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Pożar składowiska
odpadów
w Jaskółowie

Jak powiększyć
przedszkole?
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– Najpierw czuć było spalenizną. Potem w stronę lasu zaczęły jeździć straże
pożarne, niebawem pojawił się też gęsty dym, który unosił się tuż nad ziemią.
Wtedy zorientowaliśmy się, że pali się hałda śmieci na składowisku – mówi
mieszkanka Popowa Południe. – Wczoraj późnym wieczorem wszystko wyglądało dość niebezpiecznie i myślałam nawet, że będziemy musieli opuścić
dom. Sytuacja się na szczęście unormowała. Dziś, odpady nadal się palą i również jest dym, ale nie dokucza już nam tak bardzo – dodaje.
Pożar składowiska odpadów jako pierwsi ok. godz. 16.00 zauważyli, we wtorek, 27 czerwca br., okoliczni mieszkańcy. Zaalarmowali
oni zarówno jego zarządcę, czyli Nasielskie Budownictwo
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Budują salę
gimnastyczną
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Z SAMORZĄDU
Z UM
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
991 lub 24 365 10 10
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Wycinka drzew,
a ochrona gatunkowa

Przypominamy o obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2183). Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15
października. Natomiast okres lęgowy poszczególnych gatunków ptaków przypada w różnych terminach (np. bielika – od stycznia do lipca, wróbli – od lutego/
marca do sierpnia, jerzyków – od maja do sierpnia). Może on ulegać nieznacznym przesunięciom w ciągu roku w zależności od warunków pogodowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do zwierząt gatunków chronionych,
obowiązuje m. in. zakaz „umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach
noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, l
ub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących,
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, czy niszczenia siedlisk lub ostoi,
będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji
lub żerowania” (par. 6 ust. 1-3 rozporządzenia).
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 rok. poz. 2134
z późn. zm.).
Zmieniające się przepisy z zakresu wycinki drzew i krzewów nie zniosły przepisów związanych z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt. Obowiązek
ustalenia, czy przy wycince drzew lub krzewów nie dojdzie do złamania przepisów ochrony gatunkowej, ciąży na właścicielu nieruchomości oraz na podmiocie prowadzącym wycinkę. W związku z tym przed przystąpieniem do wycinki
lub prowadzeniem zabiegów w obrębie korony drzewa powinno się sprawdzić
przede wszystkim, czy występują tam gniazda ptasie. Ptaki w okresie lęgów nie
tylko budują gniazda na konarach i gałęziach drzewa, ale często zajmują też dziuple w pniu drzewa, co może utrudniać właściwą ocenę.
Ze względu na możliwość nieświadomego łamania przepisów ochrony gatunkowej, wycinki drzew powinny być prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków. Nie można również zapominać, że poza ptakami, drzewa stanowią miejsca
występowania innych chronionych gatunków, takich jak nietoperze, owady i porosty.
Jeżeli wycinka drzew lub krzewów będzie wiązała się z naruszeniem przepisów
ochrony gatunkowej (usuwanie gniazd, płoszenie ptaków, niszczenie siedlisk
i ostoi), właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska na czynności zakazane względem chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Do czasu uzyskania takiego zezwolenia należy odstąpić od wycinki drzew i krzewów. Zezwolenie to może być
wydane tylko w określonych przypadkach.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z MOPS

Świadczenie 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od wtorku,
1.08.2017 r., rozpocznie się okres składania wniosków w ramach „Programu
Rodzina 500 plus” na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą
o zapisywanie się od dn. 1.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny złożenia
wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
trwać będzie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz
bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniach rodzinnych, decyzje będą wydawane
niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane jest, aby osoba
ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, załączyła
do wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest, aby osoby
ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Życie Nasielska nr 14 (478); 30.06.–13.07.2017

Z UM

Zaproszenie dla organizacji
pozarządowych
W związku z upływem dwuletniej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26.03.2015r., w sprawie określenia trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności
Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszam na spotkanie
przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 10 lipca 2017
roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory do Rady Działalności
Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na następną dwuletnią kadencję.
Spośród zgłoszonych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie wybranych 5 osób, którzy będą współtworzyć skład ww. Rady.
Członkowie Rady będą pełnić funkcje społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Załącznika do ww. Uchwały wybory odbywają się spośród zgłoszonych osób. W związku z tym proszę o zgłaszanie osób chętnych
do pracy w Radzie, na załączonym druku, do dnia 30 czerwca 2017 roku
do godz. 16.00 w formie papierowej w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub elektronicznie na adres: um@nasielsk.pl.
Z poważaniem,
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Z MOPS

Świadczenia rodzinne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od piątku, 1.09.2017 r. rozpocznie się okres składania wniosków o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą o zapisywanie się od dn. 01.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli
to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy
posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami trwać będzie od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl
oraz bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniu wychowawczym, decyzje będą wydawane niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane
jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami załączyła do wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci po ciężkiej chorobie

śp. Barbary Gerasik
pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku
w latach 1999-2008.
Łącząc się w bólu
Najbliższym składamy najszczersze
i płynące z głębi serca wyrazy współczucia.
		
		
		

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
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Z PRAC RADY

Jak powiększyć przedszkole?
G łównym tematem obrad komisji oświaty, kultury i sportu,
która odbyła się 27 czerwca br.
w nasielskim magistracie było pismo rodziców dzieci chodzących
do Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku, w którym sprzeciwiają się oni pomysłowi podziału dużej
sali znajdującej się w tym budynku.
Na posiedzeniu pojawiła się pięcioosobowa reprezentacja Rady Rodziców przedszkola.
Pismo odczytał radny Andrzej
Malon, przewodniczący komisji
oświaty. Następnie Hanna Pietrzak,
dyrektor Centrum Usług Wspólnych
wyjaśniła, że w związku ze spoczywającym na gminie obowiązkiem
przyjęcia do przedszkola wszystkich
chętnych trzylatków, czterolatków

i pięciolatków, zostało przyjętych
250 dzieci (na 200 miejsc).
Powstał problem ulokowania nadw yżki dzieci. – Po spotkaniu
z dyrektor przedszkola burmistrz

wypracuje jak najlepsze rozwiązanie, aby zapewnić dzieciom opiekę i jak najlepsze warunki do nauki
– powiedziała na wstępie dyrektor
CUW. Według ustawy, jeśli nie uda
się zapewnić miejsca wszystkim
dzieciom w publicznym przedszkolu, gmina będzie musiała za nie płacić placówkom niepublicznym.
Rodzice po raz kolejny wyrazili swój
kategoryczny sprzeciw odnośnie
podziału auli na mniejsze sale.
– Wolelibyśmy spotkać się w przedszkolu i na miejscu zaprezentować
nasze pomysły alternatywne do podziału auli. Jedną salę można zrobić
w miejscu szatni. Szatnię przenieść
do wózkowni, a tę zorganizować
pod schodami – mówiła Anna Mandykowska, przedstawicielka Rady

