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Debatowali o rynku pracy

Przedsiębiorcy, a także przedstawiciele różnych instytucji i organizacji spotkali się w czwartek, 20 kwietnia br., na Forum
Partnerów Nowodworskiego Rynku Pracy zorganizowanym już po raz kolejny przez pracowników Powiatowego Urzędu
Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Stare/nowe oblicze nowodworskiego rynku pracy – wpływ i znaczenie wykorzystania Krajowego Funduszu Szkoleniowego” i miało na celu, jak
podkreślali organizatorzy, budowanie atmosfery dialogu i współpracy między przedczytaj na str. 9
stawicielami różnych środowisk w naszym powiecie.
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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756
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Uwaga rolnicy

Chodnik i kompetencje

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nie jest
planowane wydłużenie terminu naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
od 4 maja do 19 maja będą pracować od godziny 6:00 do 20:00.

Z GMINY. Cieksyn

Wiosenne porządki
nad Wkrą
Już po raz kolejny członkowie Stowarzyszenia
Doliny Wkry włączyli
się w prace porządkowe w dolinie rzeki Wkry.
Termin 21.04.(sobota)
związany był z Świętem
Ziemi, który przypada na
dzień 22. kwietnia. Akcja
sprzątania została zorganizowana przez przystań „Wiosełko” i swoim
zasięgiem obejmowała
znaczny odcinek rzeki,
tj. od Strzegowa aż do ujścia Wkry, również odcinek Narwi do Modlina.
W sprzątaniu uczestniczyły inne podmioty i organizacje związane z naszą
rzeką. Początkowo porządkowanie miało odbywać się z kajaków wzdłuż linii brzegowej, jednakże
ze względu na silny wiatr,
postanowiono prace
prowadzić na lądzie.
Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili
sprzątanie od ujścia rzeki Nasielnej aż do ujścia
małego strumienia, który
okoliczni mieszkańcy nazywają Lelewką.
W ciągu kilku godzin zebrano kilkadziesiąt worków śmieci, które pozostawili turyści lub naniosła rzeka. Zasada „posprzątaj
po sobie” niestety nie do wszystkich dociera, ale może będzie lepiej. Od wielu
lat dbamy o walory przyrodnicze i turystyczne rzeki Wkry, które wyróżniają
naszą gminę w całym regionie. Dla naszego stowarzyszenia był to też dobry
sprawdzian organizacyjny, a odpoczynek przy ognisku stanowił miłe zakończenie dnia pracy.
Oprac. Marek Gerasik
Stowarzyszenie Dolina Wkry

Z GMINY

Przetarg
na halę rozstrzygnięty

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (27 kwietnia br.) wiele emocji wśród
radnych wzbudziła sprawa zabezpieczenia w gminnym budżecie 10 tys. zł
na budowę chodnika przy nasielskim stadionie. Jak się okazało chodnik już
wykonano, a dopiero teraz zabezpieczano na ten cel środki w budżecie.
– Bardzo zniszczone było wejście na stadion i musieliśmy szybko działać
– informował radnych burmistrz Bogdan Ruszkowski, który zaznaczał, że
to Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. zleciła to zadanie,
a teraz gmina chce Spółce za jego wykonanie zapłacić.
– Panie burmistrzu, jeżeli spółka wykonała chodnik, to my nie musimy
oddawać niczego, jeżeli prezent nam zrobiono. Jakim prawem my dziś
dokładamy pieniądze na to, co spółka już wykonała. A jeżeli miała zlecenie od pana, to nie powinna tego zlecenia wykonać dopóki nie było
zabezpieczonych środków w budżecie na ten cel. Takie są procedury –
mówił radny Grzegorz Arciszewski.
– Spółka wykonała chodnik, ale też chcę się ze tego rozliczyć. Czekam na
fakturę i dopiero, jak będzie wykonane i jak będę miał środki w budżecie
na ten cel, to wtedy za nią zapłacę – argumentował burmistrz, który powiedział także, że zlecenia jako takiego z gminy dla spółki nie było.
Sprawę dalej drążył radny Arciszewski, który pytał obecną podczas sesji
panią mecenas, czy w świetle prawa burmistrz może dysponować środkami bez zgody Rady i bez wcześniejszego ich zabezpieczenia. Jak można
było usłyszeć w odpowiedzi, nie jest to do końca zgodne z prawem. Burmistrz mówił otwarcie, iż prawdą jest, że do czasu zabezpieczenia środków
w budżecie nie może wydać ani złotówki.
– Myślę, że pracując jako burmistrz zdobył pan już pewne doświadczenie. Jako burmistrz też z pewnych możliwości pan korzystał i dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonując prace miał
świadomość wtedy, że środki będą zwrócone. Pan też z takiej możliwości
korzystał, ona była na granicy prawa – zwrócił się do radnego G. Arciszewskiego radny Mirosław Świderski stając w obronie burmistrza Ruszkowskiego.
To, czy budowa chodnika przy stadionie miejskim w Nasielsku, jest czy też
nie, przekroczeniem kompetencji burmistrza na wniosek radnego Grzegorza Arciszewskiego ma zostać zbadana przez Komisję Rewizyjną w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
Przypomnijmy, że przewodniczącym tej komisji rewizyjnej jest radny Mirosław Świderski. Pozostałymi członkami są zaś Dariusz Sawicki, Antoni
Kalinowski i Rafał Dłutowski.
E.G.

Z MIASTA

Drzewa sadzą

W naszym mieście rozpoczęło się wiosenne sadzenie drzew. W pierwszej kolejności pojawią się one w tych miejscach, gdzie w ubiegłym roku
wycięto te stare, zniszczone lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi, a rosnące przy ruchliwych ulicach czy budynkach. Nowe nasadzenia będą
prowadzone na skwerze im. Jana Pawła II i przy ul. Rynek, na skwerze przy
ul. Kościuszki oraz przy ulicy Warszawskiej. Wśród kilkudziesięciu młodych drzewek znajdą się takie gatunki jak: głóg, rajska jabłoń, jarząb
szwedzki oraz w przeważającej mierze miododajne lipy. Prace te wykonuje nasielski Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
(red.)

W kwietniu br., wyłoniony został wykonawca budowy hali sportowej przy
Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertin’a w Budach Siennickich.
Wykonawcą będzie firma Deta Company z Warszawy.
Była to jedyna zgłoszona w przetargu oferta, a jej wartość opiewała na
kwotę 2 275 500 zł. W tegorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono 2,4 mln zł. – Obecnie czekamy, aby wykonawca dostarczył nam zabezpieczenie należytego wykonania umowy, po czym będziemy mogli
ją podpisać. Termin realizacji inwestycji określony został w specyfikacji
na 31 października bieżącego roku – mówi Radosław Kasiak, Kierownik
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
nasielskiego UM.
Michał B.
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Każdy chce remontować drogę

W czwartek, 27 kwietnia br., w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Nasielsku odbyło się XXXV posiedzenie rady miejskiej. Uczestniczyli
w niej wszyscy radni. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, zatwierdzeniu ich porządku i protokołu
z poprzedniego posiedzenia, przewodniczący rady miejskiej Jerzy Lubieniecki oddał głos mieszkańcom.
Dominik Narowski, w imieniu
mieszkańców wsi Borkowo, zapytał
o szanse na przebudowę ulicy Polnej
w Borkowie. Podkreślił również, że
składany był przez społeczność wsi
wniosek w tej sprawie. Od burmistrza
Nasielska Bogdana Ruszkowskiego
usłyszał, że w pierwszej kolejności
gmina musi wykonać dokumentację projektową na tę drogę. Państwo
Łukasiewicz przybyli przypomnieć
burmistrzowi i radzie miejskiej o budowie ulicy Dąbrowskiego. Usłyszeli
oni zapewnienie, że Rada podejmie
stosowną uchwałę budżetową, a ich
ulica będzie wykonana razem z ulicą
Waryńskiego. Natomiast mieszkaniec
gminy, Wojciech Kowalski, dopytał
o problemy z dokumentacją dla planowanej „schetynówki” na odcinku
Pniewska Górka – Kędzierzawice
oraz o to, czy burmistrz planuje spotkanie z mieszkańcami. Burmistrz odpowiedział, że w najbliższych dniach
temat „schetynówki” zostanie rozstrzygnięty w Urzędzie Wojewódzkim. Zapewnił, że rozważy temat
spotkań z mieszkańcami. Wspomniał
jednocześnie, że przed Wielkanocą
odbyło się spotkanie w sprawie inicjatyw lokalnych, które nie cieszyło
się zainteresowaniem mieszkańców.
Na posiedzeniu pojawił się również
komendant OSP w Nasielsku Andrzej Sosnowski, który zaapelował
o zwiększenie środków finansowych
na potrzeby jednostek ratowniczych
i zaprosił radnych do odwiedzenia strażnic, aby zobaczyli z bliska,
w jakich warunkach muszą pracować strażacy.
W posiedzeniu rady miejskiej brał

również udział Marek Kalinowski
z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie,
który przybliżył tegoroczne plany
oczyszczania rzeki Nasielnej. Na koniec głos zabrała Elżbieta Wróblewska, która na sesję przyszła z uczniami
szkoły podstawowej, by podziękować za dotychczasową współpracę
i poczęstowała radnych jabłkami, zachęcając do udziału w „Paradzie zrozumienia” (9 czerwca).

Pytania radnych
W kolejnym punkcie obrad, pytania
do burmistrza Nasielska kierowali radni. Radny Grzegorz Arciszewski pytał o rozbieżności w kosztach
inwestycyjnych przy „nieuzbrojonych” ulicach Dąbrowskiego-Waryńskiego o długości ok. 500-600
m i kosztach około 400 tys. zł, a ulicą Klonową o długości 350 m, gdzie
są wszystkie media, a inwestycja jest

warta 500 tys. zł. Zapytał również, na
które dokładnie drogi przeznaczono w dzisiejszej uchwale budżetowej
kwotę 1 450 000 zł określoną mianem „modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”. Zastanawiał
się również, jaki jest sens modernizacji placu i ogrodzenia przy SP ZOZ
na ulicy Sportowej za 150 tys. zł, skoro będzie to służyło lekarzom, a nie
mieszkańcom. Ponadto poruszył
kwestię nadal dokuczliwego smrodu z Kosewy. Radny Dariusz Kordowski zapytał o oświetlenie na ulicy
Płońskiej i podziękował za położenie
kostki brukowej przy budynku Żbika.
O budowę ścieżki rowerowej i modernizację ulic w Siennicy zapytał
radny Krzysztof Frączak. Zorganizowanie Komisji Infrastruktury w terenie
na ulicy Polnej w Borkowie zaproponował radny Andrzej Malon. O nowe
informacje w sprawie budowy rond
w Nasielsku i oświetlenie ulicy Dąbrówki zapytał radny Henryk Antosik.
Radny Marek Jaroszewski natomiast
zaznaczył, że liczy na pewną kwotę
ze środków 1 450 000 zł na modernizację ulic w Nowych Pieścirogach,
a radny Marek Ostaszewski zadał py-

tania: o nowo wybudowane mieszkania w Chrcynnie, o odpowiedź
Zarządu Starostwa Nowodworskiego
w sprawie przejęcia budynku szkoły
przy ulicy Starzyńskiego oraz o termin rozpoczęcia budowy kanalizacji w mieście. Wiceprzewodnicząca
rady miejskiej Danuta Białorucka zapytała o plany modernizacji ulicy Leśnej w Nasielsku.
W kolejnych punktach, sprawozdania ze swojej działalności przedstawili

przewodniczący rady Jerzy Lubieniecki oraz burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Burmistrz mówił m.
in. o realizacji funduszu sołeckiego,
budowie dodatkowego odwodnienia
przy Szkole Podstawowej w Nasielsku
przez ZGKiM za kwotę ponad 10 tys.
zł oraz o rozstrzygnięciu przetargu
na budowę sali gimnastycznej przy
szkole w Budach Siennickich. Zaprosił także na posiedzenie Rady
Sportu, które odbędzie się 8 maja i dotyczyć będzie budowy
boisk w Nasielsku. Poinformował również
o cofnięciu przepisów,
z powodu których zamknięta była targowica.
Podkreślił jednocześnie,
że jest ona już dostępna dla hodowców i kupujących. Wspomniał
też o konstruktywnym
spotkaniu w sprawie inicjatyw lokalnych, na które przybyło niestety
bardzo mało osób, mimo rozesłanej informacji do sołtysów poprzez
system SMS. Burmistrz mówił także
o spotkaniu z projektantem w sprawie projektów sali gimnastycznej
w Popowie Borowym i stadionu
miejskiego w Nasielsku.
Następnie Rada przyjęła informację
o ocenie zasobów pomocy społecznej.
Uchwały
Najpierw dziewięcioma głosami
poparcia uchwalono projekt zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nasielsk – trzech radnych
wstrzymało się od głosu i trzech
głosowało przeciw. Dyskusję wywołała druga uchwała, która dotyczyła zmiany uchwały budżetowej
Gminy Nasielsk na 2017 rok. Choć
temat omawiany był dzień wcześniej na Komisji Budżetowej, to radni dociekali niektórych zapisów.
Pytali między innymi o „ogólnikowo” sformułowany punkt, w którym przeznacza się 1 450 000 zł na
remont dróg gminnych. Burmistrz
odpowiadał, iż dokładne typowanie
dróg odbędzie się w późniejszym
terminie. W uchwale był również zapis o dołączeniu ulicy Dąbrowskiego
do inwestycji drogowej na ulicy Waryńskiego. Uchwałę poparło dziesięciu radnych, dwóch wstrzymało się
od głosu i trzech głosowało przeciw.
Trzecia uchwała dotyczyła sprzedaży
lokalu mieszkalnego przy ulicy Sportowej 10 B (14 osób głosowało „za”,
1 wstrzymała się od głosu). Identycznym stosunkiem głosów przyjęto
uchwałę o zbyciu nieruchomości
drogą przetargu nieograniczonego.
Piątą uchwałę o wyrażeniu zgody na
sprzedaż prawa własności nieruchomości, na której znajduje się transformator należący do firmy Energa,
radni poparli jednogłośnie.
Następnie radni zajęli się uchwaleniem Statutu Gminy Nasielsk. Radni
debatowali nad kwestią „czy radny
ma prawo, czy obowiązek być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych” i pracować w ten sposób dla
społeczności lokalnej? Ostatecznie
za przyjęciem uchwały zagłosowało

