnych zwierząt zimą. Nasze zbiory przekazaliśmy panu leśniczemu Piotrowi
Borowskiemu, który w trakcie spotkania ciekawie opowiadał o lesie i jego mieszkańcach.
Dodatkowo na terenie szkoły zostały zamontowane samodzielnie wykonane przez
uczniów karmiki dla ptaków. Zimą systematycznie dokarmialiśmy lokalne ptactwo.
Jednym z kluczowych zadań było przygotowanie prezentacji o krajach partnerskich.
Uczniowie podzieleni na grupy tworzyli wystawy o Turcji, Grecji i Chorwacji. Zbierali
materiały na temat historii, kultury, kuchni, osiągnięć danego kraju, a następnie prezentowali najciekawsze informacje na trzech tablicach zlokalizowanych w holu naszej
szkoły. To zadanie wyzwoliło w uczniach dociekliwość i kreatywność, np. podczas
prezentacji Grecji zespół przygotował degustację greckich przekąsek (oliwki, sery)
i zaprezentował antyczne stroje. Dzięki temu działaniu społeczność szkolna pogłębiła
swoją wiedzę na temat państw europejskich.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie mieli okazję wykazać się pomysłowością i nieszablonowym myśleniem. Zadaniem zespołów klasowych było stworzenie
najciekawszej ekologicznej choinki, która mogłaby zastąpić to żywe, wycięte z lasu
drzewko. Uczniowie używali różnych materiałów – szyszek, gałązek, plastikowych
nakrętek, wełny czy suszonych owoców. Prace były oryginalne i zintegrowały zespoły.
Kolejnym wydarzeniem była zbiórka odpadów wtórnych. W ramach tego działania
odbyły się dwie szkolne dyskoteki. Na pierwszej z zaplanowanych zabaw gromadziliśmy
makulaturę. Na drugiej zaś warunkiem wstępu było przyniesienie plastikowych nakrętek.
Udało się nam zgromadzić kilka kilogramów makulatury i dwa ogromne wory nakrętek.
W ramach projektu została wydana szkolna gazetka „Nudy z budy”. Był to pierwszy
numer, w którym ukazał się m.in. artykuł o tym, jak w naszych krajach partnerskich
obchodzone są święta Bożego Narodzenia. Kolejny numer pojawi się już w marcu.
W semestrze zimowym podejmowaliśmy również bardzo istotny w dobie konsumpcjonizmu temat – promocję zdrowego stylu życia. W lutym uczestniczyliśmy w ciekawym
spotkaniu z dietetykiem. Dowiedzieliśmy się m.in., jak ważna jest zbilansowana dieta,
regularne spożywanie posiłków i ruch.W trakcie ferii zimowych zostały zorganizowane
warsztaty kulinarne, na których uczyliśmy się, jak tworzyć łatwe i zdrowe przekąski. Podczas
zebrania z rodzicami uczennice gimnazjum przygotowały poczęstunek i prelekcję na
temat zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. Po wykładzie rodzice mieli możliwość
udziału w degustacji zdrowych przekąsek, deserów,
koktajli i ciasteczek.
Do naszego szkolnego
kalendarza weszły tzw.
projektowe wydarzenia
stałe. Raz w miesiącu
organizujemy dzień bez
ksero, by wspierać inicjatywy związane z ograniczaniem nadużywania
papieru. Ponadto, w myśl
zasady „w zdrowym ciele,
zdrowy duch”, co czwartek, na długiej przerwie
spotykamy się w sali
gimnastycznej. Odbywają się tam zajęcia ruchowe – aerobic lub taniec. Działanie to
jednoczy społeczność, poprawia humor i dodaje energii.
W ramach projektu odbyło się jedno spotkanie międzynarodowe w Turcji, w którym
wzięło udział dwóch nauczycieli i pani dyrektor z naszej szkoły. Spotkanie to miało charakter organizacyjny. To pierwsze z trzech zaplanowanych wyjazdów dla pedagogów.
Międzynarodowa współpraca, wymiana doświadczeń i spotkania z nauczycielami z innych
krajów umożliwią naszej kadrze pedagogicznej rozwijanie umiejętności zawodowych,
a tym samym przyczynią się do podniesienia jakości szkoły.
Już w marcu uczniowie, którzy najaktywniej uczestniczyli w pracach nad projektem,
wyjadą do Grecji, gdzie spotkają się z rówieśnikami z krajów partnerskich i będą mieli
możliwość wspólnie pracować, bawić się, ale również zmierzą się wyzwaniem – będą
się komunikować wyłącznie w języku angielskim.
Projekt Erasmus+ bez wątpienia stanowi jeden z istotnych czynników rozwoju szkoły.
Działania projektowe dają możliwość poznania innych krajów, ich kultur, tradycji.
Sprzyjają również rozwojowi motywacji do nauki języków obcych i innych dyscyplin
szkolnych. Kształtują postawę otwartości i tolerancji wobec innych narodowości i poglądów. Społeczność szkolna, aktywnie uczestnicząc w działaniach proekologicznych,
staje się świadomym mieszkańcem naszego pięknego świata, uwrażliwionym na
dobro ekosystemu.
Szczegółowe informacje na temat naszego projektu Erasmus+: „I am Being an Ecological
Person” można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zs3cieksyn.com.pl w zakładce
„ERASMUS PLUS”oraz na Facebook’u: „ZS nr 3 Cieksyn Erasmus Plus”. Zapraszamy
wszystkich do obserwowania i polubienia naszych działań.
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Maria Józefa z Wesslów Sobieska

– córka właściciela Nasielska – część II (ostatnia)
Dnia 22 września 1730 roku od Emerencjanny Warszyckiej Maria Józefa
kupiła Pilicę (okolice Olkusza) z zamkiem oraz z przylegającymi doń dobrami. Majątek wyceniony został na
500 000 talarów. Odtąd Pilica stała
się jej siedzibą. Wyjeżdżała stąd wielokrotnie do Warszawy, gdzie była
z atencją przyjmowana na dworze
Augusta III. Od 1731 do 1740 roku
trwała przebudowa pałacu oraz powiększenie ogrodu w wyniku rozplantowania południowej części
fortyfikacji i przedłużenie go w tym
kierunku do dzisiejszego rozmiaru.
W 1734 roku gościł w Pilicy August
III, który w ostatnich dniach karnawału zawitał tu w drodze z Krakowa
do Częstochowy. Równocześnie,
od roku 1731, dziedziczka zajęła się
uporządkowaniem stanu prawnego miasteczka i jego mieszkańców.
Wydane 17 czerwca tego roku przywileje dla chrześcijan określały zo-

gruntów mieszczańskich szlachcie
i kościołowi a zapisy na rzecz kościoła dokonywane na dobrach miejskich
wymagały zgody dziedziczki.
Piliczanie zobowiązani byli jednak
dawać rocznie dwie podwody do
Krakowa parą lub trójką koni i jedną
do Warszawy zaprzęgiem czterokonnym oraz do zanoszenie poczty
dworskiej do Krakowa raz w tygodniu.
Raz w roku wszyscy mieszczanie winni brać udział w oczyszczaniu koryta
rzeki. Komornicy mieli obowiązek
pielenia dworskich ogrodów. Dziedziczka uregulowała również sprawy
porządkowe w miasteczku wyznaczając dwóch strażaków do regularnej
kontroli kominów oraz zobowiązując
mieszkańców do posiadania: „narzędzi do ochrony miasta należące, jako
to haki okowane i drewniane naczynia przed swymi domami do wody
i drabiny do tłumienia ognia”. W 1733
roku wydała przywileje dla Żydów,
które potwierdzały ich prawo do po-