Rodziców przedszkola. – Na drugą
salę można zaadoptować nieużywane pomieszczenia kuchenne, na
piętrze, gdzie jest już dostęp do łazienek. Wątpię bowiem, by Sanepid
odebrał państwu sale, które nie mają

toalet. Gdyby w tym budynku było
tylko przedszkole, tak jak zakładano
na samym początku, dziś nie byłoby
tego problemu. Takie samo drugie
przedszkole powinno być też wybudowane równolegle w Pieścirogach. Chciałabym zauważyć, że nie
protestujemy przeciwko dzieleniu
tej sali z myślą o naszych dzieciach,
lecz z myślą o kolejnych, które będą
rozpoczynać tu edukację, bo jak
ją popsujemy, to na całe kolejne
dziesięciolecia.
Decyzji sprzed kilku lat bronił jednak radny Krzysztof Frączak, który
przypomniał: – Pojawiały się wtedy
głosy, że tak duże przedszkole może
nie być zapełnione, gdyż rodzice
będą zabierać dzieci do przedszkoli
do Pomiechówka czy do Warszawy.
Powstał jednak budynek, który
może pomieścić jedynie 200 dzieci w przedszkolu i 50 w żłobku.
– Kto podjął decyzję o przyjęciu
większej liczby dzieci niż jest miejsc?
Ja rozumiem potrzeby, ale przyznaję rację rodzicom, że dzielenie sali
obniży standard i jakość przedszkola – pytał radny Marek Ostaszewski.
Choć rozwiązanie tego problemu
nie jest jeszcze znane – 1 września
będą zapewnione bezpieczne warunki dla dzieci – zapewniła dyrektor Hanny Pietrzak.
Na komisji okazało się jednak, że
pomysł podziału dużej sali w przedszkolu pojawiły się już w marcu br.,
przy akceptowaniu szkolnych arkuszy organizacyjnych.
– Warto był oby n a m iej sc u,
w przedszkolu, poszukać sensownego rozwiązania tego problemu

Z RADY

Mecze i zniszczona droga
Temat utrudnień, z jakimi zmagają się mieszkańcy posesji, znajdujących się przy ulicy Dębowej
w Nasielsku, pojawił się na obradującej, 1 czerwca br., Komisji Budżetu i Finansów nasielskiej RM.
– Chciałbym zwrócić uwagę, że na
mecze, które odbywają się na Stadionie Miejskim, wszyscy jeżdżą
ulicą Dębową. Jej mieszkańcy się
skarżą. Mecz meczem, zainteresowanie niech będzie jak największe,
ale ta droga jest teraz w opłakanym
stanie – mówił Jerzy Lubieniecki przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku. Radny Lubieniecki
zauważył, że Dębowa z powodu
przyjazdu kibiców jest bardzo ruchliwa, a także mocno wyeksploatowana. Dodał również: – Myślę,
że mamy wyjście z tej sytuacji.
Mamy targowicę, która jest w naszym władaniu. Czy przy parkanie
za bramkami nie można wydzielić
jakiegoś kawałka terenu? Wtedy
kibice mogliby zatrzymywać się
na targowicy, zostawić tam samochody i iść w kierunku stadionu.
Radny Andrzej Malon wyjaśnił:
– Wjazd od głównej ulicy jest zamknięty, ponieważ wjeżdżając od
ulicy Dębowej kibice nie przechodzą bieżnią na drugą stronę stadionu, tylko od razu kierują się na

trybuny. Takie są wymogi licencyjne do piłki nożnej.
Radny Lubieniecki sugerował wykonanie odgrodzonego przejścia
dla kibiców, wchodzących na stadion od ul. Lipowej.
Jak poinformował Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, problem faktycznie jest, ale gmina
planuje go rozwiązać. – W nowym,
na razie wstępnym projekcie zagospodarowania tego terenu zaproponowano takie rozwiązanie,
o którym mówił pan Przewodniczący. Planujemy zrobić przejście
dla kibiców przy parkanie z rozdysponowaniem terenu na dwa
sektory zgodnie z zaleceniami.
Nie musi ono być wykonane za

pomocą ogrodzenia czy siatki, ale
może to być barierka. Założeniem
jest zaplanowanie tego terenu tak,
aby dopełnić wszelkich wymogów. Chcemy też zaproponować
kibicom korzystanie z targowicy
jako parkingu. Dlatego nie zadaszyliśmy całego terenu, aby podczas różnych uroczystości, czy jak
w tym przypadku meczy, można
było korzystać z miejsc parkingowych na targowicy – mówił Bogdan Ruszkowski.
Obecnie trwają też prace, które polegają na wyłożeniu kostką brukową
wjazdu na targowicę. Dzięki temu
mieszkańcy korzystający z targowicy w czasie dni targowych nie
będą musieli już parkować w błocie.
E.G.

– proponował radny Dariusz Kordowski. Ustalono, że takie spotkanie
zorganizowane zostanie w przedszkolu, w piątek, 30 czerwca o godzinie 15:00.
Rodzice poruszyli również temat
bezpieczeństwa przed budynkiem.
– Państwo radni zapewne wiecie, jak niebezpieczne jest wejście
do budynku przedszkola, które prowadzi tam bezpośrednio
z ulicy. Przydałby się jakieś barierki, labirynt, by dzieci nie wybiegały
z przedszkola wprost pod jeżdżące tam samochody – powiedziała
Anna Mandykowska. – Na plac zabaw prowadzą inne drzwi, a dzieci z przedszkola wyprowadzane są
przez ulicę. Dlaczego? – pytała.

Na to pytanie radni jednak nie potrafili odpowiedzieć. – Zrezygnowałbym z parkingu pod budynkiem
przedszkola i w tym miejscu zrobił
chodnik, bo w tej chwili, to wszyscy
chodzimy po jezdni – zauważył radny Marek Ostaszewski.
Na posiedzeniu komisji poruszono również temat zajęć dodatkowych dla przedszkolaków. W dalszej
części posiedzenia miała odbyć się
dyskusja nad regulaminem wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podległych gminie Nasielsk,
jednak odroczono ją ze względu na niedokończone konsultacje
ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
Michał B. (r.)