12 radnych, 1 był przeciw i 2 wstrzymało się od głosu.
Ostatnim tego dnia projektem
uchwały, którym zajmowali się radni,
była uchwała dotycząca zasad określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
dla radnych. Wynika z niej, że przewodniczący rady otrzymywać będzie zryczałtowaną dietę miesięczną
w wysokości 80% od podstawy
ustalonej w ustawie budżetowej.
Analogicznie wiceprzewodniczący otrzyma dietę w wysokości 70%
tejże podstawy, przewodniczący komisji stałych otrzymają dietę w wysokości 60%, radny będący
członkiem komisji stałych 50%,
a radny niebędący członkiem żadnej
komisji otrzyma dietę w wysokości
20%. W przypadku każdej nieusprawiedliwionej nieobecności w miesiącu na sesji i posiedzeniach komisji,
dieta ulegnie obniżeniu o 10%, a gdy
radny opuści wszystkie posiedzenia
i nie usprawiedliwi ich, dieta nie będzie mu przysługiwać.
Radny Grzegorz Arciszewski, który obecnie nie jest członkiem żadnej komisji stałej i nie uczestniczył
również przy pracach nad uchwałą
w Komisji Budżetowej, od razu zgłosił
wniosek formalny o głosowanie, aby
podane w uchwale stawki diet radnych obniżyć jeszcze o 10%. Radni
jednak krytykowali ten pomysł, argumentując, że pracują w więcej niż
dwóch komisjach stałych, a inicjator
wniosku bierze tylko udział w samej sesji, pobierając co miesiąc za
to 800 zł. Za wnioskiem formalnym
zagłosowało 6 radnych, 7 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Po
jego odrzuceniu radni przystąpili do
głosowania nad właściwą uchwałą i przyjęli ją większością głosów (8

„za”, 5 przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosu).
Odpowiedzi burmistrza
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wyjaśnił, iż w przypadku
oświetlenia ulicy Płońskiej zostało
przygotowane zapytanie ofertowe,
lecz nie ma jeszcze na nie odpowiedzi. Jego zdaniem będzie na ten cel
potrzebna kwota, która nie przekroczy 30 tys. zł.
– W przypadku modernizacji ulicy
Sikorskiego w Siennicy planujemy
dołożyć powiatowi około 30 tys. zł,
aby zmodernizować 600-metrowy
odcinek tej ulicy, a w przypadku ulicy Polnej w Borkowie trzeba będzie
wykonać dokumentację projektową
– poinformował burmistrz Nasielska.
Potwierdził również fakt zaakceptowania na sesji Sejmiku Wojewódzkiego inwestycji budowy ronda na
skrzyżowaniu Płońskiej i Kościuszki, która będzie warta 1,7 mln zł oraz
mostku na Nasielnej za kwotę 1,4 mln
zł. - Nowo wybudowane mieszkania
komunalne w Chrcynnie trafią najpierw do osób, które mają już wyroki eksmisyjne. Będę chciał, aby
część mieszkań też było do dyspozycji gminy, na wypadek zdarzeń
losowych. W przyszłym roku mamy
w planach budowę kolejnych takich
mieszkań przy ulicy Reja – mówił
burmistrz.
Następnie radni zgłaszali wolne
wnioski, wśród których przyjęto
m. in. wniosek radnego Grzegorza Arciszewskiego o to, by Komisja Rewizyjna zbadała, czy chodnik
wybudowany przy budynku na stadionie miejskim powstał zgodnie
z prawem.
Na tym obrady zakończono.
Michał B.
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Samochody potrzebne Mateusz daje przykład
Na jednej z ostatnich Komisji Budżetu i Finansów nasielskiej Rady Miejskiej
(29.03.br.) radni zapoznali się z pismem podinsp. Dariusza Leszczyńskiego,
komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku, który zwrócił się do gminy
z prośbą o dofinansowanie dwóch samochodów policyjnych. Potrzebna
kwota to 45 tys. zł.
– Już udzieliliśmy odpowiedzi na to pismo. W chwili obecnej nie ma takich środków. W przyszłym miesiącu będziemy próbowali założyć podgląd z kamer na mieście na komisariacie. Nie pamiętam kosztorysu tej
inwestycji, to ok. 10 tys. zł. Trzeba będzie poprowadzić światłowód, kupić
telewizor, rejestrator itd. – informował radnych skarbnik Nasielska, Rafał
Adamski.
Obecnie nasielska policja dysponuje 4 pojazdami. Nie mniej jednak, jak
zauważył Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku,
inwestycja polegająca na założeniu podglądu z kamer będzie dotyczyć
miasta, zaś gmina składa się z 65 sołectw. Nowe, dodatkowe pojazdy na
pewno poprawiłyby bezpieczeństwo na terenie całej gminy, a nie wyłącznie wspomnianego centrum.
– Dziwi mnie stanowisko pana skarbnika i pana burmistrza, dlaczego mówią kategoryczne „nie”. Uczestniczyłem w powiatowym spotkaniu. Byli
tam burmistrzowie, wójtowie wszystkich gmin i miło było posłuchać, że
każda gmina przekazywała jakieś środki na rzecz Komendy Powiatowej
Policji. Ewenementem była gmina Nasielsk. Nie można na dwa samochody, to chociaż dofinansujmy jeden – apelował radny Jerzy Lubieniecki.
Jednak radni zdania nie zmienili, a skarbnik Nasielska przypomniał, że gmina 2 lata temu zakupiła dla nasielskiej policji dwa auta.
E.G.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Strażacy pomagają
zwierzakom

Na ruchliwej trasie Winnica-Nasielsk
ktoś porzucił ciężarną sunię. Jedyne
bezpieczne miejsce znalazła w tunelu odpływowym w rowie i tam się
oszczeniła. Okoliczni mieszkańcy dokarmiali sunię, ale ta bardzo się bała.
Nie dawała do siebie podejść. Zdawało się, że jest dzika.
Zgłoszenie o takiej sytuacji dostała jedna z nasielskich wolontariuszek.
Poprosiła o pomoc inspektora OTOZ
Animals. Na miejscu okazało się, że
suczka jest w tunelu odpływowym małym, ciasnym i zakopanym z drugiej strony. Oczywiste było, że bez
pomocy straży pożarnej się nie obejdzie. Wszyscy dzielnie walczyli, aby
uratować te psie nieszczęścia, które na
pewno zginęłyby bez pomocy. Udało
się ocalić suczkę, dwa maluszki (samca i jedną malutką suczkę). Niestety,
czwarty szczeniak nie przeżył. Wielki
szacunek i podziękowania składamy
strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Winnicy, którzy szybko przyjechali na wezwanie Inspektora OTOZ
Animals i bez wahania ruszyli na pomoc psiej rodzinie. Dzielni Strażacy
swoją postawą mogą świecić przykładem. Każde życie jest warte ratowania, nawet te szczekające na czterech
łapkach, którego mowy nie do końca
rozumiemy.
Oby jak najwięcej takich ludzi w naszym społeczeństwie!

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na
to, jak ważna jest sterylizacja. Można w
ten sposób uniknąć niechcianych piesków, które często kończą w tragiczny
sposób. Do wielu porzuconych zwierząt nie udaje się dotrzeć z pomocą.
Uratowane psiaki trafiły pod opiekę
wolontariuszki z Nasielska i gdy tylko podrosną, będą czekały na odpowiedzialny i dobry dom. Tel: 664
260 947
red

– Napiszcie o tym, co wydarzyło się niedawno w naszym mieście. Niech
wszyscy wiedzą, że u nas też panuje znieczulica, bo ludzie przestają się
nawzajem zauważać i nie pomagają sobie – z taką prośbą zadzwoniła do
naszej redakcji mieszkanka gminy Nasielsk i opowiedziała historię o tym,
jak na cudze nieszczęście zareagował jedynie młody chłopak.

W środę, 5 kwietnia br., ok. godz. 13.30 na chodniku przy ul. Kościelnej
w naszym mieście, leżała w kałuży krwi nieprzytomna, starsza kobieta.
W pobliżu tego miejsca znajdują się różne sklepy i salony usługowe, ale
nikt z przechodniów nie zauważył potrzebującej pomocy kobiety. Na
szczęście znalazł się ktoś, kto zwrócił uwagę na ranną. To Mateusz Rutkowski, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.
– Tego dnia jechałem tamtędy rowerem. Właśnie wracałem po lekcjach
ze szkoły. Kiedy zauważyłem leżącą na chodniku kobietę, podszedłem
do niej, żeby sprawdzić, co się stało i jak mogę jej pomóc – relacjonuje
nam to zdarzenie Mateusz. – Okazało się, że ta pani miała rozciętą głowę.
Kiedy zauważyłem krew, od razu sprawdziłem, czy kobieta jest przytomna, czy jest z nią kontakt i szybko zadzwoniłem na pogotowie ratunkowe
– dodaje.
Mateusz poczekał do przyjazdu karetki i odjechał z miejsca zdarzenia, dopiero gdy poszkodowaną zabrało pogotowie ratunkowe. – Ta pani powiedziała lekarzowi, że zakręciło jej się w głowie i poczuła, jak upada – mówi
Mateusz.
Nie wiadomo jednak, jak zakończyłaby się ta historia, gdyby nie Mateusz,
który widząc leżącą osobę, po prostu pośpieszył jej z pomocą.
Każdy z nas lub naszych bliskich może kiedyś potrzebować takiej pomocy albo też będzie mógł pomóc innym. Dlatego nie bądźmy obojętni.
Reagujmy na to, co dzieje się wokół nas. Warto brać przykład z Mateusza.
Gratulujemy odwagi!
E.G. (i.)
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KRONIKA
POLICYJNA
22 kwietnia br. mieszkaniec Paulinowa Czesław K. został zatrzymany
przez funkcjonariuszy KP Nasielsk.
Mężczyzna jest podejrzany o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad
swoimi braćmi od 2003 roku oraz
kierowanie groźby pozbawienia życia wobec Grzegorza Ch. Sprawca został tymczasowo aresztowany
na okres 2 miesięcy.
27 kwietnia mieszkaniec gminy
Nasielsk Cezary S. został zatrzymany
przez funkcjonariuszy KP Nasielsk.
Mężczyzna jest podejrzany o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad
swoimi rodzicami od stycznia 2016 r.
Prokuratura Rejonowa w Pułtusku zastosowała wobec niego dozór policji,
nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.
Nocą z 30.04 - 01.05. policjanci KP
Nasielsk zatrzymali Łukasza M., który usiłował włamać się do budynku
Poczty Polskiej w Nasielsku. W trakcie przesłuchania sprawca przyznał
się również do uszkodzenia szyb
w budynku Poczty Polskiej w nocy
z 14 - 15 kwietnia.

KRONIKA OSP

1 maja OSP Nasielsk trzykrotnie
wyjeżdżała do pożarów. Około
godziny 12:30 do pożaru dzikiego wysypiska śmieci w Andzinie.
W akcji brała udział również OSP
Cieksyn. Następnie około godziny 15:30 do pożaru motocykla na
drodze wojewódzkiej w miejsco-

A

wości Krzyczki. Natomiast około
godziny 17:30 strażacy wyjechali
do pożaru traw przy torach kolejowych w miejscowości Nowe Pieścirogi.
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Z MIASTA

W oczekiwaniu na rondo
Od dawna mówi się o budowie
rond w Nasielsku. Pierwsze będzie
na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul.
Płońskiej tuż przy Domu Pomocy
Społecznej. Przy tej okazji zmodernizowany zostanie również most
nad Nasielną.
– Czy w tym projekcie zaplanowane jest poszerzenie chodnika
na moście? Tam jest wąsko, trudno się minąć na nim, jak ktoś idzie
z wózkiem – mówił radny Dariusz
Kordowski podczas Komisji Budżetu i Finansów (26 kwietnia br.).
Z informacji, jakich udzielił radnym Radosław Kasiak, kierownik

Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Strukturalnych nasielskiego UM, najprawdopodobniej

przetarg na tę inwestycję zostanie
ogłoszony w maju, zaś prace rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca. W ramach modernizacji
mostku uwzględnione zostanie także poszerzenie chodnika, który ma
mieć szerokość 1,5 m, dzięki czemu piesi będą czuć się bezpieczniej.
– Na tej sesji (Sejmiku Województwa
Mazowieckiego) została zatwierdzona budowa ronda i mostku na rzece
Nasielnej. Rondo to koszt ok. 1,7 mln
zł, a mostek 1,4 mln zł. Pod koniec
maja będzie ogłoszony przetarg –
informował podczas ostatniej sesji

Rady Miejskiej, 27 kwietnia br., burmistrz Bogdan Ruszkowski.
E.G

Z MIASTA
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Z POWIATU

Powiat szkoły nie odda
9 lutego br., radni powiatu nowodworskiego podjęli uchwałę o dostosowaniu sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, co skutkować miało przeniesieniem Liceum Ogólnokształcącego na ulicę Lipową, gdzie znajduje
się Zespół Szkół Zawodowych. Założeniem uchwały była możliwość
ukończenia LO aktualnie uczęszczających do tej szkoły roczników w budynku przy ulicy Starzyńskiego 10,

wentów zmobilizował kogo? do wystosowania pisma do rady i zarządu
powiatu nowodworskiego z prośbą
o przekazanie naszej gminie budynku
przy ulicy Starzyńskiego wraz z zadaniami prowadzenia w nim gimnazjum
i liceum.
Burmistrz w piśmie argumentował,
iż „kolejni dyrektorzy, kadra pedagogiczna, rodzice i uczniowie, a także organ prowadzący wkładali wiele
wysiłku i nakładów finansowych, aby

kazania żadnej z jednostek szkolnych
innym samorządom”, a wspomniana
wcześniej kwota, dotyczy subwencji
oświatowej, zaś gmina Nasielsk jedynie pośredniczyła w ich przekazaniu.
„Budżet powiatu nowodworskiego nie odnotował żadnych innych
wpływów od gminy Nasielsk, ani na
remonty szkoły, ani na dodatkowe
zajęcia edukacyjne dla jej uczniów”
– pisze w odpowiedzi starosta nowodworski Magdalena Biernacka.

a nabór do pierwszych klas odbyłby
się już do LO, które funkcjonowałoby
w budynku przy ulicy Lipowej 10.
21 marca br., wojewoda mazowiecki, w porozumieniu z Mazowieckim
Kuratorium Oświaty, podważył podjętą przez radę powiatu uchwałę. Jako
powód swojej decyzji podał aspekty
prawne. Natomiast burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski wraz z przewodniczącym rady miasta Jerzym Lubienieckim podjęli próbę pozostawienia
nasielskiego liceum w dotychczasowej lokalizacji przy ulicy Starzyńskiego. Społeczny sprzeciw uczniów tej
placówki, ich rodziców oraz absol-

utrzymać i rozwijać szkołę”. Ponadto
w porozumieniu z powiatem nowodworskim w 2008 roku utworzono
gimnazjum, na które od tego czasu
przekazano łącznie 3,2 mln zł, a budynek i grunt przekazano powiatowi
przed laty za „przysłowiową złotówkę”. Dlatego też gmina, chcąc pomóc
powiatowi w rozwiązaniu „trudnej sytuacji”, złożyła propozycję przejęcia
majątku.
Na odpowiedź starostwa powiatowego dotyczącego pisma burmistrza Nasielska czekać trzeba było do
7 kwietnia. Z nadesłanej odpowiedzi
wynika, że powiat „nie planuje prze-

Ostatecznie sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych w roku
2017/18 pozostanie bez zmian. Do
obu szkół przy ulicy Starzyńskiego
i Lipowej odbędą się nabory.
Władze starostwa powiatowego
w Nowym Dworze Maz. odwołały się od decyzji wojewody mazowieckiego do Naczelnego Sądu
Administracyjnego i jak już zapowiedziała Magdalena Biernacka,
w przyszłości powiat nowodworski podejmie kroki, by przenieść
LO im. Iwaszkiewicza do budynku
przy ulicy Lipowej 10.
Michał B.