siadania domów, prowadzenia handlu i rzemiosła, posiadania bożnicy za
opłatą 100 zł i 12 kamieni wosku rocznie oraz kirkutu i sądu. Żydzi otrzymali prawa do obchodzenia własnych
świąt i do zakładania własnych cechów. Składki ustalane na różne cele
wewnątrz gminy żydowskiej musiały
być akceptowane przez dziedziczkę.
Zobowiązani zostali do oddawania
szacunku księdzu i do nie opuszczania domów podczas świąt katolickich.
Nie mogli zatrudniać chrześcijańskich
mężatek z dziećmi i młodych dziewcząt. W 1734 roku Maria Józefa wydała
dyspozycje względem warzenia piwa
i gorzałki zezwalając wszystkim mieszkańcom na wyrób piwa i gorzałki na
własne potrzeby. Po uregulowaniu
spraw dziedziczka skupiła się na dokonywaniu zapisów na cele kościelne. W
1753 roku przekazała Pilicę bratankowi Teodorowi Wesslowi a sama osiadła na stałe w Warszawie w klasztorze
Sakramentek, gdzie zmarła 4 stycznia

1761 roku, zapewne na raka piersi. Pochowano ją w kościele św. Kazimierza
na Nowym Mieście, gdzie bratanek
ufundował jej marmurowy nagrobek,
który uległ zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego.
Nie wiemy czy kiedykolwiek Maria
Józefa przebywała w Nasielsku. Nie
przeszkodziło to jednak Annie Zielińskiej, autorce książki pt. „Na zamku Nasielskim”, w opisaniu jej pobyt
w naszym mieście na krótko przed
wyjazdem do Gdańska, gdzie w 1708
roku poślubiła Konstantego Sobieskiego. Tak oficjalne zaręczyny Marii Józefy z Konstantym Sobieskim w swej
książce opisała A. Zielińska: „Nazajutrz
po nabożeństwie pan starosta poprosił księdza Remigiusza, Nikodema
Łaszcza i Jana Zarembę do bawialni, gdzie już czekał królewicz, a niebawem nadeszła starościna z Maryą.
Przy tych świadkach odbyły się uroczyste zaręczyny Konstantego Sobieskiego z Maryą Józefą Wesslówną.
Ksiądz kapelan poświęcił pierścionki

narzeczonych. Konstanty dał Maryi
pierścionek z soliterem, który był własnością jego babki, Teofili z Daniłłowiczów Sobieskiej, ona zaś pierścionek
zaręczynowy swej matki, również
bardzo cenny. Królewicz wymógł
na Wesslu pod słowem szlacheckim, że w początkach listopada stanie
wraz z żoną i siostrą w Gdańsku, gdzie
wszystko do głośnych i uroczystych
zaślubin będzie przygotowane.”
Krzysztof Macias
Źródła: „Nasielsk. Wpisani w dzieje
miasta i regionu”, s. 219 – 222;
A. Zielińska, „Na zamku
Nasielskim”, 1906 r., s. 56 i 60.

Nasielsk w granicach Rzeczypospolitej szlacheckiej – część III

Zniszczenia wojenne w czasie wojen szwedzkich i wojny północnej

bowiązania podatkowe mieszczan.
Miasto uzyskało przywileje na kolejne cztery jarmarki. Dziedziczka
nakazała prowadzenie stałych ksiąg
sądowych z dokładnym opisem sprawy i wywieszanie na drzwiach ratusza
informacji o terminie i przedmiocie
sprawy. W 1732 roku Maria Józefa wydała przywilej potwierdzający prawo
magdeburskie dla Pilicy: „Miastu naszemu Pilicy prawo magdeburskie,
którym rządzą się wszystkie miasta
w Królestwie Polskim do używania
w całości pozwalamy”. Wydane przepisy określiły rolę i zakres samorządu miejskiego. Dziedziczka pozwoliła
wszystkim mieszkańcom na przywóz
jakichkolwiek towarów rzeźniczych na
własne potrzeby bez opłacania myta
i zbieranie w lasach drewna leżącego
na ziemi. Równocześnie unormowania prawne zabraniały sprzedawania

Pod pretekstem sporów dynast ycznych w rodzinie Wazów
oraz sporu o Inf lanty, w 1655
roku Szwedzi najechali Polskę.
W celu podporządkowania sobie ówczesnej Rzeczypospolitej, król szwedzki, Karol Gustaw
wiosną 1655 roku skierował na
Polskę trzy armie, liczące kilkadziesiąt tysięcy dobrze uzbrojonych i świetnie wyszkolonych
żołnierzy. Jedna z armii, pod komendą samego króla szwedzkiego skierowała się znad morza na
Wielkopolskę. Zajęła tę dzielnicę bez walki po kapitulacji wojsk
koronnych pod Ujściem w dniu
25 lipca 1655 roku. Tego samego dnia został zajęty przez Szwedów Poznań, a 31 lipca 1655 roku
Karol Gustaw założył swoją kwaterę w Walewicach na Mazowszu.
Dnia 8 września 1655 roku bez
walki skapitulowała Warszawa. Jan
Kazimierz opuścił stolicę wraz
z g wardią prz yb oczną już 18
sierpnia 1655 roku udając się na
Śląsk. Po zajęciu Warszawy, Karol Gustaw postanowił opanować
ujście Narwi do Wisły, ówczesny
ważny węzeł szlaków wodnych
i lądowych. Broniło go 15 tysięcy jazdy z pospolitego ruszenia
i piechoty łanowej pod rozkazami wojewody płockiego Jana Ka-

zimierza Krasińskiego. Stoczona
bitwa pod Modlinem w dniu 30
września 1655 roku skończyła się
przegraną polskiego oręża. Konsekwencją przegranej bitwy było
opanowanie przez Szwedów całego północnego Mazowsza.
G ub ernatorem t ych terenów
mianowany został feldmarszałek Benedykt Oxenstierna, który
osadził załogi szwedzkie w ważniejszych miastach regionu (Warszawa, Pułtusk, Ostrołęka). Miały
one zapewnić posłuch miejscowej ludności wobec szwedzkich
najeźdźców. Szwedzi natomiast
nałoż yli na ludność dotkliwe
kontrybucje i rozpoczęli rabunek wsz ystkiego co się t ylko
dało. Prawdziwym nieszczęściem
stało się założenie obozu wojskowe go p o d Z ak ro c zm i e m .
W ciągu dwóch lat postoju wojsk
szwedzkich w tym regionie ofiarą kontrybucji i świadomej dewastacji padały wsie i miasta, palone
i niszczone wzdłuż szlaków poruszających się w najróżniejszych kierunkach wojsk.
Od jesieni 1655 roku rozpoczął
się na Mazowszu ruch partyzancki, który przybrał na sile na początku 1656 roku. W odpowiedzi
Szwedzi palili i grabili okolice od