Z GMINY. Budy Siennickie

Budują salę gimnastyczną
Od początku czerwca br. trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina. Teren budowy został ogrodzony,
a na miejscu wykonywane są fundamenty.
– Prace rozpoczęto 15 maja, kiedy to przekazano teren zleceniobiorcy zadania. Wykonawcą robót jest firma DETA COMPANY spółka z o. o.
z Warszawy. Wartość zadania wynosi ok. 2 225 000 zł, a termin zakończenia prac określony jest na 31 października 2017 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wniosek jest obecnie w trakcie rozpatrywania. Mamy nadzieję, że uda się
uzyskać 50% kosztów kwalifikowanych na realizację tej inwestycji – informuje Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Programów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Budowana sala gimnastyczna z dachem
dwuspadowym będzie miała wymiary
zewnętrzne 14 m x
40 m i powierzchnię
użytkową 687,81 m².
Obiekt wyposażony
będzie w zaplecze
sanitarne i szatnię,
nad którym znajdzie
się widownia. Sala
połączona zostanie
z budynkiem szkoły
za pomocą tzw. łącznika, który będzie
znajdował się na wysokości I piętra.
Michał B., E.G.

fot. M. Stamirowski
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17-latka w ciężkim stanie
W Lorcinie, 13 czerwca br., ok. godz. 18.10
doszło do tragicznego
w skutkach wypadku
drogowego.
– Dziewczyna wyszła
zza autobusu, który
zatrzymał się na przystan ku, wp ro st p od
n adjeżdżaj ący samochód marki Iveco.
W stanie ciężkim została odwieziona do szpitala w Warszawie. W sprawie
prowadzone jest dochodzenie. Nikt inny nie został poszkodowany – informuje Małgorzata Witkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim.
Jak wynika z relacji z jednego ze świadków, 17-latka chwilę po wypadku
była przytomna, a ten uspokajał ją i pilnował, aby do czasu przyjazdu karetki pogotowia nie podnosiła się. Ostatecznie ze względu na stan zdrowia
poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
W nasielskim komisariacie prowadzone są czynności w celu wyjaśnienia
okoliczności tego wypadku. Jednocześnie policjanci poszukują naocznych
świadków tego zdarzenia drogowego. Wszyscy, którzy bezpośrednio widzieli okoliczności zdarzenia, proszeni są o zgłoszenie się do Komisariatu Policji w Nasielsku, bądź o kontakt pod nr telefonów: 23 691 23 77
lub 22 775 22 01 04.
E.G.

Nowy komendant

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP
Decyzją 64/2017 z dnia 31 maja br. powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego
PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z dniem
1 czerwca 2017 roku bryg. mgr inż. Andrzejowi Wietesce. Decyzję o powierzeniu p.o. Komendanta Powiatowego PSP wręczył st. bryg.
Mirosław Jasztal, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w obecności
Pana Pawła Calaka, Wicestarosty Nowodworfot. http://ndm-straz.pl
skiego oraz mł. bryg. Mariusza Wyszyńskiego,
Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
Bryg. mgr inż. Andrzej Wieteska do dnia 31 maja 2017 r. pełnił służbę w KM
PSP m. st. Warszawy na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 12.

Dodatkowa
komunikacja lokalna

AKTUALNOŚCI
Z POLICJI
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Zatrzymany za narkotyki
Podczas nocnego p atrolu(21 .06)
nasielska policja
w Miękoszynie dokonała kontroli mężczyzny, który siedział
w z a p a rkowa nym
p ojeździe. Jak info r m u j e S z y m o n
Koźniewski, oficer
p ra sow y Kome n danta Powiatowego Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim, 24-latek na widok radiowozu zaczął się nerwowo
zachowywać. Okazało się, że miał powody, ponieważ posiadał przy sobie
torebkę z suszem roślinnym. Po dokonaniu dalszych czynności funkcjonariusze w mieszkaniu podejrzanego, Piotra D., znaleźli 14 gramów marihuany. Mężczyzna trafił do aresztu, a narkotyki do policyjnego depozytu.
– 24-latek usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. Teraz
o jego losie zdecyduje sąd – mówi Szymon Koźniewski. Oskarżonemu
może grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.
E.G.

Z MIASTA

Niebezpieczne miejsce
Osiedle przy ulicy Płońskiej wydaje się być miejscem bezpiecznym. Cały jego
teren jest ogrodzony. Wielu jego mieszkańców chodzi po sąsiednich, niezagospodarowanych terenach na spacery z psami. Bywa, że jeżdżą tam także użytkownicy quadów.
Warto wiedzieć, że w sąsiedztwie bloków znajduje się również niezabezpieczona, betonowa sadzawka. Woda jest w niej bardzo mętna i nie widać dna.

3 czerwca policjanci KP Nasielsk
w miejscu zamieszkania Pawła Z.
ujawnili środki odurzające w postaci
suszu roślinnego. Usłyszał zarzut nielegalnego posiadania środków odurzających.
5 czerwca funkcjonariusze zespołu PG KPP Nowy Dwór Mazowiecki
wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu
Celnego zlikwidowali nielegalny salon
gier przy ulicy Warszawskiej. Zabezpieczono 3 automaty.
18 czerwca w Lelewie Tomasz O.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował
samochodem w stanie nietrzeźwości
(1,11 mg/l).
18 czerwca w Cieksynie Piotr W.,
mieszkaniec gminy Nowe Miasto, nie
zatrzymał się do kontroli drogowej jadąc samochodem w stanie nietrzeźwości (1,20 mg/l) pomimo zakazu
sądowego kierowania pojazdami mechanicznymi.
21 czerwca w Budach Siennickich Andrzej K., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował samochodem w stanie nietrzeźwości (0,36 mg/l).
22 czerwca w Kędzierzawicach
Edward K., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował motorowerem
w stanie nietrzeźwości (0,45 mg/l).

KRONIKA OSP
13 czerwca około godziny 18:40
w Chechnówce OSP Nasielsk zabezpieczała miejsce wypadku drogowego oraz lądowiska dla śmigłowca
LPR.
15 czerwca około godziny 12:00
strażacy z Nasielska, Psucina i NoweJak poinformowali naszą redakcję mieszkańcy osiedla, przy tej sadzawce często
można zobaczyć bawiące się dzieci.
– Wakacje to okres, w którym dzieci mają dużo wolnego czasu i szukają pomysłów na jego spędzanie. Odkrywają okolice, chodzą bocznymi
ścieżkami i mogą trafić nad tę sadzawkę. Niebezpieczeństwo potęgują
wystające przy sadzawce metalowe pręty. Tu nawet dorosły przez nieuwagę może się potknąć i wpaść do wody – mówi pani Monika, mieszkanka jednego z bloków przy ulicy Płońskiej.
Trzeba to miejsce zabezpieczyć, zanim dojdzie tam do jakiegoś wypadku.
Michał B.
R
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go Dworu Mazowieckiego zostali
zadysponowani do miejscowości
Studzianki, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
27 czerwca około godziny 17:00
dyżurny nowodworskiej straży pożarnej odebrał zgłoszenie o pożarze
na terenie wysypiska śmieci w Jaskółowie. Z pożarem walczą zastępy
z powiatów: nowodworskiego, pułtuskiego, legionowskiego i płońskiego oraz cysterna z Warszawy.