Z MIASTA

Kostka dla lekarzy czy pacjentów?

Nasielsk się zakorkował
O tym, że drogowy układ komunikacyjny naszego miasta nie jest przygotowany na wyzwania XXI wieku, wiemy nie od dzisiaj. Projektowanie
i wykonanie dróg pozostawia wiele do życzenia. Źle to świadczy o projektantach i budowlańcach, ale również o tych, którzy podejmują decyzje
o tym, jakie i gdzie będziemy mieć drogi i całą infrastrukturę z drogami
związaną.
Bardzo często zdarzają się sytuacje ekstremalne, kiedy potężne samochody nie tylko paraliżują komunikację w mieście, ale i stwarzają niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego.
Taką sytuację przeżyliśmy w poniedziałek, 24 kwietnia tego roku. Wydarzył się wtedy groźny wypadek na drodze krajowej 62 w miejscowości
Kikoły między Pomiechówkiem a Dębem. Cały ruch z tej trasy od Pomiechówka na wschód został skierowany na Nasielsk. Droga powiatowa
Nasielsk – Pomiechówek zapełniła się potężnymi tirami. Ulica POW się
wciąż korkowała, podobnie jak ulice: Warszawska, Kościuszki, Kilińskiego.
Czy są możliwe jakieś rozwiązania tego problemu?
az

Radny Dariusz Kordowski zgłaszał już
wielokrotnie potrzebę zainteresowania się wyglądem
terenu wokół nasielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy
ul. Sportowej. Jak mówił,
ogrodzenie tam „leży” już
prawie na chodniku, jest bardzo zniszczone, a teren przed
ośrodkiem zdrowia też nie
należy do najlepiej zagospodarowanych.
I w końcu coś drgnęło w tym
temacie. Jeszcze w 2017 r., teren
przed ośrodkiem zdrowia zostanie
wyłożony kostką brukową. Zostanie także wymienione ogrodzenie.
Na ten cel zabezpieczono w tegorocznym budżecie 150 tys. zł.
Jednak nie wszyscy radni uważają,
że jest to zadanie pierwszej potrzeby.
– Tam podjeżdżają tylko lekarze, a mieszkaniec nie ma prawa
wjazdu. Tam jest zakaz wjazdu.
Jest parking zrobiony, na którym
mogą parkować. Samochody lekarzy nie toną, a są miejsca u nas,
gdzie ludzie nie mają dojazdów do

domów. Tylko widok by się może
zmienił na lepszy dla mieszkańców i denerwujący jednocześnie
– mówił radny Grzegorz Arciszewski podczas ostatniej sesji RM, 27
kwietnia br.
Jak argumentuje burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski,
ta inwestycja jest konieczna.
– Z zaleceń kontrolnych jest wpis
taki, że ZOZ musi ten parking przed
budynkiem dostosować do odpowiedniego stanu. Prace wycenione
zostały na ok. 100 tys. zł i dopisaliśmy 50 tys. zł, bo chcemy ogrodzenie zrobić. Płot się przewraca,

a siatka jest skorodowana. Siatka
będzie od ulicy Płońskiej i Sportowej, na pozostałe strony brakuje środków – mówił burmistrz.
– Chcemy ten teren zagospodarować, żeby osoby chore i niepełnosprawne mogły podjechać
pod sam budynek, aby jak najłatwiej mogły dostać się do lekarza.
Będzie też inwestycja polegająca
na przystosowaniu izby przyjęć,
żeby była bardziej doświetlona
i żeby spełniała standardy dla naszych mieszkańców – informował
B. Ruszkowski.
E.G.
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W maju czytamy dzieciom
Czytanie mądra rzecz to hasło przewodnie tegorocznej akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom”, organizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku.
Tradycyjnie naszą akcję rozpoczynamy
w Urzędzie Miejskim, gdzie dla dzieci czytać będzie wiceburmistrz Nasielska Katarzyna Świderska.
W piątek, 12 maja br., w naszej placówce gościć będzie pisarka Wioletta Piasecka. Odwiedzi ona również Szkołę Podstawową w Budach
Siennickich oraz przedszkole Sakolandia. Spotkania finansowane będą ze środków Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się do tej akcji. Wydarzenie promujące czytelnictwo będzie trwało cały maj.
Zapisy i informacje można uzyskać pod
nr tel. 23 69 12552.
(bibl.)

Z BIBLIOTEKI

Zaproszenie DKK
W sobotę, 13 maja br., w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Nasielsku odbędzie się kolejne spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem omawiać będziemy książkę Grażyny Jagielskiej Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni
w psychiatryku. Rozpoczynamy o godz. 11.30. Zapraszamy
na spotkanie wszystkich miłośników literatury.
(red.)

KULTURA
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WARTO PRZECZYTAĆ

Zamachowiec
na Dzikim Zachodzie
Pościgi, tajemnice, przygoda! Clive Cussler rzadko zawodzi fanów
swojej twórczości i Zamachowiec
nie stanowi wyjątku od tej reguły.
Clive Cussler to persona równie
ciekawa jak bohaterowie, których
opisuje na kartach swoich powieści. Opisuje zresztą od dłuższego
czasu, ponieważ swoją przygodę z literaturą rozpoczął w 1973
roku. Biorąc pod uwagę, że jest
wciąż aktywnym pisarzem, łatwo
policzyć, że pan Cussler zajmuje
się tym już ponad czterdzieści lat!
Ciekawa jest również cała pozaliteracka otoczka człowieka-podróżnika. Chociażby fakt, że pisarz
założył Narodową Agencję Badań
Podwodnych i Morskich.
Pozostaje pytanie, czy stosunkowo nowa, napisana w zeszłym roku, powieść
od znanego i cenionego pisarza zachowuje przebojowość jego poprzednich
dzieł? Całość zaczyna się w odległej przeszłości… czyli w 1907 roku. Wtedy to następuje seria tajemniczych katastrof uderzających w firmę Southern
Pacific Railroad. Za wszystkim stoi tajemniczy, nieujawniający swoich motywów, zamachowiec. Jego tropem podąża Isaac Bell, utalentowany detektyw.
Musi się spieszyć, ponieważ jego przeciwnik szykuje coś naprawdę niebezpiecznego, co może zagrozić bezpieczeństwu całego kraju.
Podobać może się samo tło powieści. Z powyższego opisu wynika, że Zamachowiec to opowieść o silnym zabarwieniu detektywistycznym i tak
jest w rzeczywistości. Jednak obecne będą tu również elementy westernu.
To w końcu czasy zmierzchu ery kowbojów. Nie zabraknie więc akcji rodem z filmów z Johnem Waynem. Klimat Dzikiego Zachodu będzie obecny
w powieści Cusslera. Bardzo wiarygodnie wypada też tło społeczne, ponieważ autor zabierze nas do zakamarków i bogatej, i biednej części amerykańskiego społeczeństwa tamtych lat.
Warto dodać, że Zamachowiec to druga część cyklu o Isaacu Bellu, jednak
znajomość pierwszej, ponoć równie udanej, nie jest potrzebna do zrozumienia całej fabuły. Książkę polecam wszystkim fanom literatury przygodowej, kryminałów i westernów. Trudno znaleźć pozycję łączącą tak wiele
gatunków, a jednocześnie wciąż spójną i interesującą. Clive Cussler dokonał
tego w bardzo ciekawy sposób, dlatego jego Zamachowiec to dzieło warte
uwagi.
Paweł Kozłowski

ZE SZKÓŁ

Wygraliśmy grant
w Tesco

Projekt „Łączy Nas Altana Zrozumienia” opiera się na aktywności dzieci
i rodziców, którzy wraz z nauczycielami zainspirują się do podjęcia działań

zazieleniania i ukwiecania terenu przy altanie powstałej w ramach lokalnej
inicjatywy. Wspólne upiększanie miejsca do nauki, zabawy i wypoczynku
nada mu oczekiwany, niepowtarzalny charakter. Zielony Zakątek będzie
służył mieszkańcom i uwrażliwi społeczność lokalną, jak dbać o najbliższe
otoczenie w trosce o środowisko i integrację międzypokoleniową.
18 060! Tyle głosów zebrał nasz projekt „Łączy Nas Altana Zrozumienia”!
Mamy wygraną! Startujemy 1 czerwca! Działamy do 30 września!
To będą piękne dni!
Dziękujemy!

5.05.–18.05.2017; Życie Nasielska nr 10 (474)

Z ŻYCIA DIECEZJI

Z ŻYCIA PRAFII. Droga Światła

Pan Zmartwychwstały
wzywa: „Idźcie i głoście”

Biskup Roman Marcinkowski
przeszedł na emeryturę
13 kwietnia 2017 r. biskup pomocniczy diecezji płockiej, ksiądz Roman
Adam Marcinkowski, przeszedł na
emeryturę. Ksiądz biskup był osobą
znaną w parafiach naszej nasielskiej
gminy. Wierni z radością uczestniczyli w różnego rodzaju nabożeństwach
i uroczystościach z jego udziałem oraz
chętnie się z nim spotykali w czasie
jego bytności na terenie gminy. Niektóre z tych spotkań miały charakter
mniej oficjalny. Szczególnie lubił spotykać się z dziećmi i młodzieżą.
Ksiądz biskup Roman urodził się
28 lutego 1942 r. w Szczutowie koło
Sierpca. W tym roku ukończył 75 lat.
Zgodnie z odpowiednimi paragrafami Kodeksu Prawa Kanonicznego,
biskupi po osiągnięciu tego wieku,
zgłaszają na ręce Ojca Św. swą rezygnację z pełnionej biskupiej funkcji.
Taką rezygnację bp. Roman Marcinkowski zgłosił z chwilą osiągnięcia
przewidzianego wieku. Została ona
przyjęta przez papieża Franciszka
13 kwietnia 2017 roku. Ojciec św.
skierował do niego podziękowanie
za jego ofiarną posługę kapłańską
i biskupią, zarówno na terenie diecezji płockiej, jak i pracę w Konferencji
Episkopatu Polski. W piśmie podpisanym przez Nuncjusza Apostolskiego,
ks. Salvatore Pennacchio, Ojciec Św.
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zwrócił się do Biskupa Emeryta, aby w miarę możności na
prośbę i po uzgodnieniu z Pasterzem diecezji, wspomagał
swym doświadczeniem, posługą i radą Diecezję Płocką
i Konferencję Episkopatu Polski.
Kapłańską posługę ks. Biskup
Roman Marcinkowski pełni
od 52 lat. Wyższe Seminarium
Duchowne ukończył w Płocku w 1965 r. Święcenia kapłańskie przyjął w tym samym
roku z rąk bpa sufragana płockiego ks. Piotra Dudźca. Początkowo
pracował w kilku parafiach diecezji
płockiej. W 1974 ukończył specjalizację katechetyczną. W 1976 uzyskał
magisterium na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. W Kurii Płockiej sprawował wiele ważnych funkcji. Był np.
diecezjalnym wizytatorem religii,
diecezjalnym duszpasterzem rodzin,
dyrektorem wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Redagował podręczniki do nauki religii,
organizował diecezjalne pielgrzymki
i rekolekcje dla młodzieży oraz szkolenia dla katechetów. 28 lutego 1985
r. papież Jan Paweł II mianował księdza
Marcinkowskiego biskupem pomoc-

fot. T. Zawadzki

niczym diecezji płockiej i biskupem
tytularnym Bulla Regia. Jego biskupią
dewizą było zawołanie Euntes docete, co znaczy: idąc, nauczajcie. Sakrę
biskupią przyjął z rąk prymasa kardynała Józefa Glempa 32 lata temu,
tj. 13 kwietnia 1985 r.
W czasie swej biskupiej posługi udzielił sakramentu bierzmowania około
210 tys. osobom i poprowadził ponad 20 serii rekolekcji dla kapłanów
różnych diecezji. W sposób szczególny angażował się w prace dotyczące katechezy, i to zarówno
w diecezji płockiej, jak i na terenie całej Polski. Problemowi temu poświęcił
kilka swoich prac i wiele artykułów.
andrzej zawadzki

21 kwietnia br., w piątek Oktawy Wielkanocnej, wierni parafii św. Wojciecha
w Nasielsku przeszli 14 stacji upamiętniających spotkania Zmartwychwstałego ze swoimi przyjaciółmi i uczniami. Wewnątrz kościoła wierni, młodzież
przygotowująca się do bierzmowania przemierzyli już po raz trzeci Drogą
Światła.
W roku duszpasterskim „Idźcie i głoście”, padły słowa: Dziękujemy Ci, Jezu,
za wszystkich ludzi o wielkim sercu, którzy przekraczali granice państw
i mury wrogości, by zanieść Twą naukę do każdej ludzkiej społeczności. Daj
i nam uczestniczyć całym sercem w ewangelizacji świata. Tyś jest z nami
– poucz nas, jaka jest nasza cząstka w misyjnym dziele Kościoła. Tyś jest
Panem nieba i ziemi – daj nam nową odwagę i moc.
Za krzyżem przepasanym wielkanocną stułą i za płonącym paschałem wierni poszli, prosząc o łaskę pokoju na świecie. Wystarczy włączyć telewizor,
przeczytać codzienne gazety, uruchomić komputer i przejrzeć najbardziej
popularne portale internetowe, aby się o tym przekonać. W różnych regionach świata ludzie ciągle poddawani są miażdżącej sile niesprawiedliwości!
Morduje się wyznawców Jezusa w imię obłąkańczej ideologii dżihadu. Przy-

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Drodzy Mieszkańcy gminy Nasielsk,
W związku z pojawiającymi się publicznie błędnymi informacjami na temat zdawalności egzaminów maturalnych
w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, chcemy przedstawić wyniki osiągane przez
naszych absolwentów na poziomie podstawowym w oparciu o dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w latach 2015-2016.
Od kilku lat z języka polskiego mamy 100% zdawalność. Średni wynik w 2015 r. to 60,92 % (najwyższy wynik - 76%),
natomiast w 2016 r. - 56,51% (na 35 osób zdających, najwyższy wynik - 86%).
Z matematyki w 2016 r. zdawalność przy 35 osobach wyniosła 71%, średni wynik 41,54%, zaś najwyższy to 100%.
Z języka anielskiego w 2016 r. średni wynik wyniósł 57,81% - przy 31 osobach zdających, zdawalność 97%, zaś najwyższe wyniki to 98-96%. Z języka rosyjskiego w 2016 r. zdawalność wyniosła 100%, zaś średni wynik 74%.
Nasza szkoła kształci zarówno uczniów zdolnych, jak i przeciętnych, ale istotnym faktem jest to, iż każdy z nich ma
prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, co często nie jest respektowane przez inne placówki. Poniższe wyniki
wskazują, że większość młodzieży zdaje maturę i może kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych. W opinii
absolwentów „Iwaszkiewicz” daje im odpowiednie wykształcenie, które umożliwia ukończenie wymarzonych kierunków studiów, znalezienie dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy.
Oferta szkoły jest dostosowana do potrzeb środowiska lokalnego oraz współczesnego rynku pracy i odpowiada zainteresowaniom uczniów. Kształcimy między innymi przyszłych lekarzy, dziennikarzy, prawników, ekonomistów, nauczycieli, samorządowców oraz pracowników służb mundurowych. „Iwaszkiewicz” od ponad 70-ciu lat jest na stałe
wpisany w życie społeczności Nasielska.
						