Płocka po Pułtusk. Kilka tysięcy
szlachty i pospólstwa zgromadzonych pomiędzy Nasielskiem
a Nowym Miastem, znosiło podjazdy szwedzkie, przejmowało
zaopatrzenie i pocztę oraz alarmowało załogi miast.
Wiosną 1656 roku szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na
stronę Polaków. Szwedzi przegrali bitwę pod Warką (7 kwietnia), doszło do przegranej przez
Polaków trzydniowej bitwy pod
Warszawą (28 – 30 lipca), ale odtąd powoli panowanie Szwedów
zaczęło chylić się ku upadkowi. W tym samym czasie Polacy
oblegali i zdobyli Pułtusk. Zaskoczona załoga szwedzka została wycięta w pień przez wojsko
hetmana litewskiego Wincentego Gosiewskiego. Karol Gustaw
zdołał jednak odzyskać Pułtusk.
W czerwcu 1657 roku odbyła się
tu narada króla Szwecji z margrabią badeńskim Stenbockiem
i Jerzym Rakoczym, księciem
Siedmiogrodu w sprawie rozbioru Rzeczypospolitej. Jednakże
wkrótce wojska węgierskie atakowane przez Polaków zmuszone zostały opuścić Polskę.
Rajd dy wizji Stefana Czarn i e c k i e g o p r z e z M a z o ws z e ,

a następnie wycofanie się Karola Gustawa z Puł tuska przez
Nasielsk do Płońska w maju 1657
roku dopełniły miary zniszczeń.
Nie tak gruntownie wyniszczające, jak bezpośrednie działania
wojenne, ale powszechniejsze
były rabunki i rekwizycje dokonywane zarówno przez wojska
nieprzyjacielskie jak i własne,
zwłaszcza sprzymierzonych Tatarów.
Źródła ówczesne, przedstawiając
katastrofalną sytuację powojenną, łączyły nierozerwalnie dwie
główne przyczyny: wojnę i pomór będący jej konsekwencją:
„…Po nieprzyjacielu… ani budynków chłopskich, ani dworsk ich, ani byde ł, stada owiec
i żadnego sprzętu domowego
nie zostało, ale wszystko z gruntu
przez ogień nieprzyjaciel zniósł
i tak samo pola gołe bez zasiewów stały. Poddanych pozabijano, drudzy powietrzem pomarli,
a drudzy się porozchodzili.”
Z p owo du w yl u d n i e n i a o ra z
krańcowego zubożenia pozostałej ludności nie posiadającej ziarna na siew ani sprzężaju, widmo
głodu zawisło nad mieszkańcaciąg dalszy na str. 12

12

Nasielskie Towarzystwo Kultury

Życie Nasielska nr 6 (470); 10–23.03.2017

Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część XI
1 sierpnia 1916 roku
Przyszła wojna w swej okropności
będzie tak straszną i niszczycielską, że obecna wyda się wobec
niej tylko igraszką. Walka odbywać
się będzie nie tylko na ziemi, ale
i w powietrzu, nie tylko na wodzie,
ale i pod wodą, nie tylko w okopach, ale i pod ziemią. Prawda, że
i dziś praktykuje się to wszystko,
lecz nie w takim niszczycielskim
stopniu, jak to będzie w przyszłości.
Dlaczego mają być takie okropności?
Ponieważ obecny militaryzm nie
doszedł jeszcze do kulminacyjnego punktu. Dzisiejsze aparaty
do niszczenia ludzkiego mienia
i życia nie są tak doskonałe, jak
będą w przyszłości, na przykład
dzisiejszy aeroplan ma tę jeszcze
wadę, że nie może zatrzymać się
w powietrzu, aby obserwować dokładnie przeciwnika i zadać mu dotkliwe ciosy. Wieża Eiffel, na której
Francuzi umieścili telegraf iskrowy, była całymi dniami atakowana
niemieckimi aeroplanami, wypuszczano na nią tysiące bomb, jednakowoż nie uszkodzono jej ani razu
i Francuzi dumni są z niej – posługują się w dalszym ciągu telegrafem iskrowym.
Dzisiejsza łódź podwodna ma dziś
jeszcze tę niedogodność, że nie
może długo zatrzymać się pod
wodą. Gnębiciele życia ludzkiego będą sobie męczyli mózgi, aby
łódkę dzisiejszą tak ulepszyć, iżby
ona mogła się zatrzymywać dłużej pod wodą, gdy zaś to uda im
się osiągnąć, wówczas łódka będzie odgrywać ważną rolę na morzu, będzie mogła pakować się do
cudzego portu, gdzie będzie stała
na kotwicy potężna eskadra nieprzyjacielska i czyhać na nią tam
całymi tygodniami. Gdyby Rosja
posiadała od początku to uzbrojenie, jakie posiada obecnie, na
pewno wojna by się skończyła już dawno, ponieważ Niemcy
zajęli wielkie terytoria prawie bez
podbojów i umocnili się w nich,
za wszelką cenę nie chcąc z nich
ustąpić. Rosja znowu będzie się
starała wytężyć wszystkie siły, aby
Niemców wypędzić ze swego terytorium.
6 sierpnia
(…) Przed kilku laty zbudowano tu
o kilka wiorst w miasteczku ładny
kościółek. Budowano z dużym wysiłkiem, własnym nakładem, gdyż
rząd w niczym nam, jak mówią
tutejsi mieszkańcy, nie dopomógł.
Pożyczyliśmy pieniądze, aby za
te wdowie grosze wystawić sobie
własną świątynię. Obecnie huk niemieckich armat i pocisków przylatujących z niemieckich pozycji
wypłoszył wszystkich mieszkańców
tej mieściny. Z kościoła wyniesiono wszystko do sąsiedniej parafii.
Niemcy chcieli koniecznie kościół

rozbić, ponieważ przypuszczali, że
na wieży kościelnej umieszczony
jest telegraf iskrowy. Wypuścili setki pocisków na kościół, rozbili całe
miasteczko, ziemia zryta, ogromne
jamy wkoło kościoła, kościół zaś
nietknięty ani jednym pociskiem
– cudem prawdziwym ocalał, stoi
triumfująco z pięknym krzyżem
na wysokiej wieży. Ostatnimi czasy Niemcy zaprzestali ostrzeliwać
kościół. Skorzystali z tej okazji księża, ogłosili na naznaczony dzień
odpust. Kto tylko mógł, jak mógł
spieszył do utęsknionego kościoła,
którego nie widział już od jedenastu miesięcy. Tego dnia wszystkie
wioski opustoszały. Ponieważ miałem cały dzień swobodny, gdyż
nam tego dnia wstrzykiwano surowicę tyfusną, a nawet czułem się
nieco słaby, powlokłem się i ja, aby
zobaczyć ten smutny odpust.
Kościółek zbudowany w stylu gotyckim, widny i czysty, aczkolwiek pusty, jednakowoż na wielu
robi miłe wrażenie w swym zielonym otoczeniu. Ludek nasz, który
mocno jest przywiązany do swej
wiary, modlił się ze łzami w oczach
do Pana zastępów o zmiłowanie.
Gdy proboszcz wszedł na ambonę, aby wygłosić naukę, ludzie
zaczęli płakać, w miarę jak ksiądz
mówił o powszechnym nieszczęściu, a w szczególności o swej parafii, płacz zmienił się w ogólny ryk.
Ksiądz nie mógł mówić ze wzruszenia – płakał i on biedny. (…)
Niedziela 27 sierpnia
Zaczynają się ważyć losy Polski!
Kwestia polska wyszła na widownię
ogólnej polityki. Po raz pierwszy
zaczęto się nią zajmować urzędowo. Ministrowie spraw zagranicznych tj. austriacki i niemiecki oraz
Franciszek Józef „rozwiązują sprawę polską”.
Zwykle tak bywa na świecie, że
gdy kogo spotyka jakiś wypadek,
niepowodzenie lub nieszczęście,
wówczas czujemy się słabszymi,
stajemy się wyrozumiali dla drugich, współczujemy pokrzywdzonym w ich niedoli.
Zdaje nam się, a raczej nam sumienie mówi, że wszyscy ludzie
na świecie są równi i że nie powinniśmy się ani prześladować, ani
krzywdzić, i często się zdarza, że
tych, których nienawidziliśmy przez
długie lata, zaczynamy od razu lubić, a nawet pomagać im czynnie.
Tak się stało z Austrią i Niemcami;
niedawne to czasy jeszcze, kiedy to
Austria i Niemcy po zabraniu Polski
podzielili się nią na części – uważali te terytoria za swą zdobycz wojenną na Rosji i zapewne gdyby tak
czuli się na siłach jak dawniej – nie
chcieliby na pewno nawet słuchać
o jakiejś tam „Polsce samodzielnej”. Lecz naszedł wypadek dla
naszych przeciwników, który po-