Miło mi poinformować, iż od 7 lipca do końca sierpnia 2017 roku będzie
można skorzystać z komunikacji lokalnej dotyczącej Sołectw: Popowo
Północ, Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Południe, Nuna, Lorcin, Żabiczyn, Chrcynno. W każdy piątek do końca sierpnia będzie można skorzystać z busa, który kursować na trasie do Nasielska, i z Nasielska. Koszt
biletu: 1,5zł w jedną stronę (płatne u kierowcy). W miarę możliwości proszę
o przekazywanie informacji i sugestii na temat funkcjonowania ww. komunikacji do tut. Urzędu.
Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

fot. OSP Nasielsk
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Pożar składowiska odpadów
w Jaskółowie
dokończenie ze str. 3

Mieszkaniowe Sp. z o.o., jak i służby
ratownicze.
Na miejscu początkowo pojawiło się
15 zastępów ratowniczo-gaśniczych,
ale z powodu ogromnej skali pożaru
do akcji jeszcze przed północą dołączyły kolejne jednostki ratownicze
oraz cysterna z Warszawy. Nad płonącą górą odpadów unosiły się ogromne chmury dymu, które utrudniały
określnie głównego miejsca pożaru
i jego powierzchni. Okazało się, że
pożar wybuchł na aktualnie eksploatowanej kwaterze odpadów o pow.
0,38 ha.
Jeszcze we wtorek wieczorem
na teren składowiska odpadów
w Jaskółowie dotarli także inspektorzy
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy służyli pomocą w zabezpieczeniu miejsca pożaru.
Strażacy polewali hałdę odpadów
wodą, dlatego pojawiły się przej-

ściowe problemy
z zapewnieniem
odpowiedniej jej
ilości. Wodę czerpano z okolicznych
hydrantów, a nawet
znajdujących się
w pobliżu zbiorników w Popowie
Borowym, Jaskółowie. A unoszący się
z palącej się góry
śmieci dym zmieszany z parą wodną widoczny był
z wielu kilometrów.
Żeby pożar się nie rozprzestrzenił odpady zasypywano również piaskiem
ze skarpy znajdującej się terenie składowiska, w czym aktywnie pomagali lokalni przedsiębiorcy dysponując
do Jaskółowa ciężki sprzęt budowlany, np. koparki.
Sytuacja na składowisku odpadów
w Jaskółowie jest cały czas monitorowana przez straż pożarną. – Akcja

Z MIASTA

W SKRÓCIE

Prace przed SPZOZ
fot. M. Stamirowski

gaśnicza nie została zakończona
i trwa nadal. W szczytowym momencie w dniu wczorajszym (27.06)
brało w niej udział 26 zastępów z powiatów: nowodworskiego, pułtuskiego, legionowskiego, płońskiego oraz
z m. st. Warszawy. Przyczyna pożaru
jest jeszcze nieustalona – informuje
mł. bryg. Tomasz Wołoszyn Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
(red.)

Umowa podpisana
W piątek, 23 czerwca br., Bogdan
Ruszkowski burmistrz Nasielska
podpisał umowę z firmą POLHILD
I z Kobyłki, umowę na realizację
zadania pod nazwą „Budowa drogi
gminnej ulica Waryńskiego oraz Dąbrowskiego w Nasielsku”.
– Wartość zadania wynosi ok. 401
tys. zł, a inwestycja zostanie zrealizowana do 18 sierpnia br. – informuje Radosław Kasiak z Wydziału
Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Programów Strukturalnych w UM
w Nasielsku.
Firma POLHILD I była jedyną, która złożyła swoją ofertę w tym przetargu.

W drugiej połowie czerwca rozpoczęły się prace związane z wymianą
nawierzchni i ogrodzenia na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej przy ul. Sportowej 2 w Nasielsku. Wykonanie zadania zlecono firmie Kaba, którą wyłoniono na podstawie zapytań do kilku
firm. Zakończenie prac przewidziano na 15 lipca br., a koszt ich realizacji
wyniesie 110 tys. zł.

fot. M. Stamirowski

Parking na Lipowej

Trwają utrudnienia przy ulicy Lipowej, związane z budową parkingu przy
targowicy. Wykonawcą robót, których wartość wynosi 86 tys. zł, jest firma Kaba. Parking będzie służył klientom targowicy, jak również interesantom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz pracownikom
i uczniom Zespołu Szkół Zawodowych.

Zebra na stacji PKP
Michał B.

OŚWIATA

Konkursy na dyrektorów
Czerwiec był miesiącem wyborów nowych dyrektorów
w dwóch nasielskich placówkach oświatowych: Zespole
Szkół Ogólnokształcących
im. Jarosława Iwaszkiewicza
oraz Publicznym Gimnazjum
im. Konstytucji 3 Maja, które
od 1 września przekształcone
zostanie w Szkołę Podstawową nr 1.
Na ogłoszony jeszcze w maju
br. przez zarząd powiatu nowodworskiego konkurs na
dyrektora ZSO nie wpłynęła
żadna oferta. Najprawdopodobniej było to związane z zamieszaniem wokół tej placówki
po informacji o planach jej przeniesienia na ulicę Lipową do budynku
ZSZ. Jak wyjaśnia Magdalena Biernacka, starosta nowodworski: - Prawo
obliguje nas do powołania na stanowisko osoby pełniącej obowiązki dyrektora z rady pedagogicznej.
Nie wiadomo jednak jeszcze, kto
od września br. będzie pełnił obo-

5

AKTUALNOŚCI

fot. M. Stamirowski

W końcu, po wielu latach oczekiwania, przy wyjściu ze stacji PKP od ulicy Przytorowej w Mogowie, pojawiło się poziome oznakowanie przejścia
dla pieszych. Miejmy nadzieję, że „zebra” poprawi bezpieczeństwo osób
uczęszczających tą drogą.
Michał B.
R

wiązki dyrektora ZSO. 30 czerwca br. upł ywa termin składania
podań do szkół ponadgimnazjalnych, więc dopiero wtedy okaże
się, czy zostanie utworzona klasa
pierwsza LO.
W środę, 28 czerwca br., nastąpiło
komisyjne otwarcie ofert w konkursie na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 (Publicz-

ne Gimnazjum nr 1). Brały w nim
udział: Monika Bagińska, dotychczasowa wicedyrektor tej szkoły
oraz Katarzyna Świderska, wiceburmistrz Nasielska. 12 osobowa
komisja konkursowa na dyrektora
SP nr 1 wybrała Katarzynę Świderską, która funkcję tę pełnić będzie
przez 5 lat.
Michał B.
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Porządkowanie cmentarza żydowskiego
W dniach od 12 do 15
c z e r wc a b r. g o ś c i ł a
w Nasielsku grupa Żydów z USA, Kanady, Francji, Polski. Byli to głównie
potomkowie dawnych
mieszkańców Nasielska,
którzy do II wojny świat o we j z a m i e s z k i wa li w nasz ym mieście.
Soołeczność żydowska
stanowiła, do tego czasu, znaczącą grupę jego
mieszkańców. Były nawet
okresy, gdy te proporcje
sięgały 50%, a nawet niekiedy przekraczały tę liczbę.
Na początku grudnia
1939 r., decyzją niemieckiego okupanta, Żydzi
zostali z Nasielska „wypędzeni”. Ich
udziałem stały się getta i obozy koncentracyjne. Gehennę wojny, jak się
przypuszcza, bo dokładne liczby nie
są znane, przeżyło około 100 osób
nasielskiej społeczności żydowskiej.
Po wojnie pojawiały się w Nasielsku
pojedyncze osoby narodowości
żydowskiej, w tym i osoby miesz-