Z poważaniem,
					
Grono Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza

kładem są chociażby ostatnie wydarzenia w Paryżu, Egipcie.
Wciąż gdzieś człowiek krzywdzi człowieka, i dla własnych, niejednokrotnie egoistycznych potrzeb, poniża jego godność! – mówił ks. Grzegorz
Ostrowski, pomysłodawca wydarzenia.
W trakcie drogi uczestnicy rozważali spotkania zmartwychwstałego Chrystusa, m. in. z Marią Magdaleną, św. Tomaszem czy uczniami w drodze do
Emaus. Próbowali również zgłębić osobiste przesłanie dla każdego wiernego, które z tych spotkań wynika.

Pan Jezus czyni dostępnym na ziemi dar pojednania w widzialnym sakramentalnym znaku. Chce, by szafowali nim ludzie – ludzie słabi, którzy sami
potrzebują miłosierdzia. Tajemnica sakramentu święceń, ale i tajemnica
wzajemnej miłości: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią. Panie Jezu Zmartwychwstały, bądź uwielbiony w każdym geście
przebaczenia, który czyni nas podobnymi do Ciebie, w słowie przebaczenia, które toruje Tobie drogę do naszych winowajców. Przyjdź, prosimy,
z darem pokoju wszędzie tam, gdzie jeszcze nadal krzywda rodzi krzywdę
– mówił w czasie nabożeństwa ks. Ostrowski.
Dodatkowo, po raz pierwszy nabożeństwo zostało wzbogacone o elementy
przedstawienia. Inscenizację przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku pod kierunkiem pani Doroty Podgórskiej i ks. Grzegorza Ostrowskiego. Młodzi aktorzy przedstawili spotkanie
Jezusa z Marią Magdaleną, uczniami nad jeziorem po nieudanym połowie,
umocnienie wiary Tomasza oraz powierzenie Piotrowi władzy. Scenografię
przygotowały panie: Bożena Chrzanowska i Anna Chmielewska.
Nabożeństwo wzbogacił śpiew parafialnego chóru „Lira” pod kierunkiem
organisty Joanny Ostaszewskiej. Rozważania czytała pani Anna Korycka.
Ks. Grzegorz A. Ostrowski
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KULTURA

Nowe inicjatywy Skafandra
Od początku roku Stowarzyszenie
Artystyczno-Społeczne ,,Skafander”
przygotowuje szereg nowych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.
Warto zapoznać się z ich ostatnimi
działaniami.
Kontynuowany jest rozpoczęty w zeszłym roku projekt ,,WSK – Wiejska
Scena Kulturalna”. W jego ramach
odbyło się już wiele spotkań, warsztatów i wyjazdów przeznaczonych dla
młodszych i dorosłych mieszkańców
naszej gminy. Członkowie stowarzyszenia, do prowadzenia aktywności
w ramach WSK, zapraszają wielu gości.
Do tej pory zajęcia prowadzili m. in.:
Małgorzata Szyszka – dyplomowany
reżyser (ZASP), absolwentka Wydziału
Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie;
Agnieszka Popłonyk – artysta plastyk,
która prezentowała lalki witrażowe
wykorzystywane do bajecznego i tajemniczego teatru cieni oraz Robert
Lipka – akordeonista współpracujący
z wieloma zespołami muzycznymi,
inspirujący się muzyką ze wschodniej
i południowej Europy.
W tym roku, w ramach Wiejskiej Sceny Kulturalnej, rozpoczął się cykl spotkań pod tytułem ,,Wiejskie Sprawy
Kobiet”. Jak mówi Kinga Szczypek:

Głównym założeniem jest oderwanie się od pędu życiowego, spotkanie
w miłym towarzystwie, wymiana doświadczeń, a także zdobycie nowych
umiejętności.
Co jakiś czas zapraszany jest bowiem gość prezentujący swoje talenty i zachęcający do powtórzenia
ich we własnym gronie. Do tej pory
uczestniczki WSK uczyły się chociażby robienia kulek kąpielowych
domowym sposobem, a w planach
jest tworzenie jadalnych kosmetyków z samodzielnie zebranych roślin. Rozwija się również Wiejska
Spec Kapela, wielopokoleniowy
zespół śpiewaczy, któremu przewodzi wspomniany już Robert Lipka. Dochodzą nowi członkowie.
W planach są też występy. Wiej-

ską Spec Kapelę będziemy mogli
zobaczyć już 6 maja podczas Dni
Nasielska.
Szkoda, że nie wszyscy potrafią docenić działania ,,Skafandra” i niszczą
wyniki ich pracy. Od końca zeszłego
roku stowarzyszenie działa na rzecz
naprawy „Witacza” zdemolowanego
wcześniej przez wandali.
– ,,Witacz” miał witać ludzi odwiedzających Cieksyn. Było na nim drzewo,
ponieważ uznaliśmy, że to najlepszy
symbol dla naszej miejscowości, która
położona jest w otulinie drzew mieszanych – wspomina Kinga Szczypek.
Inicjatywę na rzecz renowacji Witacza
wsparło wiele osób, m. in. Tomasz
Krasoń i sołtys Jackowa Dworskiego,
Renata Włodarska.

Jak widać Stowarzyszenie Społeczno-Artystyczne ,,Skafander” działa
aktywnie na terenie swojej miejscowości, choć jak zaznaczają członkowie
stowarzyszenia, ich zajęcia i warsztaty
skierowane są dla wszystkich chętnych nie tylko z Cieksyna. – Nastawia-

my się na różne wydarzenia mogące
aktywizować społeczność. Jesteśmy
też otwarci na pomysły uczestników
i wymianę doświadczeń – podsumowuje Kinga Szczypek.
(PK)

Z WTZ

Makieta EKO z nagrodą
Warsztaty Terapii
Zajęciowej z Pieścirogów Starych
wzięł y udział w
rozstrzygniętym w
kwietniu br. konkursie modelarskim
Fundacji Banku
Ochrony Środowiska pod nazwą
„Eko Model”. Za makietę przedstawiającą swoją siedzibę z uwzględnieniem
zastosowania w niej technologii ograniczających negatywny wpływ człowieka
na środowisko, Warsztaty otrzymały nagrodę w wysokości 1100 zł (voucher
do wykorzystania w sklepie modelarskim ATA – Świat Modeli).
Konkurs, którego celem było promowanie Odnawialnych Źródeł Energii, polegał na wykonaniu makiety lub modelu EKO instalacji domu w jednej z trzech
kategorii: woda (przydomowe oczyszczalnie ścieków; podłączenie do kanalizacji), ciepło (kolektory słoneczne; wykorzystanie biomasy; pompy ciepła),
energia elektryczna (przydomowe siłownie wiatrowe; systemy fotowoltaiczne).
Uczestnicy Warsztatów przygotowywali swoją makietę przez wiele dni
pod kierunkiem Beaty Olechowicz, instruktora terapii zajęciowej WTZ i Elżbiety Koziary, członka S.W.S. „Jan – Pol”. Gratulujemy!
(red.)

SPORT SZKOLNY. Tenis stołowy

Sukces drużyny
z Popowa Borowego
W środę, 5 kwietnia br., uczennice Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym
w składzie: Natalia Mikulska i Oliwia Karpińska, reprezentowały gminę Nasielsk
na powiatowych zawodach sportowych w drużynowym tenisie stołowym.
Turniej ten odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. Do zawodów przystąpiły szkoły z Orzechowa, Łomnej, Popowa Borowego oraz gospodarze turnieju - SP nr 5 z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Pierwszy i najcięższy mecz rozegraliśmy z gospodarzami turnieju. Po długiej
i nerwowej walce wygraliśmy 3:2. Kolejny z drużyną z Orzechowa, którą pokonaliśmy 3:0. Ostatnim naszym rywalem był zespół z Łomnej. Po wygranych
dwóch poprzednich pojedynkach nasze reprezentantki ze spokojem i uśmiechem na twarzach pokonały rywalki 3:0.
Zwycięstwo we wszystkich meczach zapewniło nam pierwsze miejsce na podium. 11 kwietnia br. reprezentowaliśmy powiat nowodworski na zawodach
miedzypowiatowych w Serocku. W turnieju tym wzięło udział pięć drużyn
w kategorii dziewcząt. Nasze reprezentantki po raz pierwszy grały na tak wysokim szczeblu. W każdym pojedynku walczyły dzielnie. Ostatecznie drużyna z Popowa zajęła czwarte miejsce, plasując się tuż za podium. Był to dla nas
ogromny sukces.
(mk)

Sport w skrócie:
25 kwietnia 2017 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się powiatowy turniej w mini piłkę nożną dziewcząt. Dziewczęta ze Starych Pieścirogów zajęły w tym turnieju pierwsze miejsce.
25 kwietnia 2017 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się powiatowy turniej w mini piłkę nożną chłopców. Chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli w tym turnieju drugie miejsce.
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Z NOK

Złota nutka 2017
Już po raz ósmy
w Nasielskim Ośrodku
Kultury odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „O złotą nutkę”. We wtorek, 25
kwietnia br., na scenie
w s al i wi dowi skowej
NOK zaprezentowały się
przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych
oraz gimnazjaliści z terenu gminy Nasielsk. Konkurs co roku cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Tak również było
i tym razem. Jury musiało
poddać ocenie ponad 50 występów z podziałem na kategorie wiekowe. Uczestników oceniali: Marek
Jurkiewicz, Jacek Gawroński oraz
Tomasz Suwiński. Wyniki 8. Festiwalu „O złotą nutkę” prezentują się
następująco:

Przedszkole - kl. 0
I miejsce: Dominika Krysińska i chórek (Oliwia Jastrzębska, Nela Bujnowska, Pola Ziemińska, Zuzanna
Wietecka) z Niepublicznego Przedszkola SAKOLANDIA – „Co powie
tata?”
II miejsce: Zuzanna Tyc i Natalia Ostrowska z Samorządowego
Przedszkola w Starych Pieścirogach
– „Popatrzcie na jamniczka”
III miejsce: Duet MARYSIA I JAŚ
(Maria Ostaszewska i Jan Piotrak)
z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku – „Po łąkach chodzi
lato”
I V m iej sc e: Kac p er Ł emp icki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku – „Biedroneczki są
w kropeczki”
IV miejsce: Michalina Sierzputowska
z Niepublicznego Przedszkola POD
FIOŁKAMI – „Ja chcę pieska”

Wyróżnienie: Zespół 6 -latki
z Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku – „Kolorowe dzieci”
Klasy I-III
I miejsce: Julia Tylińska ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku – „Opadły mgły”
II miejsce: Franciszek Żabik ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku – „Deszczowa piosenka”
III miejsce: Nastia Szczypek z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie – „Lipka”
Klasy IV-VI
I miejsce: Alicja Kraśniewicz ze
Szkoły Podstawowej w Dębinkach
– „Ale jestem”
II miejsce: Kinga Kolasa ze Szkoły
Podstawowej w Nasielsku – „List do
Boga”
III miejsce: Laura Ziemińska ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku – „Mad
world”
Gimnazjum
I miejsce: Weronika Wapniewska
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku – „Riptide”

Z POWIATU

Debatowali o rynku pracy
Przedsiębiorcy, a także przedstawiciele różnych instytucji i organizacji spotkali się w czwartek, 20 kwietnia br., na
Forum Partnerów Nowodworskiego
Rynku Pracy zorganizowanym już po
raz kolejny przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym
Dworze Mazowieckim. Tegoroczne
spotkanie przebiegało pod hasłem:
„Stare/nowe oblicze nowodworskiego rynku pracy – wpływ i znaczenie
wykorzystania Krajowego Funduszu
Szkoleniowego” i miało na celu, jak
podkreślali organizatorzy, budowanie atmosfery dialogu i współpracy
między przedstawicielami różnych
środowisk w naszym powiecie. Forum wspólnie rozpoczęły i powitały uczestników Magdalena Biernacka
starosta nowodworski oraz Marzenna
Boczek dyrektor nowodworskiego
PUP. W spotkaniu uczestniczył Tomasz Sieradz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie,
który mówił o roli Krajowego Funduszy Szkoleniowego i jego wykorzystaniu na rynku pracy.
Podczas pierwszej, uroczystej części
spotkania najbardziej wyróżniający
się partnerzy PUP otrzymali podziękowania od tej instytucji. Przyznano
je aż w VI kategoriach. Wśród nagrodzonych, którzy aktywnie współpracują z Powiatowym Urzędem
Pracy znalazło się też kilka podmiotów z naszej gminy. W kategorii „Lider nowodworskiego rynku pracy”
za wspieranie aktywności zawodowej

mieszkańców naszego
powiatu podziękowania
otrzymali m.in.: Dom Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II w Nasielsku, WIN –
BUD H.E. Winniccy Dom
Handlowy „Majster” Sp. j.,
Urząd Miejski w Nasielsku.
W kolejnej kategorii „Efektywne wykorzystanie
instrumentów rynku pracy” doceniono działania
dwóch nasielskich przedsiębiorców:
„Biuro Rachunkowe” pani Joanny Orłowskiej oraz Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska.
Specjalne podziękowania za szczególne zrozumienie zasady społecznej
odpowiedzialności biznesu w zakresie polityki społecznej oraz wyjątkowe zaangażowanie i działania na rzecz
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych otrzymał pan Janusz
Konerberger.
W dalszej części Forum jego uczestnicy mogli obserwować trzy debaty tematyczne przygotowane
i prowadzone przez pracowników nowodworskiego PUP. Udział w nich brali
eksperci z różnych instytucji i organizacji. Pierwsza debata „KFS – kompetentny pracownik – sukces w biznesie”
prowadzona przez Katarzynę Kusio
wskazywała jednoznacznie na potrzebę ustawicznego kształcenia pracowników i zwiększania ich umiejętności.
Kolejna debata „Pracownik potrzebny od zaraz – nowe oblicze lokalnego

bezrobocia” moderowana była przez
Natalię Pręgowską i podejmowała
zagadnienia dotyczące zatrudniania
cudzoziemców oraz osób młodych.
Biorący w niej udział eksperci przyznali zgodnie, że kapitał ludzki jest
najważniejszym czynnikiem stanowiącym o rozwoju przedsiębiorstwa.
Pod hasłem: „(nie)Pełnosprawność na
rynku pracy – problem, norma czy
wyzwanie” ostatnią debatę poprowadziła Emilia Dałkiewicz – Kojło. Dyskutowano w niej o możliwościach
aktywizacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych z perspektywy instytucji takich jak: PUP, PFRON,
Centrum Pomocy Rodzinie.
Na zakończenie, Marzenna Boczek
dyrektor PUP, w kilku zdaniach podsumowała spotkanie wskazując na
konieczność tworzenia partnerstwa
lokalnego.
Forum, odbywało się w Hotelu Royal
w Modlinie, a dodatkową jego atrakcją
była możliwość skorzystania ze spaceru po Twierdzy Modlin.
(i.)