krzyżował im ich żarłoczne zamiary wobec naszej Polski. (…)
Zwrócili oni oczy w stronę Polski.
Rozumieją oni dobrze, że Polska
ten rozległy kraj, aczkolwiek jest
poćwiartowany na części, to pomimo to stanowi on jedną całość duchową i czeka tylko tej chwili, gdy
na zegarze dziejowym wybije dla
niego godzina niepodległości. Nikomu nie jest tajemnicą, że Polacy
kochają swą ojczyznę i wolność,
że już nieraz składali duże ofiary,
aby tylko odzyskać wolność, że za
tą wolność drogo płacili, że przychodziło im ginąć tysiącami w dalekich syberyjskich tajgach, i, rzecz
naturalna, każdy Polak ma prawo
do tego. (…)
Tak to kwestia Polski występuje na
widowni świata politycznego. Dziś
trudno jeszcze powiedzieć, jak to
wszystko się skończy i jaki obrót
weźmie sprawa Polska. Co do mnie
to myślę, że jednak nie jest przesądzone, że Polacy nie pójdą na stronę Niemców i nie zachcą walczyć
przeciw Słowianom, którzy pierwsi ogłosili swobodę Polaków; przy
tym Francja, Anglia i Włochy są dla
nas przychylne i obiecują nam poparcie.
Moim zdaniem najlepiej by było,
gdyby Polacy byli zupełnie inaczej ustawieni tak co do jednej,
jak i do drugiej strony. Niech by się
darli i za łby wodzili między sobą
nasi dawni wrogowie, którzy nas
skrzywdzili przez sto lat, kiedy byli
między sobą przyjaciółmi. Sprawa
polska sama przez się wypłynie na
horyzont europejski i będzie rozwiązana przez kongres ogólnopaństwowy. Dziś czekajmy i z rozwagą
przypatrujmy się wypadkom rozgrywającym się na horyzoncie
europejskim. A więc pomimo
wszystkich bólów świata warto żyć
i przyglądać się tworzeniu nowej
historii. Koniec wojny będzie najciekawszy! (…)
Niedziela 17 września
W ubiegłym tygodniu na horyzoncie europejskim nie zaszło nic ważniejszego. Na wszystkich frontach
panował względny spokój, tłumaczy się to tym, że znowu obie strony przygotowują się do większych
bitew w najbliższej przyszłości.
Co się tyczy naszej drużyny, to zajęcie nasze idzie po staremu: nocami chodzimy na pozycje do
budowy okopów. Nasza rota zajmuje się budową bindaży na pulomioty. Od czasu do czasu Niemcy
nas ostrzeliwują z artylerii, ale to
nas wcale nie przestrasza – budujemy wspaniałe okopy z desek
przywożonych tu z Rosji.
Tutejsi mieszkańcy jeżdżą nocami
na pozycje, zbierają resztę zboża
z pól. W wolnych chwilach od zajęć dniem, pomagam tutejszym
gospodarzom przy żniwach tj.
chodzę żąć, kosić, wiązać, znosić,
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młócić itp., za co dostaję jako taką
zapłatę, stosownie do umowy, przy
czym i mleka często się napiję.(…)
W Rosji wszędzie wprowadzają
obowiązkową sprzedaż na kartki
produktów spożywczych. W Niemczech również wprowadzają coraz
większe ograniczenia w produktach spożywczych, na przykład
mięsa wolno kupić w tygodniu pół
kilograma na osobę, masła jedną
ósmą. Tak to brak żywności wszędzie daje się odczuwać. Co będzie
dalej, gdy wojna potrwa jeszcze
rok? (…)
Niedziela 1 października
Groźne wieści nadchodzą z kraju.
Niemcy w głębokiej tajemnicy coś
tam knują przeciwko nam w swojej
piekielnej kuźnicy, zapewne przyrządzają nam jakąś trutkę, oby nas
na nią nie złapali. Chodzą głuche
wieści, że Niemcy noszą się z zamiarami obdarowania Polski wolnością na podobieństwo Bawarii,
chcą włączyć Polskę do związku
niemieckiego i na tej podstawie
żądać od Polski milionowej armii,
aby ta z Niemcami wspaniale walczyła przeciw Rosji o swą niepod-

ległość. Nie jestem pewien, sądzę
jednak, że Polacy nie zgodzą się
dobrowolnie na taki haniebny dla
nas projekt, z wyjątkiem może socjalistów, którzy zawsze szli przeciw
naszym narodowym ideom, czego
dowodem są galicyjskie legiony.
Niemcy badają grunt w Królestwie
w sprawie werbunku polskiego żołnierza, polskie społeczeństwo odnosi się do projektu niemieckiego
nieprzychylnie, być może Niemcy
użyją siły przeciwko nam, wówczas
rozpoczną się prześladowania, rzezie bezbronnego narodu.
Ofiara Polski jeszcze się nie skończyła! O biedna Polsko, tyś zawsze
była oszukiwana, nie daj się przynajmniej w dzisiejszej chwili historycznej oszukać. (…)
Wiktor Oleksiak
Wszystkich zainteresowanych nabyciem książki „Historia oczyma mieszkańców Nasielska” oraz
ostatniej książki „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu” zapraszamy do biblioteki miejskiej
w Nasielsku.