Życie Nasielska nr 14 (478); 30.06.–13.07.2017

WARTO PRZECZYTAĆ

Miłość w czasach zarazy
Wakacyjny czas skłania do czytania. Warto
przy tym, zamiast po najnowsze hity, uzupełnić listę nieprzeczytanych, a uznawanych
za klasykę literatury.
Niektóre z tych kultowych dzieł wręcz idealnie wpasowują się w wakacyjne klimaty. Tak
ma się sprawa z Miłością w czasach zarazy,
autorstwa noblisty Gabriela Garcíi Márqueza.
Miejscem akcji tej powieści są bowiem Karaiby z drugiej połowy XIX wieku. Słońce,
palmy i stare kolonialne budynki skrywają
jednak swoje tajemnice. Nietrudno zgadnąć, że w tej egzotycznej otoczce autor
postanowił osadzić fabułę na jednym z najpopularniejszych (a możliwe, że nawet najpopularniejszym w ogóle) motywów, czyli miłości.

ści żydowskiej powraca. W latach
dziewięćdziesiątych ukazało się na
ten temat kilka artykułów w Życiu
Nasielska. Wtedy też planowano
chociaż w skromnym wymiarze
upamiętnić miejsce pochówków
na nasielskim kirkucie. Prowadzone
były nawet w tej sprawie rozmowy.
Ostatnio problematyka upamiętnienia pobytu Żydów w Nasielsku

kające tu wcześniej, ale było ich
niewiele. Z roku na rok było coraz
mniej śladów żydowskiej bytności w Nasielsku. Niewiele osób pamięta, na przykład, potężną i piękną
synagogę nasielską. Jej ruiny zostały rozebrane tuż po wojnie. Drugą
znaczącą pamiątką po bytności tej

wydaje się być bliska realizacji. To
w pierwszym rzędzie zasługa Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ) i Fundacji: The
Mazevah Foundation.
Znacząca rolę w tym dziele odegrał
potomek nasielskich Żydów, Glen
Kurtz, który w rodzinnych zbiorach

społeczności był kirkut – cmentarz żydowski. W czasie wojny został prawie w 100% zniszczony, a po
wojnie w tym miejscu posadzono
las, nazywany przez pewien okres
małym laskiem.
Od pewnego czasu problematyka
historyczna nasielskiej społeczno-

w USA odnalazł film nagrany w 1938
r. i go upublicznił. Podjął jednocześnie działania w celu odszukania
osób, które zostały w tym dokumencie nagrane lub chociażby ich
potomków. Efektem tych działań
jest książka „Trzy minuty w Polsce”.

Być może zostanie ona przetłumaczona na język polski.
Czerwcowa wizyta grupy osób narodowości żydowskiej była kontynuacją, rozpoczętego w roku
ubiegłym, procesu porządkowania
cmentarza żydowskiego. Pewne
rezultaty tych działań już widać, ale
jest wiele do zrobienia. O tym goście rozmawiali w Urzędzie Miejskim
z burmistrzem Nasielska, który obiecał swoją pomoc.
Ponadto we wtorek, 13 czerwca, goszcząca w Nasielsku grupa
ta spotkała się w Liceum Ogólnokształcącym z mieszkańcami naszej
gminy, zainteresowanymi historią
nasielskich Żydów. O swoich badaniach w tej sprawie mówił Glen
Kurtz. Badania te oparł na wspomnianym filmie z roku 1938. Udało się mu dotrzeć do potomków
dawnych mieszkańców Nasielska
narodowości żydowskiej i ustalić
nazwiska osób widocznych na filmie. Nasielszczanie podzielili się
pewnymi wątkami dotyczącymi
wiedzy, głównie zasłyszanej,
a dotyczącej wspólnej przeszłości społeczności polskiej
i żydowskiej w Nasielsku.
W czwartek, 15 czerwca żydowscy Goście w centrum
miasta obserwowali procesję, idącą ulicami miasta do
4 ołtarzy. Tego dnia wypadło
święto Bożego Ciała.
Spotkanie w budynku LO
miało jeszcze jeden aspekt.
W budynku tym przed wojną funkcjonowała szkoła żydowska. Obecni uczniowie
tej szkoły są zainteresowani historią tej społeczności.
Około dwudziestu uczniów
uczestniczyło wspólnie z gośćmi w porządkowaniu terenu cmentarza.
Jednym z elementów wystroju cmentarza – pomnika mają być cmentarne
nagrobki – macewy. Tych
jest już kilka. Wiadomo, że
większość nagrobków została zniszczona i prawdopodobnie użyta do utwardzania
dróg. Organizatorzy przedsięwzięcia liczą, że mieszkańcy Nasielska pomogą
odnaleźć większą ilość fragmentów macew.
andrzej zawadzki

Ktoś jednak mógłby w tym momencie poczuć zniechęcenie. Miłość w otoczce rajskiej wyspy może brzmieć jak coś tandetnego, ale Márquez pokazuje
swoją mistrzowską klasę. Sama fabuła może wydawać się niezbyt porywająca.
W powieści splatają się losy trójki bohaterów: Ferminy Dazy, Florentina Arizy
oraz doktora Juvenala Urbino. Łączy ich trójkąt miłosny, w którym trwają przez
kilkudziesiąt lat. Ten ogromny przedział czasowy pokazuje czytelnikowi, jak
związki ludzkie rozwijają się przez lata i że przez cały czas można kochać jedną
osobę. Proza życia, ale opisana w nietuzinkowy sposób.
Wspomniany właśnie język, którym napisana została Miłość w czasach zarazy,
stanowi jeden z jej najważniejszych atutów. Bogate opisy, które jednak nie nudzą pomimo kwiecistości, sprawiają, że z pozoru najprostsze rzeczy i sytuacje
urastają do rangi czegoś magicznego i jakby baśniowego. Przykładowo krótki
fragment opisu zwierząt, należących do żony doktora Urbino, to mała perełka
literacka, która potrafi rozbawić w momencie, gdy zaczyna się opis pewnej
nieobyczajnej małpy. Także bohaterowie zostali naszkicowani w taki sposób,
że ich, nawet z pozoru błahe, sekrety urastają do rangi wieczystych tajemnic.
Niewątpliwie zaletą powieści jest również misternie naszkicowane tło społeczne. Ludzie zamieszkujący Karaiby w tamtych czasach mieli osobowość
i temperament. Czy biedny czy bogaty, każdy w książce wydaje się kimś interesującym. Podobnie uwagę zwraca nietypowa konstrukcja książki, która będzie zaskakiwała czytelnika w niejednym momencie.
Nie każdy przepada za opowieściami o miłości, również niżej podpisany,
ale Marquez w swojej książce czyni z tej tematyki wspaniałą, pozbawioną banałów, dojrzałą historię. Miłość w czasach zarazy jest z pewnością dziełem wartym uwagi.
Paweł Kozłowski
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ROZMAITOŚCI