II miejsce: Julia Bielecka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku – „Poplątana”
III miejsce: Sara Rudzińska z Zespołu
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach –
„Dziewczyna z granatem”
Wyróżnienie: Zuzanna Ostaszewska z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nasielsku – „Alleluja”
W tym roku po raz pierwszy postanowiono przyznać także Nagrodę Publiczności. Po opublikowaniu
zdjęć uczestników przeglądu na funpage Nasielskiego Ośrodka Kultury,
można było oddać głos na swojego
faworyta, klikając „Lubię to”. Głosowanie trwało 24 godziny. Najwięcej
„polubień” oraz Nagrodę Publiczności zdobyła Julia Bielecka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku.
Gratulujemy serdecznie laureatom
tegorocznego przeglądu. Jeżeli ktoś
nie mógł posłuchać ich na żywo w
NOK, zapraszamy na Dni Nasielska.

W sobotę, 6 maja br., na Stadionie
Miejskim zaprezentują się wszyscy

laureaci „Złotej nutki”. Tam również
nastąpi uroczyste wręczenie nagród.
Zapraszamy.
K.T.

TEKST SPONSOROWANY

7 urodziny
PSB Mrówka Nasielsk
W sobotę, 22 kwietnia br., odbyły się 7 urodziny marketu PSB Mrówka
Nasielsk. W festynie z okazji urodzin wzięli udział mieszkańcy naszego
miasta i okolicznych gmin. Na małych i dużych uczestników imprezy czekało wiele atrakcji, konkursów i zabaw. Wszyscy Klienci mogli
wziąć udział w konkursach, za które były przyznawane nagrody. Każdy Klient, który w tym dniu dokonał nawet najmniejszych zakupów,
dostawał upominek, a co godzinę losowane były nagrody. Z okazji
7 urodzin naszego marketu przez cały miesiąc trwał konkurs, w którym
nagrodą główną była wycieczka do słonecznej Hiszpanii oraz zestaw
mebli do ogrodu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez zaprzyjaź-

nionych dostawców profesjonalne pokazy asortymentu. Na stoiskach
klienci mieli okazję przetestować oferowane przez nas produkty, poznać nowości na rok 2017 oraz uzyskać fachowe porady z pierwszej
ręki.
Cieszymy się, iż pomimo tak „zimowej” aury, nasi klienci licznie uczestniczyli w urodzinach marketu. Dziękujemy!
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ZE SZKÓŁ. Eliminacje powiatowe

Sprawdzali wiedzę o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym
2 5 k w i e t n i a 2 01 7 r .
w Szkole Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbyły się
eliminacje powiatowe XL
Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Popularyzowanie przepisów i zasad
bezpiecznego poruszania się
po drogach oraz podstawowych zasad i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także
kształtowanie partnerskich
zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego to główne
cele konkursu.
Od godziny 9.00 w zmaganiach
rywalizowało 6 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe
i gimnazjalne z terenu powiatu nowodworskiego. Drużyny szkół podstawowych składały się z czterech
osób (2 dziewczynek i 2 chłopców),
natomiast szkoły gimnazjalne były
reprezentowane przez drużyny trzyosobowe.
Szkoły podstawowe:
SP im. Stefana Starz yńskiego
w Nasielsku; SP z Zespołu Szkół nr 2
w Starych Pieścirogach; SP im. Jana
Pawła II w Dębinkach.
Gimnazja:
G. z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza;
G. z ZS nr 2 w Starych Pieścirogach;
PG. przy LO w Nasielsku.
Turniej został przeprowadzony
przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji: podkom. Katarzynę Mac
– sędzia główny, podkom. Marcina
Goschorskiego, mł. asp. Szymona
Koźniewskiego, rzecznika prasowego Komendy Powiatowej w Nowym
Dworze Mazowieckim oraz ratowników medycznych: Janusza Pawłowicza i Macieja Zielińskiego.
Uczestnicy turnieju rywalizowali
w trzech konkurencjach: test wiedzy
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jazda po torze przeszkód oraz
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wszyscy biorący udział w turnieju rozwiązywali 2 testy teoretyczne.
Pierwszy, składający się z 25 pytań,

obejmował zagadnienia znajomości
zasad bezpieczeństwa i przepisów
obowiązujących w ruchu drogowym. Drugi, składający się z 10 pytań, polegał na ustaleniu prawidłowej
kolejności przejazdu przez skrzyżowania. Wszystkie zagadnienia teoretyczne zostały przygotowane przez
specjalistów z Komendy Stołecznej
Policji. Nad całością czuwała podkom. Katarzyna Mac.
Kolejna konkurencja polegała na
udzieleniu przez całą drużynę pomocy osobie poszkodowanej.
Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratowników medycznych.
Ostatnim elementem turnieju był tor
przeszkód. Zasady pokonywania toru
przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej i Powiatowej. To oni czuwali nad prawidłowym
przebiegiem turnieju. Przeszkody
i użyte w rywalizacji rowery były
własnością KSP.
Po dokładnym podliczeniu wyników
wyłoniono zwycięzców turnieju:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
Publiczne Gimnazjum przy Liceum
Ogólnokształcącym w Nasielsku
II miejsce – Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, Gimnazjum z Zespołu Szkół nr
2 w Starych Pieścirogach
III miejsce – Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Dębinkach, Zespół
Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza
Najlepsi uczestnicy turnieju w klasyfikacji indywidualnej:
Bartosz Dygus – Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku,

Kajetan Kiliś – Gimnazjum z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach.
Drużyny oraz najlepsi uczestnicy
turnieju otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Starostę Nowodworskiego, Burmistrza Nasielska
oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego.
W kolejnym etapie, który odbędzie
się 24 maja w Warszawie, nasz powiat reprezentować będą drużyny:
– w kategorii szkół podstawowych:
Alicja Frądczyk kl. VI d, Weronika Gontarz kl. V a, Bartosz Dygus
kl. VI b, Jan Biernacki kl. V b rez.
Oliwia Chojnacka kl. V b, Jakub
Lewandowski kl. VI b ze Szkoły
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku pod opieką Moniki Paluszek.
– w kategorii szkół gimnazjalnych:
Emilia Ćwik kl. I, Mateusz Matuszewski kl. II, Jakub Śliwiński kl. II
z Publicznego Gimnazjum przy
Liceum Ogólnokształcącym pod
opieką Małgorzaty Łuczyńskiej.
Zw ycięzcom ora z wsz ystk im
uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
W tym miejscu bardzo dziękujemy:
Ewie Lipowskiej, Magdzie Mackiewicz oraz Małgorzacie Sitek ze
Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu eliminacji
powiatowych XL Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów.
Koordynator Turnieju
Monika Paluszek

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Z Natalią po zdrowie
Uczennice Publicznego Gimnazjum w Cieksynie po raz pierwszy brał y udział w Olimpiadzie
Promocji Zdrowego Stylu Życia
2016/2017, organizowanej przez
Zarząd Główny PCK. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród
młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych
do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i

problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dotyczącej
czynników zagrażających zdrowiu
oraz sposobów jego ochrony.
Etap szkolny, a następnie rejonowy na poziomie gimnazjum
wygrała uczennica klasy II - Natalia Zawadzka, pokonując innych
gimnazjalistów z terenu powiatu nowodworskiego. Zgodnie
z regulaminem etapu okręgowego, uczennica przeprowadziła
akcję promującą zdrowie na tere-

nie szkoły „Z Natalią po zdrowie”,
w której m. in. zachęcała uczniów
do podejmowania aktywności fizycznej w czasie przerw lekcyjnych, przeprowadzała prelekcje
dla rodziców, zajęcia edukacyjne
dla przedszkolaków oraz warsztaty udzielania pierwszej pomocy
z ratownikiem medycznym. Dokumentacja akcji zdrowotnej została oceniona maksymalną ilością
punktów w konkursie.

Życie Nasielska nr 10 (474); 5.05.–18.05.2017

PORADY

Ostropest plamisty
i jego właściwości
O strop e st to roś l i na
pochodząca z rodziny astrowatych, jednak
z wyglądu przypomina
popularny na naszych
łąkach oset. Jego cenne
właściwości zdrowotne
znane są już od starożytności. Sylimaryna jest
główną i najważniejszą
substancją, której ostropest zawdzięcza swoje niezwykłe właściwości.
Ostropest ma szerokie zastosowanie. Jego podstawową zaletą jest działanie wspomagające pracę wątroby. Dlatego jest on głównym składnikiem
wielu leków i suplementów wspomagających regenerację. Dodatkowo
wspiera odtruwanie, oczyszczanie i chroni komórki wątroby.
Nasiona te pomagają zarówno przy początkowych problemach z wątrobą wywołanych niewłaściwym odżywianiem czy nadwagą, jak również
przy poważnych schorzeniach, tj. przy marskości wątroby, zwyrodnieniu
tłuszczowemu, wirusowym zapaleniu wątroby, zapaleniach dróg żółciowych czy kamicy żółciowej oraz przy wszelkich uszkodzeniach wątroby
spowodowanych zatruciem alkoholowym.
Ostropest wykazuje także właściwości w normowaniu stężenia glukozy we krwi u osób z cukrzycą. Dodatkowo reguluje stężenie poziomu
cholesterolu.
Jeśli mamy problemy trawienne, zgagę, wzdęcia, obniżone wydzielanie
soku żołądkowego, brak łaknienia, to ostropest także może nam pomóc
w tych dolegliwościach.
Działanie antyoksydacyjne zwalczające wolne rodniki zmniejsza ryzyko
powstania nowotworu. Wykazuje działanie przeciwzapalne, dzięki czemu jest bardzo pomocny w walce z problemem łuszczycy.
Ostropest obniża także ciśnienie krwi, powoduje zmniejszenie częstotliwości bólów migrenowych. Polecany jest również osobom, które przechodzą długie kuracje antybiotykowe.
Ostropest możemy zakupić w aptece w postaci leku lub suplementu
diety. Warto także przemyśleć zakup dużo tańszej i naturalnej wersji nasion. Nasiona te należy zmielić świeżo w domu, abyśmy mieli pewność,
że zawierają wszystkie cenne właściwości. Następnie można spożywać
napar z nasion ostropestu lub zmielone ziarna dodawać do różnego rodzaju potraw, np. jako dodatek do jogurtu, owsianki, do sałatek warzywnych, mięs oraz jako posypka do kanapek. Dziennie możemy spożywać
nie więcej niż 2-3 łyżeczki zmielonego ostropestu.
Nie powinny go przyjmować kobiety w ciąży, kobiety karmiące
oraz dzieci poniżej 12-tego roku życia ze względu na fakt, że nie przeprowadzono badań na tych grupach. Przeciwwskazaniem jest też
niedrożność dróg żółciowych. Osoby przyjmujące leki na cukrzycę powinny pamiętać, że ostropest może także obniżać poziom cukru. Należy
brać ten fakt pod uwagę przy stosowaniu.
Iwona Łątka
Dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl
24 marca br. Natalia przystąpiła
do napisania testu sprawdzającego
wiedzę na etapie okręgowym XXV
Olimpiady w siedzibie PCK w Warszawie i zajęła III miejsce w katego-

rii uczniów gimnazjum. Serdecznie
gratulujemy Natalii Zawadzkiej
oraz jej rodzicom sukcesu.
Kinga Majchrzak
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Nasielsk w granicach Rzeczypospolitej szlacheckiej – część IV
Ze zniszczeniami „potopu” należy kojarzyć przeniesienie rez ydencji Wesslów z Nasielska
do podmiejskiego Chrcynna. Od
tego czasu w Nasielsku będzie
następował rozwój urbanistyczny
miasta w kierunku południowym
i p o ł ud n i owo – ws c h o d n i m,
wzdłuż drogi do Żabiczyna
i Chrcynna. Przy wspomnianej
drodze ciągnęł y się szerokim
pasmem pola dworskie wchodzące w skład dóbr nasielskich.
Zyskująca na znaczeniu rodzina
Wesslów gromadziła okoliczne
dobra ziemskie, skupując zadłużone wsie i folwarki. Miało to ścisły związek z koligacją Wesslów
z rodziną królewską. Nie można zatem wykluczyć, że Jan III
Sobieski bezpośrednio poznał
smutny stan miasta t ym bardziej, że monarcha często przebywał na łowach i wypoczynku
w sąsiadujących z Nasielskiem
jego prywatnych dobrach tzw.
klucza szumlińskiego z Wroną,
Jońcem, Królewcem, Idzikowicami, Pruszkowem po Kuchary
Królewskie, Bolęcin i Sochocin.
Dopiero w połowie XVIII wieku Jakub Sobieski sprzedał klucz
szumliński rodzinie Poniatowskich.
Rezultatem bliskich kontaktów
Wesslów z Janem III Sobieskim
było potwierdzenie przywilejów
miejskich przez monarchę datowane na 1683 rok.
Kolejne nieszczęście spadło na
Ma zowsze j u ż w końcu maj a
1702 roku, k iedy to Sz wed zi
w ramach II wojny północnej
(1701 – 1720) zajęli dużą część
dzielnicy. W dniu 1 maja 1703
roku armia szwedzka Karola XII
stoczyła z wojskami saskimi, dowodzonymi przez feldmarszałka Steinau, zwycięską bitwę pod
Pułtuskiem. Pobici Sasi wycofali
się do Ostrołęki, a zniechęceni
Szwedzi cofnęli się niszczącym
marszem przez Nasielsk, Płońsk
ku Toruniowi, rozpuściwszy szeroko zagony rekwirujące w całej
okolicy prowianty potrzebne do
przypuszczalnie długotrwałego
oblężenia twierdz pruskich.
Wiosną 1703 roku woj ska litewskie w sile 25 – 30 chorągwi zajęły stanowiska w rejonie
Makowa, Przasnysza, Ciechanowa, Nasielska, Nowego Miasta
i Sochocina. W połowie kwietnia
chorągwie z Nasielska przesunięto jako wzmocnienie dla saskich
oddziałów nad Wisłą, zajęły one