Nasielsk w granicach
Rzeczypospolitej szlacheckiej – część III

Zniszczenia wojenne w czasie wojen
szwedzkich i wojny północnej
dokończenie ze str. 11

mi. By uzupełnić ten katastrofalny obraz, dodać należy, że 20%
dworów utraciło całość inwentarza żywego, a ogólnie pogłowie bydła zmniejszyło się o 33%.
O gó l n e do c h o d y fo l wa rków
szlacheckich pomimo 6 – krotnej zwyżki cen na zboże w okresie 1569 – 1660 był y niemal
3 – krotnie niższe. Zniszczenia
spowodowały nawrót do prymitywnych form produkcji. Na Mazowszu, gdzie w toku „potopu”
szwedzkiego zniszczeniu uległo
40% młynów, zaczęto posługiwać się żarnami. Prawie całkowicie upadło rzemiosło.
Straty demograficzne w mazowieckich miastach ocenia się na
70% w stosunku do końca XVI
wieku, podczas gdy ogólny ubytek ludności opiewał na 43%.
Ubytek ludności Nasielska nie był
aż tak bardzo drastyczny, skoro
przekaz z 1676 roku stwierdza,
że miasto ma tylko 128 mieszkańców. Jeśli dokonamy porównania z aktami wizytacyjnymi
z roku 1567, które wymieniają
200 mieszkańców to straty wyniosły 72 osoby co stanowi 36%.
O kolic zne wsie w yszł y z katastrofy „potopu” zrujnowane
ekonomicznie tak gruntownie,
że przez kilka następnych dziesięcioleci nie mogły podnieść się
z upadku. W pierwszej kolejności
dźwigały się z upadku dobra szlacheckie, jednak dalsze funkcjonowanie folwarków, wobec braku
sił pańszczyźnianych, wymagało
większego zatrudnienia sił najemnych, zwłaszcza w okresach
spiętrzania prac polowych. W za-

mian za sprzężaj i ziarno siewne
udzielane chłopom, dwory kazały sobie zapłacić jeszcze jednym,
zazwyczaj piątym w tygodniu
dn i e m p ań szc z yzny z wł ó k i .
Większemu obciążeniu uległ y
gospodarstwa mniejsze – półłanowe do 4 dni, a ćwierćłanowe
i mniejsze do 2 – 3 dni w tygodniu. Mnożyły się też formy wyz yskiwania chłopów jak tłoki,
stróże, podwody czy posyłki.
Trudną i t ak s ytuacj ę m ie szkańców Nasielska komplikował
napł yw ludności żydowskiej i
uzyskanie przez nią przywilejów
z zakresu handlu i rzemiosła od
Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Protesty
kierowane przez ludność chrześcijańską spowodowały, że rozporządzenie królewskie z 1677
roku zmieniło preferencyjne dla
Żydów prawo szczególnie w zakresie rzemiosła, ale pozostawiło
wolność sprzedaży mięsa cielęcego, baraniego i koźlego w dni
targowe.
Opisując zniszczenia spowodowane „potopem”, nie sposób
pominąć uszkodzenia kościoła
św. Wojciecha. Akta wizytacyjne z 1676 roku stwierdzają, że
świątynia ma popękane ściany
i przeciekające dachy. Kolejna
wizytacja odbyta w 1695 roku,
mówi wręcz, że kościół uległ
zmniejszeniu o 20 łokci. Trafnym
może być tłumaczenie, że rozebrano uszkodzoną apsydę zlokalizowaną przy zachodniej ścianie
obiektu.
Stanisław Tyc

Z PRZEDSZKOLA

Kino NIWA ZAPRASZA

Ostatki
w przedszkolu

10–12 marca godz. 15.00

Wiplala (dubbing)
Familijny, przygodowy; Holandia; Czas trwania: 1 godz.
33 min.

We wtorek 28 lutego wszystkie przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku obchodziły Ostatki, czyli pożegnanie karnawału.
Ponieważ nasze przedszkole dużą wagę przywiązuje do kultywowania tradycji związanych z naszym
regionem, była to znakomita okazja, aby przybliżyć
dzieciom zwyczaje dotyczące
ostatniego tygodnia karnawa- Baszta Team

Marriott Everest Run

łu przed zbliżającym się okresem Wielkiego Postu. Tego dnia
dzieci mogły obejrzeć teatrzyk
pt „Pączek przechwałek” w wykonaniu nauczycielek. Miłą niespodzianką dla maluchów był y
konkursy i zabawy taneczne przy
znanych przebojach. Zabawom
towarzyszyła miła i serdeczna
atmosfera, a dobry humor dopisywał wszystkim uczestnikom
imprezy. Ostatki zakończyły się
słodkim poczęstunkiem, na którym królowały przepyszne pączki. Zajadaliśmy się nimi z wielkim
apetytem.
Hanna Jaworska

Bieg Komandosa to jednak za małe
wyzwanie dla biegaczy z Baszta Team. Jarek Ruciński i Arek
Żyła postanowili zdobyć Everest!!!
18. lutego 2017 roku w Warszawie
o godz. 9:00 ruszył Marriott Everest Run, czyli 24-godzinny bieg
po schodach, podczas którego
zawodnicy wspinali się na Mount
Everest albo inną górę, na którą
chcieli wbiec. Żeby osiągnąć wysokość Everestu (8848 m) trzeba
tylko... 65 razy pokonać 42 piętra
Hotelu Marriott. W dół można zjechać windą.
Impreza trwa 24 godziny, a ten
czas można wykorzystać, jak się
chce. Przerwy mogą być robione w dowolnych momentach, można nawet wrócić do domu, przespać się i wrócić na bieg. W tym biegu
nie liczy się tempo, ale to, by w wyznaczonym limicie czasu wbiec na
wymarzoną górę. Marriott Everest Run to wyzwanie, a nie rywalizacja.
177 biegaczy pokonało 363 174 pięter Hotelu Marriott, osiągnęli wysokość 1 180 315,5 metrów, co daje 133 wejścia na Mount Everest. Arek
zdobył 2730 m, czyli 30,85% wysokości, a Jarek 6006 m – 67,88% wysokości. Gratulujemy i liczymy na to, że następnym razem uda nam się
zdobyć Everest w sztafecie.
(IW)

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Odczujesz przypływ energii i entuzjazmu.
Księżyc zadba, by Twoje wysiłki przynioły
Ci uznanie. Naucz się tylko łączyć doświadczenie zawodowe z rozsądkiem. Zainwestuj w swój rozwój.
Byk 21.04–21.05
Kłopoty nie będą Cię dręczyć. Nie wycofuj się więc z aktywności i kontynuuj to, co
zacząłeś. Twoja pracowitość i głowa do interesów pozwolą Ci osiągnąć oczekiwany
sukces. Przeczekaj okres napięć.
Bliźnięta 22.05–20.06
W tym tygodniu nastąpi pogorszenie samopoczucia i kontaktów z otoczeniem.
W pracy Twoje działania nie będą skuteczne.
Niektóre posunięcia mogą wymagać dokładniejszych przemyśleń.
Rak 21.06–22.07
W najbliższych dniach należy się liczyć
z niekorzystnymi wpływami. Skup się więc
na pracy i zajmij załatwianiem ważnych
spraw. Odkładanie ich na później może tylko pogorszyć sytuację.
Lew 23.07–22.08
Problemy zawodowe przeplatać się będą
z osobistymi. Jedne i drugie dostarczą Ci powodów do zdenerwowania, ale i do radości.
Jeśli się postarasz, osiągniesz to, co zaplanujesz.
Bądź pomocny potrzebującym.
Panna 23.08–22.09
Kosmiczna aura jest obecnie dla Ciebie korzystna. W pracy będziesz aktywny
i wymagający. Możesz mieć jednak kłopoty
z rozładowaniem energii. Działając rozważnie,
masz więcej szans na sukces. T
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Waga 23.09–22.10
Twoja działalność zawodowa da Ci więcej
powodów do zadowolenia. Skup tylko całą
swoją uwagę na tym, co najważniejsze. Nadchodzi dla Ciebie bardzo dobra pora do działania. Przestań wątpić w swoje możliwości.
Skorpion 23.10–22.11
Zaplanowane na najbliższy czas zadania staraj
się rozwiązywać rzetelnie. Najlepiej w pierwszej części dnia. Godziny popołudniowe będą
bardziej niespokojne, a sytuacja zacznie się
komplikować. W finansach wyraźna poprawa.
Strzelec 23.11–21.12
Tydzień sympatyczny i pomyślny. Gwiazdy nie poskąpią Ci dobrej energii i pomogą
w realizacji planów. Atmosfera wokół Ciebie
będzie serdeczna, a kontakty z kimś bliskim
poprawią Ci nastrój.
Koziorożec 22.12–19.01
Przed Tobą dobry tydzień. Staraj się tylko
niczym go nie skomplikować. Pamiętaj, że
z pewnych rzeczy zawsze możesz zrezygnować lub je zmienić. Ważne, by działać w zgodzie z sobą. Bliski jest sukces Twoich planów.
Wodnik 20.01–18.02
Nie obejdzie się bez konfliktów. Relacje
z rodziną i przyjaciółmi staną się napięte.
Wasze wzajemne stosunki mogą mocno na
tym ucierpieć. Unikaj wszelkich prowokacji! Złe decyzje mogą Cię drogo kosztować.
Ryby 19.02–20.03
Zapowiada się pogodny tydzień. Jednak niestosowne zachowanie, Twoje lub partnera, może narazić Wasz uczuciowy związek
na wzloty i upadki. Zastanów się, co możesz
zmienić w swoim życiu.