Z HISTORII MIASTA

WSPOMNIENIE

Powojenne losy nasielskiej synagogi Józef Grudzień
bardzo lubił Nasielsk
W dniu wybuchu
II wojny ś wiatowej
niemal połowę ludności Nasielska stanowili
Żydzi. Według polityki
niemieckiego okupanta, Nasielsk, podobnie jak inne miasta
wcielone do Rzeszy,
miał być Judenrein –
„wolny od Żydów”.
W ciągu dwóch dni:
3 i 4 grudnia 1939 r.
wysiedlono wszystkich
mieszkańców narodowości żydowskiej do
gett w Łukowie i Międzyrzecu Podlaskim.
Z dnia na dzień kilku- Młodzież z organizacji Służba Polsce na tle nasielskiej synagogi, 21 marca 1948 r
tysięczna społeczność
czas odpowiedzi. Kontakt udało przez budowę pieców i kominów,
żydowska przestała
istnieć, zostawiając na miejscu cały się nawiązać dopiero we wrześniu na wychodkach kończąc.
swój dobytek. Według dekretu 1950 r. Prezydium MRN postano- Pozo st a ł ym 45 ub i e gaj ąc ym
z dnia 8 marca 1946 roku o mająt- wiło ponownie zwrócić się do ŻKW się odmówiono z powodu niekach opuszczonych i poniemiec- w Warszawie z wnioskiem o prze- dostatecznej ilości cegł y. Dziś
kich, pozostawione przez Żydów kazanie ruin budynku, w zamian mieszkańcy ubolewają nad stranieruchomości stanowił y tzw. za co Prezydium zobowiązało się tą zabytkowego budynku synamienie opuszczone. Skarb Państwa zadrzewić i obsadzić żywopłotem gogi. Należy jednak pamiętać
nabywał prawo własności nieru- powstały po rozbiórce plac, a także o t ym, z jakimi trudnościami
chomości, na skutek niewykony- ogrodzić cmentarz żydowski. Osta- borykali się ludzie przez pierwwania uprawnień właścicielskich tecznie na początku 1951 r. budy- sze lata po wojnie. Po jej zakońprzez dawnego właściciela przez nek został przekazany na rzecz czeniu władze stanęły w obliczu
okres 10 lat. Warunkiem przejęcia miasta. Rozbiórkę synagogi zapla- olbrzymich problemów mieszkanieruchomości było rzecz jasna nowano na 1952 r. W preliminarzu niowych. Powracająca po ewakuwydanie odpowiedniego postano- budżetowym przewidziano ponad- acji miasta ludność zastała wiele
wienia sądowego. Jednym z opusz- to środki na zadrzewienie i ogro- zburzonych i uszkodzonych buczonych budynków była nasielska dzenie kirkutu drutem na słupach dynków. Do odbudowy zniszsynagoga, która choć uszkodzona, z drewna. Koszt robót i niezbęd- czeń niezbędne był y materiał y
to jednak wojnę przetrwała. Nisz- nych materiałów zbilansować miał budowlane, a ich zdobycie graczejącą bożnicą władze miasta za- dochód ze sprzedaży uzyskanych niczyło z cudem. Żeby ratować
interesowały się 29 września 1949 z rozbiórki cegieł, drewna, blachy to, co zostało, bardzo często wyr., kiedy to Rada Miejska zleciła ów- i żeliwa.
korzystano materiały z odzysku,
czesnemu burmistrzowi, Mieczy- W połowie lipca 1952 r. Prezy- nierzadko z rozbiórki całych busławowi Najmole zabezpieczenie dium rozpatrzyło podania o przy- dynków. Z uwagi na brak mieszbudynku bóżnicy, gdyż w obecnym dział cegieł z rozbiórki. Większość kań wprowadzono tzw. publiczną
stanie może grozić bezpieczeństwu (122 200 szt.) cegieł przydzielo- gospodarkę lokalami, co w prakpublicznemu. Należy budynek za- no lokalnym instytucjom, m. in. na tyce sprowadzało się do znacjobezpieczyć przez zabicie, względne budowę internatu przy Państwowej nalizowania prywatnych mieszkań
zamurowanie drzwi wchodowych, Szkole Ogólnokształcącej, budowę poprzez dokwaterowywanie lotak aby ludność do budynku tego domów mieszkalnych przy Spół- katorów na podstawie decyzji
nie miała dostępu i nie szabrowała. dzielni Produkcyjnej w Kowalewi- Prezydium MRN.
W końcu roku zwrócono się do Ży- cach, czy wreszcie na budowę sali Należ y pam ięt ać, że j e szc ze
dowskiej Kongregacji Wyznanio- gimnastycznej przy Szkole Pod- w latach 50 -t ych budownicwej w Warszawie o przekazanie na stawowej w Nasielsku. Obywatele, two mieszkaniowe nie istniało.
rzecz Zarządu Miejskiego zrujno- głównie pracownicy Prezydium Pierwsze mieszkania w nowym
wanego budynku synagogi z prze- i członkowie komitetów bloko- bloku przy ul. Berka Joselewiznaczeniem do rozbiórki, gdyż wych również otrzymali swoje cza 1/3 (obecnie Starzyńskiego)
budynek ten groził i w dalszym przydziały, łącznie 23 osoby. Prze- przydzielono dopiero w sierpniu
ciągu grozi niebezpieczeństwem znaczenie było różne, od budowy 1959 r.
zawalenia się – nie uzyskano wów- i remontów domów i mieszkań,
Artur Nojbert