stanowiska głównie w rejonie Zakroczymia i Czerwińska.
W ramach przegrupowań w dorzecze Narwi i Bugu przybył y
wojska saskie. Spotkały się one
p o c z ą t kowo z p r z yc h yl n y m
przyjęciem ze strony miejscowej
ludności. Feldmarszałek Steinau
wydał rozkaz, by całe konieczne zap otrzeb owanie, oprócz
siana i słomy, kupować od ludności cywilnej. Jednakże rozkaz
ten nie był do końca przestrzegany, szczególnie na terenach
odleglejszych od kwatery głównej. Często dochodziło do żołnierskiej swawoli. Mieszkańcom
Nasielska i okolic stacjonowanie
Sasów dało się we znaki. „Sasi gęsto po różnych wsiach duchownych stali i lubo sub specie de
propiro życia, przecież w wielu
miejscach po części było przez
nich szkody.” Jak napisał biskup
Ludwik Zauski w każdej wiosce
rozlokowano po 5 – 6 żołnierzy. Sytuacja uległa pogorszeniu
wraz z przybyciem „złodziejskiej
Litwy”. Dochodziło do rabunków
i gwałtów, jakby nastał już – jak
podawał biskup płocki – supremum iudici dies [w tłumaczeniu
na język polski: najwyższy sędzia
dni – przyp. red.].
Po p ot yc zc e p o d O kun i n e m
(29 kwietnia 1703 roku) wojska
sasko – litewskie śpiesznie wycofał y się wraz z taborami do
Nasielska. Feldmarszałek Steinau
i strażnik litewski Pociej, w poniedziałek 30 kwietnia zarządzili
koncentrację swoich oddziałów
w rejonie wsi Czajki. Jednak nie
wierząc w swe szanse w walce,
przed południem wycofali się
do Nasielska, zjadłszy tu obiad
podążali do Pułtuska. Karol XII
dowiedziawszy się o wycofaniu
wojsk sasko – litewskich z rejonu linii Wkry, podjął decyzję
o pozostawieniu nad Wkrą piechoty, artylerii i taborów i wyruszeniu w pościg na czele jazdy.
P ięć re g imentów sz we d zk iej
kawalerii z niewielkimi stratami
wpław przepł ynęło Wkrę i pod
wi e c zór 3 0 k wi e tn ia dot arło do Nasielska. W miasteczku
Szwedzi zastali około 200 wozów z taborami pozostawionych
przez wycofujące się wojska sasko – litewskie, nieco żołnierzy
saskich i lazaret. W ręce szwedzkie wpadło też kilkadziesiąt koni.
N o c ą , p r z y b l a s ku p o c h o d ni, dokładnie zrewidowali oni,
a przy tym splądrowali wszystkie

domy w mieście w poszukiwaniu ukrywających się oficerów. Podczas nocnego marszu
w kierunku Pułtuska dochodziło do wielu drobnych potyczek
z wyprawionymi na straż chorągwiami litewskimi i saskim regimentem dragonów.
Now y et ap ni szc ząc ej woj ny rozp oczął się w g rudniu
1707 roku, k i e d y to na te n
teren wkrocz yła ścigająca
Szwedów armia rosyjska. Zaczęła się wojna domowa między zwolennikami Stanisława
Leszczyńskiego, popieranego
przez Szwedów, a zwolennikami Augusta II Sasa, którego
popierali Rosjanie. W Nasielsku
często kwaterował y oddział y rosyjskie. W styczniu 1708
roku wojska Karola XII ponownie przemaszerował y przez
Nasielsk w stronę Pułtuska i dalej w stronę Puszczy Kurpiowskiej, skąd udały się do Grodna.
Klęska pod Połtawą (1709 roku)
położyła kres potędze szwedzkiej. Na Mazowsze wkroczyły
zwycięskie wojska rosyjskie.
W 1715 roku w Pułtusku kwaterował syn cara Piotra I – Aleksy
w towarzystwie feldmarszałka
Szeremietowa i licznych odStrona z najstarszego opisu Mazowsza Jędrzeja Święcickiego z fragmentem dotyczącym
działów rosyjskich.
Nasielska.
Następstwa wojny trwały jeszwojska potęgowały zbiegostwo nej dewastacji, przyśpieszonej
cze długo, oto bowiem w ślad
za wojną prz yszł y klęski ele- chłopów, którzy uciekali do Prus zniszczeniami z okresu „potopu” szwedzkiego. Stok wzgómentarne. Zaraza przywleczona Książęcych.
przez żołnierz y w czasie nie- Dzieła zniszczenia w Nasielsku rza na którym posadowiony był
ustannych przemarszów objęła dope ł niło częściowe zawale- kościół osunął się, a w raz z nim
Mazowsze dotykając nie tylko nie się kościoła, które nastąpiło zawaleniu uleg ła po ł udniowa
ludzi, ale i zwierzęta. Praktycznie w 1710 roku. Budowla ta w trak- ściana świątyni.
Stanisław Tyc
okres walk i wstrząsów zakończył cie wieków ulegać zaczęła pewsię w 1733 roku wraz z wyborem
na tron Polski Augusta III Sasa.
Jasne jest, że na skutek przemarszów obcych wojsk, grabież y
i przywleczonej epidemii musiał ucierpieć Nasielsk jak i jego
Skwer przy Baszcie, lata 60-te XX w.
mieszkańcy. Strat y demograficzne trudno dziś sprecyzować,
zwykło się je określać na 10 %.
Wielkim nieszczęściem lat powojennych okazał się żołnierz
p ol sk i, któr y roz zuchwalony
bezkarnością, często niepłatny,
sam wymierzał sprawiedliwość
plądrując wsie, niszcząc dobytek,
rabując i gwałcąc. Ucisk wojska
zwiększył się, gdy wiosną 1713
roku wprowadzono na Mazowsze armię saską. Brutalność i wysokość pobieranych kontrybucji
przekraczały to, co dotychczas
doznawano od wojska krajowego. Nadmierny ucisk i g wał t y
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Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część XII
Niedziela, 5 listopada 1916 roku
W tych dniach mija akuratnie miesiąc od czasu, jak zostałem pisarzem
w naszej rocie. Nie pisałem o tym nic,
gdyż nie miałem na to czasu z powodu nawału pracy w kancelarii, która
była prowadzona bardzo niedbale,
przy tym podporszczyk z feldfeblem
wyjechali na urlop. Obecnie powrócili z urlopu, wobec czego korzystam
z wolnej chwili i dzielę się nowinami ze
swym dziennikiem. (…) Nocy dzisiejszej miałem osobliwy sen, z którego
wywnioskowałem, że mi się wyśni
coś nieprzyjemnego i nie myliłem się:
z naszej roty wybierano dwóch kandydatów na felczerów, oczywiście ja
chciałem koniecznie jechać do szkoły felczerskiej, rozumiejąc to dobrze,
że wyuczywszy się tego fachu, można by go wykorzystać chociażby i po
wojnie, lecz niestety nie puszczono
mnie z powodu braku kandydata na
moje miejsce. I jeszcze nieprzyjemna
nowina – oto z naszej drużyny wybierają wszystkich zdrowych mężczyzn
z roku 1898 i młodszych, prawdopodobnie niedługo przeznaczą nas na
pozycje, wszak wszytko [jest] możliwe, co się ma stać, to się stanie, na
wszystko jestem przygotowany. Wojna jeszcze nieprędko się skończy.
Obie strony znowu mobilizują wojsko, na pewno zima przejdzie spokojnie, a na wiosnę znowu rozpoczną się
boje, wydaje się, że w roku przyszłym
wojna powinna się skończyć. Obecnie ludzie cierpią straszne niewygody
i przymierają głodem.
Niedziela, 12 listopada
Tydzień ubiegły przynosi nam znowu
świeże i ciekawe nowiny spoza kordonu, z naszej nieszczęśliwej Polski.
Wypadki toczą się od paru miesięcy coraz szybszym pędem, z dnia na
dzień zmieniają się warunki naszego
narodowego życia. Mocarstwa centralne, bądźmy tego pewni, przygotowują nam prawdziwą niespodziankę
i jeszcze większe nieszczęście, niż to,
jakie nas spotkało dotąd.
Niemcy i Austriacy, pomimo tego, że
się trzymają nieźle, są jednak w krytycznym położeniu, ich armie mocno nadwyrężone, nie mają nadziei na
przyszłe powodzenie i właśnie dlatego starają się, jak mogą, aby Polaków
zwerbować na swoją stronę. Nie dosyć tego, w tych dniach Niemcy i Austria ogłosiły w Warszawie i Lublinie
komunikaty, które głoszą, że Polska
będzie odbudowana, że będzie posiadała swego króla, wojsko, swój
sejm, jednym słowem ma być samodzielnym państwem polskim, które
obecnie powinno być wdzięczne za
swą niepodległość Niemcom i wystawić milionową armię, aby wspólnie walczyć za swą niepodległość
przeciw Rosji, tym sposobem zwyciężyć Rosję, odebrać jej resztę Polski
i z tą Polską być w ścisłym związku na
przyszłość. Problem ten zrobił ogromne wrażenie nie tylko w Rosji, ale
i poza granicami wszystkich państw.

Obecnie wojna poszła na drugi plan
– wszyscy zajmują się tylko Polską,
wszystkie gazety są przepełnione informacjami o Polsce i Polakach. (…)
Niedziela, 19 listopada
Tydzień ubiegły przyniósł nam znowu
tragiczną nowinę – oto 15 listopada
zmarł śp. Henryk Sienkiewicz w mieście Vevey w Szwajcarii. Legło w prochu ciało wielkiego, duchowi zasię dla
zasług niezmiernych, dla bezgranicznego umiłowania ziemi praojców.
Sienkiewicz nie był pisarzem ludowym, nigdy dla ludu specjalne nie
pisał, ale był niewątpliwie najpoczytniejszym wśród ludu pisarzem. Tak mi
żywo stoi w pamięci ta chwila, kiedy
byłem jeszcze chłopcem na praktyce
w Kroczewie i po raz pierwszy wpadła mi do ręki jego jaśniejąca Trylogia. Był to czas ciszy cmentarnej. Była
noc bezgwiezdna narodu. Były to lata
szare, jesienne, otulone w mgły gęste, rozśpiewane wichurą żałobną.
„Ogniem i mieczem” było więcej niż
arcydziełem literatury. Księga ta stała się czynem narodowym, stała się
dzwonem olbrzymim, który rozbujał
się nad ziemią mogił i krzyżów, nad
martwotą serc, nad tragedią rąk skrępowanych. Strata Henryka Sienkiewicza w dzisiejszej chwili dziejowej jest
niepowetowana. Niech mu będzie
lekką ta ziemia, którą on tak umiłował.
Coraz więcej nadchodzi wiadomości z kraju. Słynne legiony galicyjskie
zostały ostatecznie rozwiązane, a to
z powodu ich wrzenia, a raczej protestu czynnego przeciw Niemcom,
którzy zamierzają zmobilizować Polaków i wcielić ich do niemieckiej armii, aby wspólnie walczyć przeciw
Rosji. Sam generał legionów Piłsudski oświadczył: „Bez Krakowa, Poznania i morza polskiego – nie ma
mowy o żadnej Polsce, armia polska nie może walczyć za cudzą sprawę.” Wobec czego za takie śmiałe
wystąpienie, został on pozbawiony
dowództwa nad legionami, a same
legiony zostały rozwiązane. (…)
Niedziela, 3 grudnia
Tydzień ubiegły przynosi nam znowu ciekawe nowiny. Dnia 21 listopada umarł cesarz austriacki [Franciszek
Józef]. … wszystko zmienia się jak
w kalejdoskopie. Ogólna sprawa polska, z powodu której wojna dobiegła
do samego jądra, gdyż zaczęto mówić urzędowo w całej Europie o odbudowaniu Polski.
Poruszyła ona wszystkie umysły zajmujące się polityką. Jednakowoż
Rosja, a szczególnie jej kierownicy,
niechętnie słuchają o samodzielnej
Polsce. Rosjanie nie mogą się zdecydować w kwestii polskiej. Wszystko odkładają po skończonej wojnie,
wobec czego Polacy są obecnie
w trudnym położeniu. Jak postępować obecnie? Trzeba się trzymać Rosji!
Bo chociaż Niemcy obiecują nam
niepodległą Polskę, aby z nimi tylko
iść ręka w rękę, chcą organizować

polską armię, aby ta walczyła już jako
niepodległe państwo, którego żadne
państwo nie uznało urzędowo…
Większość narodu polskiego zaprotestowała przeciw niemieckim zamysłom i stoi w dalszym ciągu po stronie
Rosji, twierdząc, że Niemcy nie tylko
nie rozwiązują sprawy polskiej, ale
przeciwnie – dzielą ją na nowe części. Istotnie dzień każdy przynosi nam
nowe dowody, że poza piękną nazwą
niepodległości Królestwa Polskiego,
kryje się ciąg tradycyjnej w stosunku do Polski polityki Prus rozpoczętej
przed półtora wiekiem. W sejmie pruskim uchwalono wniosek, że stworzenie nowego państwa polskiego
w niczym nie zmieni dotychczasowej
polityki pruskiej w stosunku do Polaków. To znaczy, że utrzymane będą
w całej rozciągłości wszystkie prawa wyjątkowe aż do wywłaszczenia
przymusowego włącznie.
Zaczyna się podnosić coraz więcej
głosów polityków polskich w Rosji na
temat przyszłej Polski. Rozpoczęła się
krytyka rządu rosyjskiego. Polacy zaczynają mówić otwarcie i szczerze,
czego mogą się właściwie spodziewać od Rosji. I słusznie, bo czas przyszedł odpowiedni ku temu. Dwa i pół
roku przeszło od wielkiej wojny, a Rosja dla Polaków nic nie zrobiła.
Niedziela, 10 grudnia
Wloką się ciężkie godziny dnia ciemnego. Na świecie zaciekły jesienny
wiatr wyje, huczy, jęczy, gwiżdże, kręci garściami zbutwiałych liści, sypie
drobnym deszczem, rwie pęki słomy
ze strzech, mimo tego wolimy taką
pogodę niż piękny słoneczny dzień,
bo mamy w taki brzydki dzień nieco
spokoju. Przede wszystkim ustaje artyleryjski bój, po wtóre nie kręcą się
aeroplany, a po trzecie (i to najważniejsze) nie obawiamy się niemieckich
gazów trujących. Tak często jesteśmy
alarmowani, że Niemcy puszczają
gazy, to z prawa, to z lewa, żeby być
przygotowanym na spotkanie z nimi;
w takim razie często się zdarza, że po
całych nocach nie sypiamy, jednakowoż nie zdarzyło się nam ani razu
spotkać oko w oko z gazami trującymi.
Tydzień ubiegły to nowe zwycięstwo Niemców na Bałkanach, pobili
oni Rumunów, przerwali front, zajęli 6 grudnia Bukareszt wraz z fortecą.
Rosja przerzuca nowe siły na front
rumuński, aby nie pozwolić Niemcom zupełnie rozbić Rumunii. Już
od dwóch tygodni pociągi za pociągami odchodzą w stronę Rumunii,
gdyż wyjeżdża cała IV armia, do której i nasza brygada należy. Z dnia na
dzień oczekujemy wyjazdu. Co nas
tam czeka, trudno powiedzieć. Cała
Europa przygnieciona jest strasznym
ciężarem wojny obecnej. Straszne
widmo zagląda wszystkim w oczy.
Dwa i pół roku okropnej wojny otworzyły nareszcie Niemcom oczy na
straszną nędzę Europy, której oni byli
głównymi sprawcami. Zrozumieli oni,
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że tak dalej być nie może, gdyż wszyscy stoją nad przepaścią, i im dłużej
potrwa taki stan rzeczy, tym dla nich
samych będzie gorzej. Otóż w tych
dniach ogłosili urzędowo, że oni
i ich sprzymierzeńcy tj. Austria, Turcja
i Bułgaria – chcą pokoju; do papieża
i państw neutralnych wysłali swoich
posłów, aby ci pośredniczyli między
naszymi sprzymierzeńcami. Co z tego
wyniknie, najbliższa przyszłość pokaże, zdaje się, że nasi sprzymierzeńcy
nie zgodzą się obecnie na pokój, wojna będzie dalej.
Niedziela, 17 grudnia
Tydzień ubiegły to komentarze polityków o pokoju, o którym nowinę
prawie wszędzie przyjęto z niedowierzaniem. Nasza koalicja wypowiedziała się jednogłośnie, że obecnie
pokoju nie będzie i nie może być,
dopóki Niemcy nie będą zgniecione
zupełnie.
Nasi sprzymierzeni są zadowoleni
z dotychczasowego przebiegu wojny
i dlatego nie chcą wchodzić w żadne
pertraktacje pokojowe z Niemcami,
mają nadzieję w roku przyszłym, to
jest w 1917 pobić przeciwników. Rozpoczęły się już przygotowania na rok
przyszły. Anglia powołuje nowy milion żołnierzy pod broń, jak również
w Rosji, we Francji i Anglii pozmieniano ministrów, którzy prowadzili dotychczas wojnę. Wybrano ludzi więcej
energicznych. U naszych sprzymierzonych odbywają się narady, jak zapobiec klęsce głodowej. Drożyzna
panuje wszędzie niesłychana. W daleko większym stopniu odczuwają to
nasi przeciwnicy, gdyż jak głoszą gazety, zapasów żywnościowych wystarczy im może tylko do wiosny.