W kuchni rodziny Blomów niespodziewanie
pojawia się Wiplala, który wyglądem przypomina 10-centymetrowego człowieka. Mały
Johannes znajduje go i zaprzyjaźnia się z nim.
Wkrótce o nowym lokatorze dowiadują się
także siostra chłopca Nella Della i ojciec dzieci. Wiplala ma magiczne zdolności, ale nie jest
najlepszy w ich kontrolowaniu, dlatego przypadkowo zmniejsza całą rodzinę do swojego
rozmiaru i nie potrafi tego odwrócić. Rozpoczyna się ekscytująca przygoda małych ludzi
w wielkim świecie.
10–12 marca godz. 17.00 i 19.00

Porady na zdrady
Komedia romantyczna; Polska; Czas trwania: 1 godz.
45 min.

Dwie kobiety, Kalina i Fretka, zostawione
przez swoich partnerów zakładają firmę,
w której chcą zajmować się rozwiązywaniem
problemów z niewiernością facetów. Gdy ta
pierwsza ma uwieść coacha Macieja, cały
plan spala na panewce.
15–19 marca godz. 15.00

Barbie w świecie gier 2D
(dubbing)
Animacja; USA; Czas trwania: 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę!
Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje
się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach postaci. W grze poznaje
nowych przyjaciół: uroczego Pana Chmurkę
oraz Bellę, księżniczkę na rolkach.
15–19 marca godz. 17.00

Maria Skłodowska-Curie
Biograficzny, dramat; Belgia, Francja, Niemcy, Polska;
Czas trwania: 1 godz. 40 min.

To portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej inteligencji i wiedzy oraz nieprzeciętnym
umiejętnościom zdołała przekonać do siebie
świat nauki, od zawsze zdominowany przez
mężczyzn. Jako pierwsza kobieta w Europie
uzyskała tytuł doktora. W 1906 roku przyznano jej profesurę i równocześnie objęła własną
katedrę na paryskiej Sorbonie, co we Francji
było wydarzeniem bez precedensu. Była też
pierwszą uczoną, która zdobyła Nobla.
15–19 marca godz. 19.00

Pokot
Dramat, kryminał; Polski; Czas trwania: 2 godz. 8 min.

W Sudetach dochodzi do serii morderstw, których ofiarami są myśliwi. Wobec bezradności
policji śledztwo rozpoczyna emerytowana inżynierka.
22–26 marca godz. 15.00

Ozzy (dubbing)
Animacja; Hiszpania, Kanada; Czas trwania: 1 godz.
30 min.

Ozzy to przesłodki piesek rasy beagle, ukochany pieszczoch całej rodziny. Kiedy jego właściciele Susan, Ted i Paula wyjeżdżają w daleką
podróż do Japonii, jego życie wywraca się do
góry łapami. Ozzy trafia do luksusowego spa dla
psów.
22–26 marca godz. 17.00

Kong: Wyspa Czaszki
3D (z napisami)

Fantasy, przygodowy; USA; Czas trwania: 2 godz.

www.noknasielsk.pl
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Korepetycje z matematyki. Tanio!
Tel.798 714 084.
Firma elektyczna z Nasielska przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.
Tel. 518 529 925.
Podnajmę wyposażony gabinet
kosmetyczny w salonie fryzjerskim
NDM. Tel. 691 553 551.
Podnajmę stanowisko manicurzystce NDM. Tel. 691 553 551.
Zatrudnię manicurzystkę/kosmetyczkę NDM. Tel. 691 553 551.
Działka budowlana w Płońsku.
Tel. 516 726 385.
Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.
Remonty, wykończenia wnętrz.
Tel. 667 569 562.
Automatyka do bram włoskich
firm LIFE i ROGER, bramy garażowe WIŚNIOWSKI i RYTERNA,
domofony IMPULS i VIDOS.
Tel. 602 274 787.
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. 795931-529
Sprzedam mieszkanie M3 w centrum Nasielska, nowe budownictwo, niski czynsz, w pełni umeblowane i wyposażone. Tel. 733
013 020.
Skup samochodów złomowych.
Tel. 503 531 687.
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 609 927 506.
Wynajmę mieszkanie (kuchnia,
pokój, wc, łazienka). Centralne
ogrzewanie. Tel. 602 723 096.
Sprzedam działki budowlane
o pow. ok. 800 m2, ul. Chmielna,
niedaleko Urzędu Gminy Nasielsk.
Tel. 502 076 594.

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
6.03. – 12.03.2017 r. – Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.;
13.03. – 19.03.2017 r. – Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.;
20.03. – 26.03.2017 r. – Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.;
27.03. – 2.04.2017 r. – Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.
		

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

(red.)

OGŁOSZENIA
DROBNE

Lokal do wynajęcia, Nasielsk,
ul. Warszawska 18a, nad pizzerią
Salermo. Tel. (23) 69 12 655.
Sprzedam opryskiwacz 400 l, rozsiewacz nawozów, lejek, dmuchawę do zboża i ciągnik C 330.
Tel. 504 533 147.
Sprzedam działkę rekreacyjną na
Broninku. Tel. (23) 69 30 137.
Sprzedam drewno opałowe.
Tel. 500 138 274.
Wydzierżawię działkę w centrum
Pieścirogów. Tel. 510 831 472.
Sprzedam łubin biały. Tel. 513 556
774.
Pranie dywanów i tapicerek.
Tel. 513 556 774.
Atrakcyjne działki budowlane
i inwestycyjne (uzbrojone) przy
ul. Piłsudskiego w Nasielsku.
Tel. 696 468 255.
Sprzedam łubin żółty oczyszczony