Z ogromnym żalem nasielscy sportowcy, a także wszyscy nasielscy
sympatycy jednego z najlepszych sportowców Polski, Józefa Grudnia,
przyjęli wiadomość o jego śmierci. Stało się to w sobotę, 17 czerwca
w wyniku ciężkiej choroby. Zmarł w wieku 78 lat.
Pochodzący z Kielecczyzny Józef Grudzień swą wspaniałą karierę sportową rozpoczynał we wrocławskim klubie sportowym Pa Fa Wag w sekcji bokserskiej. Później reprezentował warszawską Legię.
Był wielokrotnym reprezentantem Polski w wadze lekkiej. Reprezentował nasz kraj w 22 spotkaniach międzynarodowych. 18 z tych spotkań
wygrał, jedno zremisował i poniósł 3 porażki.
O jego wielkości najlepiej świadczy to, że zdobył dwa medale olimpijskie – złoty w Tokio w 1964 i srebrny w Meksyku w 1968, dwukrotnie
zdobywał medale mistrzostw Europy – złoty w Rzymie w 1967 i srebrny w Berlinie w roku 1965. Trzykrotnie był złotym medalistą Mistrzostw
Polski w 1965, 1967, 1968 r.
Swe sukcesy zawdzięc z a ł t a l e n tow i, a l e
tp rze de wsz ystk i m
ogromnej pracowitości. Podstawą jego sukcesów była technika.
Nazywano go czarodziejem ringu.
Po zakończeniu kariery był wieloletnim
działaczem Polskiego
Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku
Bokserskiego. Posiadał
wysokie odznaczenia
państwowe, a także
medal MKOL „Kawaler
Orderu Olimpijskiego”.
W 2004 roku wraz
z małżonką Ireną sprowadził się do jej rodzinnej wsi Szyszki, położonej w pobliżu Nasielska,
gdzie pobudowali dom. Nie lubił bezczynności i typowego dla wielu ludzi po zakończeniu wielkiej kariery „odcinania kuponów”. Podejmował
się wielu prac. Czuł się jednak sportowcem. W Szyszkach powołał sekcję bokserską „Fayter”, w której pierwsze kroki stawiali młodzi miłośnicy
boksu z okolicznych wiosek. Bardzo często gościł w Nasielsku i szkołach
w okolicznych wioskach. Miał tu wielu sympatyków i przyjaciół. Nigdy
nie odmawiał spotkań, a nawet treningów. Wielu młodych nasielszczan
„przymierzało jego medale”, robiło sobie z nimi zdjęcia.
Po tak wspaniałym człowieku pozostał wyjątkowy smutek i żal. Nasielscy
sympatycy jego talentu i dokonań łączą się w bólu z jego najbliższymi.
A pamięć o Nim niech trwa.
andrzej zawadzki

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania Burmistrzowi Nasielska i Starostwu
Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim, sklepowi Merkury w Nowych Pieścirogach, firmom: Berta, Kaba i Husqvarna
w Siennicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie i policjantom
z Komisariatu Policji w Nasielsku, proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pieścirogach, harcerzom oraz osobom prywatnym: Jerzemu Czyżewskiemu, Wojciechowi Bieleckiemu, Krzysztofowi
Czachorowskiemu, Jackowi Rucińskiemu, państwu Pawłowskim
oraz właścicielom placu, na którym odbył się piknik
Składają organizatorki „III Pikniku Pod Chmurką”
Agnieszka Ignaczak i Elżbieta Latkowska

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla Bożenny Zawadzkiej – Roszczenko, Moniki Bagińskiej, Agnieszki Domańskiej, Małgorzaty Zień
oraz uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku za zaproszenie przedszkolaków na zajęcia „Ochrona środowiska. Woda”.
Dyrekcja Samorządowego Przedszkola w Nasielsku
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Tak trudno się rozstać…
Taki napis widniał na pięknie udekorowanej ścianie
w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji
3 Maja podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego. Odbyła się ona
23 czerwca br., a uczestniczniczyli w niej m.in.
Anita Czerwińska, poseł na sejm RP, Bogdan
Ruszkowski burmistrz
Nasielska, Marek Ostaszewski radny nasielskiej Rady Miejskiej.
Uczniowie opuszczali szkołę na czas długo wyczekiwanych wakacji. A ze szkołą
rozstały się również wieloletnia dyrektor placówki Bożenna Zawadzka-Roszczenko oraz pedagog Izabela Miller, które
przeszły na emeryturę. Panie zebrały całe
naręcza kwiatów i podziękowania za swoją pracę. Nie obyło się bez łez wzruszenia,
przemówień i życzliwych uścisków.
Podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny, który stanowił
swoistą przestrogę przed licznymi pokusami, czyhającymi na młodzież w czasie
wakacji. Rozdano również uczniom świa-

dectwa i nagrody za trud,
włożony w 10-miesięczny
proces zdobywania wiedzy.
Dodatkowym wyróżnieniem dla piątki najlepszych
uczniów ze szkoły były nagrody sponsorowane przez
zaproszonego na tę uroczystość gościa – Anitę Czerwińską, poseł na sejm RP.
Pani poseł w swoim przemówieniu, podobnie jak
pozostali goście, życzył a d z i e c i o m u d a n yc h ,
ale i bezpiecznych wakacji,
zaś nauczycielom odpoczynku, aby z jeszcze większym zapałem wrócili po tej
przerwie do pracy.
E.G.

REPORTAŻ
UROCZYSTOŚCI

Życie Nasielska nr 14 (478); 30.06.–13.07.2017

Cygańska Biesiada
w nasielskim DPS
Tegoroczny, 11 . już Przegląd
Twórczości Artystycznej Osób
Niepełnosprawnych PROMIEŃ, organizowany przez nasielski DPS, odbył
się 13 czerwca 2017 r. w amfiteatrze tej
placówki, znajdującym się w Ogrodzie
Terapeutycznym.
Działalność artystyczna w Domach
Pomocy Społecznej jest jedną z form
terapeutycznych, jakie mają pomóc podopiecznym w ich skomplikowanym życiu. DPS im. Jana
Pawła II w Nasielsku w tej działalności
na pierwszym miejscu postawił na
„cygańskość”, czyli wykorzystywanie
wszystkiego tego, co wiąże się z poznawaniem i kultywowaniem bogatej tradycji cygańskiej. Tematyka
ta jest wykorzystywana także przez
inne ośrodki. Raz w roku odbywa
się przegląd tego rodzaju poczynań
i Nasielsk w tym zakresie pełni w kraju
rolę wiodącą.
Duża w tym zasługa Agaty Nowak
dyrektor DPS w Nasielsku, która jest
pomysłodawczynią, propagatorką
i główną organizatorką dużego przedsięwzięcia – Festiwalu. Podkreślała to
w trakcie imprezy Magdalena Biernacka starosta nowodworska, przedstawiciel Marszałka Województwa
Mazowieckiego i Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska. Znaczącą rolę
w sprawnym przeprowadzeniu imprezy, poprzez przygotowanie zespołu

i logistyczne zabezpieczenie Festiwalu, mają pracownicy DPS, a także jego
mieszkańcy. Dużym wsparciem są też
przyjaciele tej placówki i sponsorzy.
Kolejna XI. już Porcja Romskich Obyczajów, Muzyki i Ewentualnie Natury
zawarta była w haśle: „Legenda Cy-

gańskiego Taboru”. W tegorocznym
przeglądzie wzięli udział przedstawiciele 23 DPS-ów z kilku województw
naszego kraju oraz WTZ ze Starych
Pieścirogów.
Tego dnia Ogród Terapeutyczny mienił się wieloma
barwami. Ze sceny i od
ogniska, bez którego trudno byłoby wyobrazić sobie cygański tabor, niosła
się cygańska muzyka, która porywała do tańca. Było
głośno, radośnie, wesoło.
Nasielski przegląd rozpoczęli artyści z miejscowego zespołu „Promień”. Tradycyjnie
też w składzie zespołu zaprezentowali swe umiejętności, zarówno pensjonariusze, jak i pracownicy naszego
DPS-u. Jolanta Mańczak, Magdalena
Pietrzak, Lidia Kuć, Krzysztof Mackiewicz, Jerzy Nowicki. Zbigniew Gałązka
– to mieszkańcy DPS-u. Agnieszka
Chodyna, Beata Gburzyńska, Ewelina Jusińska, Michał Grubecki, Marcin Wyszomirski, Sławomir Wójciak,
Rafał Centkowski, Janusz Wesołowski – to pracownicy. Tu warto dodać,
że artystyczne działania naszego DPS
zyskują coraz większe uznanie w skali
kraju. Bardzo ciekawym elementem
występu nasielskiego zespołu na tym
przeglądzie była inscenizacja „Cygańskie Wesele”.
Wszystkie występujące zespoły pokazały bardzo ciekawe programy. Duży
poklask zyskała rozrywkowa pani
Pelagia z DPS w Jasionnej. Porywała

do tańca najciekawszych mężczyzn,
zwracając przy tym uwagę na ich stanowiska. Nie uległ jej urokowi nasz
ksiądz proboszcz, ale już wicestarosta