Niedziela, 24 grudnia
Wczoraj przeszliśmy na nowe miejsce, stajemy we wsi Wielkie Sioło
o wiorstę od miasteczka Mira, prawdopodobnie pojedziemy niezadługo na front rumuński. Obecnie nasza
drużyna odpoczywa, żyje w ziemlankach i czeka na nowe buty, gdyż
połowa ludzi jest zupełnie bosa. Zima
rozpoczęła się już na dobre, śniegu
przebywa i z każdym dniem coraz
większe mrozy.
Miasteczko Mir to starożytna licha żydowska mieścina o dwóch
cerkwiach i lichym drewnianym
kościółku. Obok miasteczka nad
rzeczką stoją ruiny starego zamku warownego o czterech wysokich obronnych basztach. Znajduje
się w pobliżu Mira piękny majątek,
księcia Światopork – Mirskiego, są
tu piękne sady owocowe i park,
wskutek wojny wszystko poniszczone. Na każdym kroku widać tu
rusyfikację i przymuszanie do prawosławia. Ludność dawna polska
do połowy zrusyfikowana, obecnie
mało odporna, mimo tego wszystko sympatyzuje z Polską i każdego
Polaka z Kongresówki widzi miłym
gościem u siebie.
Na frontach panuje wszędzie cisza, z wyjątkiem rumuńskiego, gdzie
Niemcy dużymi siłami następują
w dalszym ciągu. Rumuńskie i rosyjskie wojsko odstępuje na północ. (…)
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.

Kalendarium dziejów Nasielska i okolic
od 1795 roku do 1939 roku – część V
1905 r. – wydarzenia rewolucji z lat 1905 – 1907; (4 lutego) chłopi zebrani
w Chrcynnie, gdzie była siedziba wójta nasielskiej gminy wiejskiej, zażądali
wprowadzenia języka polskiego jako urzędowego w administracji gminnej
i odmówili podpisania protokołu z zebrania, ponieważ był napisany po rosyjsku. W Popowie Borowym zaś 35 uczniów jednoklasowej szkoły początkowej odmówiło nauki w języku rosyjskim. Władze rosyjskie w odwecie
zamknęły gminną szkołę.
1905 r. – nasielska ochotnicza straż dysponowała wozem konnym z czterema beczkami żelaznymi, pięcioma beczkami drewnianymi, siedmioma
drabinami oraz przenośnym ręcznym hydroforem.
1906 r. – powstanie koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Nasielsku. Na jego
czele stanęli dr Władysław Stefański i Edward Netzel.
1906 r. – w Warszawie ukazuje się książka Anny Zielińskiej „Na zamku
nasielskim”. Opowiadanie z XVIII w. dla dorastającej młodzieży.
1908 r. – powołanie do życia strażackiej orkiestry (18 osób). Współorganizatorem i pierwszym jej kierownikiem był miejscowy organista Antoni Sitek.
Orkiestra zajmowała się oprawą muzyczną uroczystości religijnych i wizyt
biskupich. Nasielscy strażacy mieli swoje święto obchodzone 14 sierpnia,
tego dnia było odprawiane nabożeństwo w ich intencji, a wieczorem odbywała się zabawa taneczna. Liczba mieszkańców Nasielska w tym roku wynosi 6353 osoby.
1909 r. – (25 października) uroczystość poświęcenia nowo powstałej świątyni dokonana przez księdza bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W uroczystości wzięło udział 34 księży głównie z dekanatu pułtuskiego. Obliczony
na 7 tysięcy wiernych kościół tego dnia nie zdołał pomieścić uczestników
ceremonii. Dwukrotnie więcej wiernych modliło się na placu przykościelnym.
1909 – 1914 – burmistrzem Nasielska jest Rosjanin, kapitan Władimir Karpow.
ok. 1910 r. – powstanie fabryki guzików braci: Arona Joska Filara i Borucha
Pinkusa Filara. Według Instytutu Żydowskiego w Nowym Jorku fabryka ta
powstała już w 1897 r. Nazwa fabryki brzmiała:„A i B Filar i s – ka. Parowa fabryka guzików z masy perłowej, bakelitowej, galalitowej i rogowej.” Siedziba
spółki znajdowała się przy ulicy Warszawskiej 46. Wyrabiane w niej guziki stały się swoistą specjalnością Nasielska. Zakład zatrudniał ok. 400 osób w systemie dwuzmianowym.
Redakcja NTK
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
3–7 maja godz. 15.00 2D i 17.00 3D
10–14 maja godz. 15.00 3D

Dzieciak rządzi
Animacja, Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 37 min.

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima
pojawia się młodszy braciszek. Tim natychmiast zdaje sobie sprawę, że ubrany w garnitur,
noszący teczkę i zachowujący się jak rasowy
biznesmen dzieciak, jest zagrożeniem dla jego
niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym
domu. Gdy Tim postanawia odzyskać utraconą
pozycję, natrafia na trop tajemnego spisku, który
może zmienić równowagę sił na świecie...
3–7 maja godz. 19.00

Wyklęty
Dramat,Wojenny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 45 min.

„Wyklęty” to oparty na faktach film, którego akcja toczy się w Polsce, w drugiej połowie lat 40tych. Jego bohaterami są członkowie zbrojnego
podziemia niepodległościowego, walczący
z władzą ludową o powojenny kształt Polski. Ludzie, którzy mimo olbrzymiej przewagi resortu
bezpieczeństwa, wspieranego przez radzieckie
NKWD, walczyli do końca o swoją sprawę.
10–14 maja godz. 17.00

Carrie Pilby 2D (napisy)
Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 38 min.

Inteligentna, dziewiętnastoletnia samotniczka
o niezłomnej moralności dostaje od swojego
terapeuty listę celów do zrealizowania przed
Nowym Rokiem.
10–14 maja godz. 19.00

Chata (napisy)
Dramat; USA; Czas trwania: 2 godz. 12 min.

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Sprawa, która wydawała się przegrana, obróci się na Twoją korzyść. Nie bagatelizuj
finansów i zajmij się nimi na poważnie. Zanim o czymś zdecydujesz, zapytaj o zdanie innych. Pozwól sobie na lenistwo.
Byk 21.04-20.05
Wyjdziesz w końcu z zaległości, które nagromadził y się przed świętami.
W pracy Twoje pomysły zyskają szacunek
szefa i współpracowników. Postaraj się unikać spotkań z osobami, które Cię drażnią.
Bliźnięta 21.05-21.06
Uważaj podczas zakupów albo przemeblowania, bo grożą Ci domowe awantury. Nie
bierz wszystkiego do siebie i nie wątp w swoje zdolności. Usłyszysz przeprosiny za coś,
o czym dawno już zapomniałeś.
Rak 22.06-22.07
Musisz pilnować terminów i zobowiązań,
które dotyczą najbliższych. Dzięki temu
unikniesz dużych wydatków. Jeśli szukasz
dodatkowego dochodu, wykorzystaj znajomości. Zajmij się swoim hobby.
Lew 23.07-23.08
Będziesz teraz bardziej empatyczny i wrażliwy
niż zazwyczaj. Inni będą się czuli przy Tobie
bezpiecznie. Pomagaj, ale przede wszystkim
pamiętaj o sobie. Nie bagatelizuj bólu zęba,
zatok ani uszu.
Panna 24.08-22.09
Twoja ambicja przysporzy Ci wielu wrogów
w miejscu pracy. Nie podnoś zbyt wysoko poprzeczki innym. Nie upieraj się przy swoich pomysłach i nie krytykuj bliskich. Nadmiar energii
wyładuj w sporcie.

Waga 23.09-23.10
Czeka Cię dużo dodatkowych obowiązków, ale nie buntuj się, tylko postaraj się im
sprostać. Kontroluj emocje i nie pal za sobą
żadnych mostów. Będziesz w dobrej formie
fizycznej i psychicznej.
Skorpion 24.10-22.11
Staniesz się bardziej przenikliwy, dzięki czemu zobaczysz pewne sprawy we właściwym
świetle. Swoje plany trzymaj w tajemnicy.
W pracy zachowaj zimną krew i uważnie słuchaj szefa.
Strzelec 23.11-21.12
Zadbaj o to, by składane innym obietnice
były realne. Niekiedy dobre chęci nie wystarczą. W pracy nie poświęcaj się dla innych,
bo nie będziesz miał czasu na własne zadania.
Umów się z kimś sympatycznym na kawę.
Koziorożec 22.12-20.01
Tematy finansowe w Twojej rodzinie będą
wymagał y dyplomacji. Musicie dojść
do porozumienia. Przyjaciele nie zostawią
Cię samego, rozbawią, a jeśli potrzeba - zmotywują do działania.
Wodnik 21.01-19.02
Unikaj konfliktów i uważaj na intrygantów.
Czeka na Ciebie projekt, dzięki któremu
poznasz ciekawych i wartościowych ludzi.
Nie broń się przed delegacjami. Nie stresuj
się z byle powodu.
Ryby 20.02-20.03
Nie będziesz się teraz nudzić. Śmiało możesz
planować wyjazdy lub duże zakupy. Pamiętaj,
żeby kupować tylko za gotówkę. Odezwą się
do Ciebie dawni znajomi. Dbaj o dobrą aurę
i szukaj wyciszenia.

Mężczyzna pogrążony w żałobie po śmierci
najmłodszej córki otrzymuje list, który zmienia
jego życie.
17–21 maja godz. 15.00

Riko prawie bocian
3D (dubbing)
Animacja; Belgia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, USA;
Czas trwania: 1 godz. 25 min.

Rysio jest wróblem przygarniętym przez parę
bocianów. Kiedy przybrani rodzice migrują
do Afryki, bohater, przekonany, że też jest bocianem, wyrusza ich śladem w pełną przygód
podróż, korzystając z wszelkich możliwych
środków transportu. Towarzyszą mu nowi przyjaciele - ekscentryczna sowa i narcystyczna papuga, która marzy o karierze gwiazdy disco.
17–21 maja godz. 17.00

Szybcy i wściekli 8
(2D napisy)
Akcja; Francja, Japonia, Kanada, USA,Wielka Brytania,
Samoa; Czas trwania: 2 godz. 16 min.

Szczęśliwy miesiąc miodowy Dominica i Letty przerywa pojawienie się tajemniczej kobiety, która ponownie wciąga mężczyznę w świat
zbrodni.
17–21 maja godz. 19.00

Wybawienie (napisy)
Dramat, Kryminał, Thriller; Dania, Niemcy, Norwegia,
Szwecja; Czas trwania: 1 godz. 52 min.

Na duńskiej plaży zostaje odnaleziona butelka z niepokojącym listem. Sprawa
trafia do departamentu Q, zajmującego się niewyjaśnionymi przestępstwami sprzed lat.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam dom w Mogowie.Tel. 692 373
853.
Korepetycje z matematyki.Tanio.Tel.798714-084
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.
Tel. 518 529 925.
Atrakcyjne działki budowlane
i inwestycyjne (uzbrojone) przy
ul. Piłsudskiego w Nasielsku. Tel. 696 468
255.
Sprzedam działkę budowlaną przy
ul.Przemysłowej,częściowo zabudowaną.
Tel. 880 262 323.
Sprężarka typ WAN, zbiornik powietrza
400 l, silnik elektryczny 11 kW. Sprawna.
Stan b. dobry. Tel. 605 963 272.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP
Studzianki. Tel. 784 528 758
Profesjonalne usługi mycia i czyszczenia elewacji budynków, kostki brukowej, ogrodzeń, maszyn i urządzeń
rolniczych, pojazdów samochodowych
itp. Dezynfekcja i bielenia budynków
gospodarczych oraz magazynów.
Tel 608 618 321.
Pielęgnacja ogrodów – wycinka.
Tel. 667 569 562.
Ocieplenia budynków – remonty.
Tel. 667 569 562.
Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.
Zatrudnię pracownika do pracy fizycznej do
zakładu kamieniarskiego Tel. 501 182 409.
Sprzedam działki budowlane w Zaborzu.
Tel. 733 679 795.
Balustrady bramy, ogrodzenia z metalu
i sztachety. Tel. 607 687 306.
Kupie kuchnię westfalkę prawą.
Tel. 600 717 722.
Z powodu pilnej przeprowadzki sprzedam tanio używane meble,odzież,pościel.
Tel. 516 726 385.

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
24.04.-7.05.2017 r. - Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,
8.05. - 14.05.2017 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk,
15.05. - 21.05.2017 r. - Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk,

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

Sprzedam owies i mieszankę.
Tel. 693 100 089.
Sprzedam krowę na ociepleniu, cyklop,
pług Kwerneland, talerzówkę hydrauliczną, agregat uprawowy, przyczepę 6 ton,
siewnik zbożowy. Tel. 514 014 669.

Sprzedam tanio kucyka.Tel. 606 423 338.

(red.)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się w czwartki o godz. 19.00
i w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót do źródeł

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku,
wtorki godz. 19.00, tel. 573 237 400.

DDA, DDD

„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych;
Zapraszamy na miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon

Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 662 553 832.

Sprzedam drewno kominkowo-opałowe.
Tel. 887 961 164.

22.05. - 28.05.2017 r. - Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek.
		

Poszukuję mieszkania do wynajęcia
– 2 pokoje, w Nasielsku. Tel. 735 481 286.

Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon
w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Sprzedam pszenżyto jare,grykę,kukurydzę
CC11. Tel. 691 782 670.