Ogłoszenie o naborze
na świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku poszukuje osoby
do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
I. Charakter umowy: umowa o pracę (na czas zastępstwa), pełny etat.
II. Ogólny zakres wykonywanych czynności:
uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb
życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do
aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności
samoobsługi i umiejętności społecznych, asystowanie w codziennych
czynnościach życiowych.
III. Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika
socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej,
specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego
zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone
specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami
psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej
z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce
niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Więcej informacji można uzyskać:
osobiście: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku, ul. Elektronowa
3 lub pod nr. tel.: (23) 69 33 006

wysokobiałkowy. Tel. 692 506 291.
Sprzedam 0,60 ha. Tel. 604 722
958.
Sprzedam krowę wysokocielną.
Tel. 608 877 036.
Wycinka drzew i pielęgnacja ogrodów. Tel. 667 569 562.
Prace remontowo-budowlane.
Tel. 667 569 562.
Sprzedam dom – stan surowy.
Mogowo, blisko dworca PKP.
Tel. 604 316 780.
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Nasielsku

oferuje do wynajęcia lokal
o powierzchni użytkowej 36 m2
znajdujący się w pawilonie
przy ulicy Warszawskiej 21
(naprzeciwko stacji „Bliska”).
Dodatkowe informacje
pod numerem telefonu (23) 691-24-35
lub w biurze Spółdzielni
ul. Warszawska 21, Nasielsk.

Kwalifikacja wojskowa 2017
Jakie roczniki do kwalifikacji wojskowej 2017?
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.,
2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu
na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej,
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków wymagających
kwalifikacji
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa dla ww. osób z powiatu nowodworskiego odbywać się będzie
w dniach od 14.03. - 3.04.2017 r. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego.
Dla osób z terenu gminy Nasielsk termin stawienia się do kwalifikacji wojskwej
wyznaczono na dni 21-24.03.2017 r., a dla kobiet 03.04.2017 r.
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Wojskowych i Obrony Cywilnej

PIELGRZYMKA

MALTA 8 dni
Śladami św. Pawła Apostoła

Mellieha – Mdina – Mosta – Rabat – Wyspa Św. Pawła – Valletta – Rejs
na Wyspę Gozo – Senglea – Cospicua – Vittoriosa – San Anton – Marsaxlokk – wypoczynek nad morzem (2 dni)

Termin: 22.06 – 29.06.2017
Cena – 3 940,00

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: – przelot liniami rejsowymi na trasie Warszawa – Malta – Warszawa, – na miejscu transport autokarem,
– 7 noclegów – w hotelu **** – pokoje 2-os. z łazienkami, – wyżywienie – 7 śniadań, 7 obiadokolacji – napoje do obiadokolacji (woda, soki,
wino), – kompleksowe ubezpieczenie podróżne, – opieka pilota podróżującego z grupą na całej trasie. WAŻNE INFORMACJE: – na realizację
programu (przewodnik, bilety wstępu, opłata na kościół za rezerwację
Mszy św.) należy obowiązkowo przeznaczyć około 140 EURO. (wpłata
u pilota pierwszego dnia); – na wyjazd potrzebny jest dowód osobisty; –
polecamy zabrać: notatnik i długopis, aparat fotograficzny, lekarstwa według indywidualnych potrzeb; – walutą na Malcie jest EURO; – pilotom
nie wolno oprowadzać po muzeach i innych obiektach muzealnych; –
zalecamy wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Kartę taką można otrzymać bezpłatnie w wyznaczonych punktach NFZ.
Zapisy: ks. Tadeusz Jabłoński – Proboszcz Parafii bł. Jerzego Popiełuszki w Nunie Tel. 601 479 302. Wpłaty u ks. Tadeusza Jabłońskiego lub
na konto: 19 1240 3174 1111 0000 2895 7856 z dopiskiem Malta 2017
Harmonogram wpłat
Przy zapisie zaliczka w wysokości – 1100 zł
II transza w wysokości – 1500 zł – do 1 marca 2017 r.
Dopłata w wysokości – 1340 zł – do 20 maja 2017 r.
Więcej informacji na stronie internetowej www.parafianuna.pl

Zaproszenie na turniej
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy
„Żbik” Nasielsk uprzejmie zaprasza
na II cykl Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Terminarz i Roczniki:

• 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

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
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Rozmowa z prezesem MLKS „Żbik – Markiem Prusinowskim
W styczniu został pan wybrany na
drugą już kadencję Prezesa MLKS
„Żbik” Nasielsk – jaka była droga do
osiągnięcia tej funkcji?
Z piłką nożną związany jestem niemal przez całe swoje życie. Zaczynałem grę w „Żbiku”, przez pewien
czas, pod koniec lat dziewięćdziesiątych grałem również w Andzinie
i wtedy zaczynałem też sędziować.
Przez dwadzieścia lat byłem sędzią piłki nożnej, co pozwoliło też nawiązać
liczne znajomości w lidze okręgowej
i lidze mazowieckiej. Później zostałem kierownikiem klubu, a po pół
roku ówczesny prezes, pan Aleksander Górecki, powiedział mi, że rezygnuje ze swojej funkcji i w 2014 roku
wybraliśmy nowy zarząd. Członkowie
klubu namówili mnie, bym to ja objął
funkcję prezesa. Było to duże wyzwanie, bo klub wymagał wprowadzenia
wielu zmian. Przez te dwa lata udało
nam się dużo zrobić. Gratulował nam
nawet Mazowiecki Związek Piłki Nożnej za stworzenie klubu z tak dużą ilością drużyn, a muszę powiedzieć, że
w naszym okręgu nikt nie ma tego, co
my mamy teraz. Dlatego postanowiłem kontynuować podjęte działania,
a moim głównym celem na tę kadencję będzie stworzenie sztucznego
boiska.
Jakie są pana obowiązki jako prezesa?
Funkcja prezesa klubu „Żbik” jest
funkcją społeczną. Nie mam z racji
pełnienia tej funkcji żadnych korzyści
finansowych. Obowiązków jest bardzo dużo – najwięcej z przygotowaniem meczy. Przez te dwa lata wiele
się nauczyłem. Niestety muszę przy-

znać, że poprzednia kadencja była
okresem, kiedy to zarząd nie zawsze
angażował się w pomoc i działałem
sam.
Styczeń jest też okresem pisania wniosków o dotacje, wiosną i latem jest
okres zgłaszania drużyn i zawodników
do rozgrywek. Trzeba ogarnąć rezerwacje hali sportowej i orlika do treningów – z niektórymi trzeba dosłownie
walczyć. Z pomocą przyszła pani starosta, która udostępniła nam halę przy
ulicy Lipowej. Trzeba również pozyskać sponsorów, a to niestety ciężkie
zadanie, choć muszę przyznać, że
mamy około czterdziestu sponsorów.
W każdy czwartek od godziny 17:00
do 20:00 pełnię również dyżur w budynku przy stadionie.
Brakuje nam tylko kierownika klubu,
ale to niestety wiąże się z finansami,
a w tym momencie nas na to nie stać.
Ma pan głowę pełną pomysłów. Jakie
są pana priorytety?
Na pewno chciałbym, aby powstało nowe pełnowymiarowe boisko
ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i trybunami. Koszt takiej
inwestycji to około 3 miliony złotych. W tym roku mam nadzieję,
że powstanie projekt. Chciałbym
też zmotywować młodzież do gry
w piłkę nożną, która jest przyszłością.
Otwieramy teraz rocznik 2011/12
– jest duże zainteresowanie. Warto podkreślić, że po dwudziestu latach powróciliśmy do stanu, gdzie
drużyna złożona jest z zawodników
z terenu gminy Nasielsk. Jedynie
bramkarz jest z zewnątrz.