OGŁOSZENIA
DROBNE
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SZANOWNI PAŃSTWO KOMBATANCI!

Firma Kam-Pol w Nasielsku zatrudni pracowników produkcji,operatorów wózków
widłowych. Tel. 784 902 549; e-mail: rekrutacja@kam-pol.biz
Sprzedam grunt rolny w Krzyczkach
Pieniążkach,pow.7,70 ha.Tel.500 025 004.
Szukam opiekunki do 2 dzieci. Praca od
września pn.-pt. w godz. 7.00-17.00.
Wynagr. 1300 zł-m-c. Nasielsk. Tel. 724
626 785.

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).

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni Panią
do opieki nad osobami starszymi.
Prosimy o kontakt od pon.do pt.godz.8-16
pod nr.tel.603 555 624 lub 23 69 12 284.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni Panią
do sprzątania. Prosimy o kontakt od pon.
do pt. godz.8-16 pod nr.tel.603 555 624
lub 23 69 12 284.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00
Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni kucharkę. Prosimy o kontakt od pon. do pt.
godz.8-16 pod nr.tel.603 555 624 lub 23
69 12 284.

Z UM. Konkursy

Najpiękniejsze sołectwo, działka i balkon
Już w najbliższych dniach Burmistrz Nasielska zamierza ogłosić trzy konkursy dla mieszkańców naszej
gminy. Będzie to konkurs na: „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”, „Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk” oraz „Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk”.
S erdecznie zachęc a m y P a ń s t wa d o
ud zia ł u w kon kursach oraz prz ygotowywaniu
estetycznych aranżacji swoich posesji
c z y b a l ko n ów. D o
wygrania będą cenne
nagrody rzeczowe.
Szczegółowe informacje na temat zasad
ud zia ł u w kon kursach znajdą Państwo
na stronie www.nasielsk.pl.
Wydział Środowiska
i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

BRYDŻ

To miejsce

Wyniki turnieju „dziewiątego”, 28.04.2017 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 			
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski			
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski		
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
5. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek				
6. Stanisław Sotowicz – Krzysztof Turek			
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski			
8. Kazimierz Kowalski – Zbigniew Michalski			

79 pkt. (62,70%)
75 pkt. (59,52%)
73 pkt. (57,94%)
72 pkt. (57,14%)
66 pkt. (52,38%)
50 pkt. (39,68%)
45 pkt. (35,71%)
41 pkt. (32,54%)

czeka
na Twoją
reklamę

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
3-4. Mariusz Figurski					
Robert Truszkowski				
5-6. Janusz Muzal					
Janusz Wydra					
7.
Krzysztof Michnowski				
8. Waldemar Gnatkowski				
9.
Stanisław Sotowicz				
10. Paweł Wróblewski					

63 pkt.
63 pkt.
59 pkt.
59 pkt.
49 pkt.
49 pkt.
42 pkt.
39 pkt.
33 pkt.
30 pkt.

www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl

PK

Najpiękniejsze
sołectwo, działka i balkon

Zgłoszenia do konkursów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 maja 2017 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul.
Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich II piętro, pok. 201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w
Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych
zgłoszeń w terminie od 15 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 sierpnia
2017 r. Przedmiotowa lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl.

Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk

Kryteria konkursu:
1. Wygląd, ogólne wrażenie. (0-10pkt.)
2. Stan techniczny i estetyczny otoczenia (konstrukcja balkonu, estetyka balustrad, ścian otaczających balkon). (0-10pkt.)
3. Ukwiecenie (kolorystyka, dobór roślinności, utrzymanie). (0-10pkt.)
4. Elementy dekoracyjne (pergole, skrzynki balkonowe, donice itp.). (010pkt.)
5. Pomysłowość i oryginalność rozwiązań. (0-10pkt.)

Najładniejsza posesja w Gminie Nasielsk

Kryteria konkursu:
1. Utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie posesji (w tym miejsca
gromadzenia odpadów – pojemniki, kontenery, altana śmietnikowa, utwardzony teren pod pojemniki itp.). (0-10pkt.)
2. Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym różnorodność kwiatów,
krzewów i drzew. (0-10pkt.)
3. Estetyka i stan techniczny zabudowań. (0-10pkt.)
4. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altana ogrodowa, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby ogrodowe itp.). (0-10pkt.)
5. Oryginalność i pomysłowość w zagospodarowaniu terenu posesji (oczko
wodne, skalniak, chodniki, itp.). (0-10pkt.)
6. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, rachunki za regularny wywóz nieczystości ciekłych.(0-10pkt.)
7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości – segregacja odpadów, kompostownik. (0-10pkt.)
8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. (0-10pkt.)

Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk

Kryteria konkursu:
1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach i obiektach powszechnie
dostępnych (place, przystanki, skwery, drogi, tereny wokół sklepów, tablice
informacyjne). (0-10pkt.)
2. Utrzymanie czystości i porządku posesji prywatnych. (0-10pkt.)
3. Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców na odbiór i zagospodarowanie odpadów, liczba deklaracji na segregowane odpady. Procent mieszkańców segregujących odpady w sołectwie. (0-10pkt.)
4. Zagospodarowanie posesji elementami małej architektury (altany ogrodowe, pergole, grill, budki i karmiki dla ptaków, rzeźby ogrodowe, itp.) (010pkt.)
5. Kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie własne mieszkańców na rzecz
rozwoju i pielęgnowania tożsamości lokalnej. (0-10pkt.)
6. Właściwa numeracja posesji, oznaczenie ulic i miejsc publicznych. (010pkt.)

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT SPORT SPORT SPORT
SPORT SZKOLNY. Piłka ręczna

PIŁKA NOŻNA

Żbik zaskoczył w Makowie Mazowieckim Puchar za II miejsce
Pięć pierwszych kolejek rundy wiosennej sezonu 2016/2017 rozczarowywało kibiców nasielskiego Żbika.
Gra naszym piłkarzom wyraźnie się
nie kleiła. Brakowało szybkości, wytrzymałości, zwrotności, przyspieszenia. I tak długo można by było
wymieniać mankamenty, jakie dało
się zauważyć tej wiosny w grze naszej drużyny. I nie zmienia tego przeświadczenia dorobek punktowy,
bo Żbik trzy z tych spotkań wygrał,
jedno zremisował i tylko jedno przegrał. A przegrał z nie byle kim, bo
z drużyną, która „wyhodowała” Teodorczyka i teraz czerpie z tego korzyści. Żbik zarobił 10 punktów, a stracił
tylko pięć.
W szóstej kolejce tej rundy rozgrywek
Żbik spotkał się (23.04.br.) w Makowie
Mazowieckim z miejscową Makowianką i powrócił w glorii zwycięstwa.
Wynik 2:1 dał Żbikowi trzy punkty.
Zobaczyliśmy w tym meczu zupełnie
„nową” drużynę – dobrą technicznie,
poukładaną, waleczną i realizującą
przedmeczowe założenia. Drużynę,
która po prostu chce wygrać.
Oto krótka historia tego meczu. Przez
pierwsze 20 minut trwała wyrównana
walka. Taka wymiana ciosów. Gospodarze nie ruszyli do zdecydowanych

ataków, tak jak się tego spodziewano, lecz grali spokojnie, asekurując
wyraźnie swoją bramkę. Linia obrony była ewidentnie widoczna. Nasi
piłkarze próbowali tę poukładaną
obronę sforsować, ale kontrujące ataki nie przynosiły rezultatu. 20. minuta meczu okazała się pechowa dla
naszej drużyny. Obrona nie upilnowała Krzysztofa Pustoły i ten znalazł
się w dogodnej sytuacji na strzelenie
bramki. Nasz bramkarz Dawid Kręt interweniował zdecydowanie. Napastnik
przeciwnika padł na ziemię. Sędzia podyktował rzut karny. Wykonał go sam
poszkodowany i Żbik przegrywał 1:0.
Do końca pierwszej połowy zarysowała się niewielka przewaga gospodarzy. Wywalczyli kilka rzutów rożnych.
Raz nawet bramkarz Kręt zatrzymał
piłkę tuż przed linią bramkową.
Kibice Żbika obawiali się o grę swoich pupilów w drugiej części meczu.
Tym razem było jednak inaczej niż
zazwyczaj to bywało. Nasi zawodnicy
na każdy atak odpowiadali atakiem.
Wyraźnie przyspieszyli i wyprzedzali piłkarzy drużyny przeciwnej. W 15.
minucie meczu wspaniałą akcję pokazał Marek Osiński. Piłkę otrzymał
w polu karnym. Z dużą lekkością,
można powiedzieć, że w tanecznym

SPORT SZKOLNY. Mini piłka nożna

rytmie rozprawił się z trzema obrońcami gospodarzy. „Położył” też ich
bramkarza i leciutko wepchnął piłkę
do bramki. Zawodnicy gospodarzy
i ich kibice byli wyraźnie zaskoczeni.
Obydwie drużyny zwiększyły tempo.
Gospodarze jeszcze dokładniej organizowali linię obrony. Trwała ostra
wymiana ciosów. W zarodku likwidowane były ataki drużyn. Decydującą
okazała się 80. minuta, kiedy bramkarz gospodarzy w sytuacji zagrożenia
powalił nieprzepisowo naszego strzelca wyborowego Marka Osińskiego.
Sędzia podyktował rzut karny. Osiński
został sprowadzony z boiska i oddany
pod opiekę medyka.
Rzut karny wykonał Rafał Załoga.
Bramkarz wyczuł wprawdzie jego
intencje, ale precyzyjnie uderzona
piłka po palcach bramkarza wpadła
do siatki. Przed naszą drużyną otworzyła się szansa na zwycięstwo. Nasi
piłkarze nie cofnęli się do rozpaczliwej
obrony, na każdy cios odpowiadali
ciosem i próbowali nawet powiększyć
swą przewagę.
Czy to nagłe „przebudzenie” Żbika
było jednorazowe, dowiemy się już
w najbliższym czasie. Kolejnymi przeciwnikami będą trzy najlepsze drużyny naszej grupy ligi okręgowej.
andrzejzawadzki

Gminny turniej szkół

We wtorek, 11 kwietnia br., w hali
NOSiR w Nowym Dworze Maz.,
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej. Wzięły w nim udział
drużyny z Nowego Dworu
Maz., Zakroczymia i reprezentacja Publicznego Gimnazjum nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.
Grano systemem „każdy z każdym” 2x10 minut. W pierwszym meczu zmierzyły się drużyny Gimnazjum
w Zakroczymiu i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku. Początkowo nasielszczanki grały nerwowo, ale szybko odzyskały pewność siebie i spokój, dzięki czemu piłka regularnie wpadała do bramki przeciwniczek i tym samym mecz
zakończył się wygraną 9:0 dla drużyny z Nasielska. W drugim spotkaniu gimnazjalistki z Zakroczymia grały z dziewczętami z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nowym Dworze. Tu również pojedynek był jednostronny i nowodworzanki
wygrały 14:2. O zwycięstwie w Mistrzostwach miał zadecydować ostatni mecz
pomiędzy „jedynkami” z Nasielska i Nowego Dworu.
Pierwsza połowa była wyrównana. Toczyła się akcja za akcją, jednak nowodworzanki były skuteczniejsze pod bramką i do przerwy prowadziły 4:1. Po przerwie
wydawało się, że wynik meczu jest już przesądzony, bo na tablicy widniało 6:2
dla gospodyń. Wtedy nastąpił zryw dziewcząt z Nasielska i na 2 minuty przed
końcem było już tylko 6:5. W nerwowej końcówce większy spokój i skuteczność zachowały nowodworzanki i to one wygrały 8:5. Naszym dziewczętom
należą się gratulacje i brawa za walkę do końca. Zdobyły puchar za II miejsce.
1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nowy Dwór 4 pkt 22:7
2. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk 2 pkt 14:8
3. Gimnazjum Zakroczym 0 pkt 2:22
Drużyna PG nr 1 z Nasielska grała w składzie: Julita Miller (bramkarka), Maja Wyszyńska, Martyna Brańska, Aleksandra Górecka, Aleksandra Jasińska, Julita Sterbicka (11 bramek), Julia Werczyńska (1), Natalia Basiewicz (1), Martyna Falęcka,
Weronika Jasińska, Natalia Niesiobęcka, Sandra Piotrowska, Klaudia Tomczyk (1).
(pg)

W piątek, 21 kwietnia br., na nasielskim Orliku odbył się gminny turniej w mini piłkę nożną. Gra ta przeznaczona jest dla
uczniów ze szkół podstawowych. Zawodnicy grają na mniejszych boiskach, a drużyna składa się z sześciu zawodników.
Udział w zawodach wzięły następujące reprezentacje szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa z Bud Siennickich, Szkoła
Podstawowa z Dębinek, Szkoła Podstawowa ze Starych Pieścirogów, Szkoła Podstawowa z Popowa Borowego i gospodarze z nasielskiej podstawówki. Po losowaniu i ustaleniu kolejności meczów, przystąpiono do rozgrywek. Zwycięzca tego
turnieju będzie reprezentował Gminę Nasielsk na zawodach powiatowych. Wyniki poszczególnych spotkań wyglądały
następująco:
Końcowa klasyfikacja
Kategoria dziewcząt:
I miejsce SP Stare Pieścirogi: 4 punkty 1:0
SP Dębinki - SP Stare Pieścirogi 3:1
II miejsce SP Dębinki: 3 punkty 2:2
SP Dębinki - SP Nasielsk 2:1
III miejsce SP Nasielsk: 1 punkt 1:2
SP Stare Pieścirogi - SP Nasielsk 1:0
Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach: Amelia Majewska, Julia Choroś, Zuzanna Goszczyńska, Zuzanna Węglarska, Julia Pawłowicz, Karolina Bryśkiewicz, Magda Jechalik. Opiekunem zespołu był Piotr Kowalski.
Klasyfikacja końcowa:
Kategoria chłopców:
I miejsce SP Nasielsk: 12 punktów 20:0
SP Popowo Borowe - SP Nasielsk 0:5
II miejsce SP Popowo Borowe: 6 punktów 7:8
SP Budy Siennickie - SP Dębinki 2:1
III miejsce SP Stare Pieścirogi: 5 punktów 3:8
SP Popowo Borowe - SP Budy Siennickie 2:1
IV miejsce SP Budy Siennickie: 4 punkty 4:8
SP Nasielsk - SP Dębinki 5:0
V miejsce SP Dębinki: 1 punkt 1:11
SP Popowo Borowe - SP Dębinki 4:0
SP Nasielsk - SP Budy Siennickie 4:0
Reprezentacja chłopców ze Szkoły Podstawowej
w Nasielsku: Jan Bielecki, Bartosz Konerberger, Paweł
Mazurkiewicz, Xsavier Gerasik, Mikołaj Szypulski, Mikołaj Maziński, Igor Łępicki, Sebastian Karolak, Bartosz Dygus, Kajetan Domała. Opiekunem zespołu był
Mariusz Kraszewski.
Po zakończeniu turnieju wszystkim drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom puchary.
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