Sukcesem jest to, że mamy nowy
budynek. Mazowiecki Związek Piłki
Nożnej na czele z panem Starczewskim pomógł nam w trakcie budowy
obiektu dostosować wymogi zgodnie
z wytycznymi PZPN, choć wiele osób
zauważa, że nie było jego oficjalnego
otwarcia. Nasza sala konferencyjna jest
do dyspozycji mieszkańców.
25 marca robimy imprezę integracyjną całego klubu „Żbik” w Jaskółowie, a 27 maja piknik rodzinny dla
wszystkich mieszkańców w połączeniu z Dniem Strażaka. Wszystkie
atrakcje będą za darmo. Na pewno
będziemy angażować się też w akcje charytatywne, tak jak było do tej
pory.
Chcę także, by nasza aktywność była
bardziej widoczna dla mieszkańców.
Chcę robić plakaty z terminarzem
meczy, jak również o najbliższych
meczach informować na łamach
„Życia Nasielska”. Na meczach będziemy rozdawać kibicom darmowy popcorn i kiełbaski z grilla.
W przyszłości chciałbym mieć też
IV ligę, jednak to wiąże się z wyższą
dotacją dla klubu, minimum o 50%.
Wtedy bowiem na meczach musi
być profesjonalna ochrona i spiker.
Nowy budynek spełnia wymagania
II ligi.
Chciałbym, żeby nasi zawodnicy trenowali w jednakowych koszulkach,
żeby od najmłodszych lat identyfikowali się z tym klubem, do którego
należą, a ich wizerunek byłby bardziej
profesjonalny. W planach mamy też
transmitowanie meczy na żywo
w Internecie.
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MINIPIŁKA RĘCZNA DLA PODSTAWÓWEK
W piątek 3 marca w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku odbył się turniej minipiłki ręcznej dla dziewcząt i chłopców z gminy Nasielsk.
O miano reprezentanta gminy Nasielsk w zawodach powiatowych walczyły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa ze Starych Pieścirogów, Szkoła Podstawowa z Nasielska oraz Szkoła Podstawowa z Dębinek. Po losowaniu
i ustaleniu kolejności spotkań przystąpiono do zawodów. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt:
SP Pieścirogi – SP Dębinki 6:2
SP Dębinki – SP Nasielsk
8:4
SP Pieścirogi – SP Nasielsk 8:1
I miejsce – SP Pieścirogi
II miejsce – SP Dębinki
III miejsce – SP Nasielsk
Kategoria chłopców:
SP Pieścirogi – SP Dębinki 5:8
SP Dębinki – SP Nasielsk
2:18
SP Pieścirogi –SP Nasielsk 0:12
I miejsce SP Nasielsk
II miejsce SP Dębinki
III miejsce SP Stare Pieścirogi
Po zakończonym turnieju reprezentacjom szkół zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i puchary.
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Jak wygląda struktura drużynowa
w naszym klubie?
Klub liczy łącznie około trzystu osób.
Mamy trzy drużyny seniorskie, czyli
ligę okręgową, III ligę kobiet i „B” klasę, która utrzymuje się z własnych
wkładów finansowych. Mamy
też pięć drużyn młodzieżowych
w wieku od siedmiu do szesnastu lat.
Wzorem roku poprzedniego organizujemy dla około pięćdziesięciorga dzieci obóz piłkarski do Lidzbarka
Warmińskiego. Mamy też sekcję tenisa
stołowego, brydża i szachy. Od 1. marca ruszamy z sekcją tenisa stołowego,
którą będzie prowadził pan Marek Stamirowski.
Przygotowania do nowego sezonu
już trwają?
Seniorzy trenują intensywnie od 15
stycznia. Rozgrywają mecze sparingowe. Młodzież trenuje na hali sportowej, a od 1 marca rozpoczęły się
treningi na Orliku. Tylko jedna grupa
młodzieżowa 2009/10 zostaje na hali,
a pozostali już trenują na dworze. Musimy dokupić jeszcze trochę sprzętu.
Wspierają nas sponsorzy, którzy zakupują dla drużyn koszulki. W sobotę 18
marca na naszym stadionie odbędzie
się pierwszy mecz ligi okręgowej, a od
1. kwietnia ruszamy pełną parą.
Jak wygląda sytuacja finansowa klubu? Na czyje wsparcie możecie liczyć?
Największe wsparcie dostajemy z budżetu gminy i tutaj składam podziękowania burmistrzowi Nasielska, który
dostrzegł potrzeby klubu. Możemy liczyć też na wsparcie sponsorów. Mam
nadzieję, że w tym roku pozyskamy
kolejnych. Trzecim zastrzykiem finansowym są składki od rodziców
w kwocie 40 zł za miesiąc, które należą do najniższych w naszym rejonie.
Przeznaczane są one na treningi, wyjazdy na mecze i szkolenia.

Piłka nożna jest pana wielką pasją. Jak
godzi pan tę pasję z życiem rodzinnym i pracą zawodową?
Przez ostatnie dwa lata klubowi poświęciłem więcej czasu niż rodzinie. Mam też swoją prywatną firmę
w branży budowlanej. W domu mam
różne zwierzęta – między innymi konia, kozła, staw, jak również park linowy. Przy wszystkim trzeba chodzić.
Niestety najbardziej to odczuwa moja
rodzina, zwłaszcza, gdy trzeba pogodzić weekendy – ja muszę wyjeżdżać
na mecze, a żona do szkoły. Mój syn
ma również treningi bramkarskie, trzeba go odwieźć i przywieźć. W domu
mamy jednak ustalony grafik obowiązków, który pomaga nam w organizacji czasu.
Czy na koniec chciałby pan coś dodać?
Ja jestem dumny z tego, co zrobiliśmy przez ostatnie dwa lata. Lista
podziękowań za wspieranie „Żbika”
byłaby bardzo długa, ale najważniejsze podziękowanie chciałbym
złożyć mojej żonie za cierpliwość.
Mogę liczyć na pomoc pracowniczek Urzędu Miejskiego – za co
jestem bardzo wdzięczny. Klub nie
mógłby funkcjonować prawidłowo,
gdyby nie nasz główny księgowy
– Paweł Majewski. Bardzo dużo dla
klubu zrobił również burmistrz Bogdan Ruszkowski.
Dziękuję za rozmowę.
Michał Brodowski

BRYDŻ
Wyniki turnieju „szóstego”, 03.03.2017 r.:
1. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
3. Krzysztof Brzuzy – Zbigniew Michalski 		
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
5. Krzysztof Michnowski – Marek Rębecki		
6. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
7. Janusz Muzal – Janusz Wydra			

185 pkt (64,24%)
157 pkt (54,51%)
150 pkt (52,08%)
139 pkt (48,26%)
135 pkt (46,88%)
126 pkt (43,75%)
116 pkt (40,28%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
3-4. Mariusz Figurski					
Robert Truszkowski				
3-4. Stanisław Sotowicz				
Paweł Wróblewski					
7-9. Krzysztof Michnowski				
Janusz Muzal					
Janusz Wydra					
9-10. Waldemar Gnatkowski				
		

42 pkt
42 pkt
37 pkt
37 pkt
30 pkt
30 pkt
29 pkt
29 pkt
29 pkt
26 pkt
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