Paweł Calak i burmistrz Bogdan Ruszkowski pokazali swe wysokie umiejętności taneczne.
Na koniec przyszedł czas na występ
gościa specjalnego. W tym roku był
nim Cygański Teatr Muzyczny „Terno” z Gorzowa Wielkopolskiego.
To wyjątkowy zespół romski cieszący
się sławą nie tylko w Polsce, ale i poza
granicami naszego kraju. Atutem
tego teatru jest m. in. to, że zawsze gra
na żywo. Od początku jego istnienia,
czyli od 60 lat występuje w nim jego
założyciel, Edward Dębicki. Artysta ten, a przy tym kompozytor, poeta i muzyk, był ze swoim zespołem
w Nasielsku.
„Cygański” dzień w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku pięknie
się wpisuje w kulturalną tradycję naszego miasta. Tegoroczny przegląd
był tego najlepszym przykładem.
andrzej zawadzki

Z WTZ

Poznajemy nasz kraj

Od poniedziałku, 19 do piątku, 23 czerwca br. 50 osobowa grupa
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach
wraz z opiekunami przebywała nad Morzem Bałtyckim. Bazę noclegową i miejsce posiłków stanowił ośrodek wypoczynkowy „Promyk” w Sztutowie. To właśnie z niego każdego ranka po śniadaniu
wyruszano na plażę lub na wycieczki po bliższej i dalszej okolicy.
Turyści z WTZ, choć są to osoby niepełnosprawne, doskonale radzą sobie w podróżach i chętnie sobie wzajemnie pomagają. Duże
wrażenie na uczestnikach warsztatów zrobiło miejscowe Muzeum
Stutthof, znajdujące się w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego, który rozpoczął swoją zbrodniczą działalność 2 września 1939 r.
i funkcjonował nieprzerwanie do wyzwolenia w maju 1945 r.
Cały dzień poświęcono na zwiedzanie pięknego Gdańska. Był nie tylko spacer po zabytkowym Starym Mieście, ale także
wizyta w „Manufakturze słodyczy”, gdzie uczestnicy warsztatów mogli obserwować produkcję kolorowych cukierków i
lizaków. Główną atrakcją tej wyprawy była wycieczka statkiem na Westerplatte. Ponadto zwiedzano także Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Przez cały pobyt nad Bałtykiem pogoda sprzyjała również wypoczynkowi na plaży.
Na terenie ośrodka popołudniami uczestnicy mogli korzystać z boiska do gry w piłkę nożną, oraz altany. Nie zabrakło też
spotkań integracyjnych: śpiewania przy ognisku oraz dyskoteki.
Wyjazd integracyjno – turystyczny do Sztutowa został zorganizowany przez pracowników WTZ w ramach projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie – (nie) pełnosprawny turysta poznaje Polskę” i otrzymał na ten cel dofinansowanie od
starosty nowodworskiego ze środków PFRON za pośrednictwem PCPR w Nowym Dworze Maz. w wysokości 5 tys. zł.
(i.)

Z SAMORZĄDU
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UROCZYSTOŚCI. Popowo Borowe

Ku czci Żołnierzy Niezłomnych
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Nasielsku, delegacja Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Obwód Pułtusk z prezesem Ryszardem Bobowskim oraz zastępcą prezesa Wiesławem Świerczewskim na
czele oraz delegacja Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP,
a także Regina Świątecka i Stefan Świątecki. Swój udział w uroczystości zaakcentowali harcerze, w szczególności
duża grupa z 13. Winnickiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych
„Magnus”. Uczestniczyli również druhowie OSP, delegacje instytucji życia
publicznego z terenu Gminy Nasielsk,
liczne poczty sztandarowe. Najbardziej cieszy nas fakt, iż na uroczystościach – nie tylko tej, ale też innych
o charakterze patriotycznym organizowanych w Gminie Nasielsk – pojawia się coraz więcej dzieci i młodzieży.
Po powitaniach przyszedł czas
na podziękowania dla wszystkich
osób, które włączyły się w przygotowania i przyczyniły się do sprawnej
organizacji tegorocznej uroczystości.
Po odegraniu Hymnu
Państwowego przez Nasielską Orkiestrę Dętą
pod batutą Joanny Ostaszewskiej, rozpoczęła się
msza św., którą odprawił
i kazanie wygłosił ksiądz
kanonik Roman Bagiński – Ekonom Diecezji
Płockiej, któremu asystofot. www.nasielsk.pl wał ks. Tadeusz Jabłoński
Przed godz. 12.00 wartę przy krzyżu – proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego
objęli żołnierze z 2. Mazowieckiego Popiełuszki w Nunie. Czytania mszalPułku Saperów w Kazuniu. Następ- ne podczas Liturgii Słowa przeczytanie prowadzący uroczystość powi- li Anna i Kamil Żbikowscy. Wezwania
tał w imieniu organizatora – Bogdana modlitwy wiernych odczytali natoRuszkowskiego burmistrza Nasielska – miast dyrekcja i nauczyciele Szkoły
przybyłych gości, zaś w sposób szcze- Podstawowej w Popowie Borowym.
gólny i z najwyższym uszanowaniem
Po mszy św. głos zabrał Bogdan Ruszczłonków rodzin poległych żołnierzy,
kowski burmistrz Nasielska. W krótktórzy co roku uczestniczą w tym pa-

W niedzielę, 18 czerwca, w Popowie
Borowym odbyły się uroczystości
upamiętnienia Bohaterów Niezłomnych – Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału
starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, którzy w dniu
23 czerwca 1950 roku polegli, walcząc z obławą komunistycznego
aparatu terroru. Przypomnijmy tych
Niezłomnych:
• plutonowy Władysław Grudziński
ps. „Pilot”,
• starszy strzelec Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk”,
• starszy strzelec Czesław Wilski ps.
„Brzoza”, „Zryw”,
• starszy strzelec Hieronim Żbikowski
ps. „Gwiazda”.
Pierwsza część uroczystości odbyła
się na polu przy przydrożnym krzyżu w Popowie Borowym – jedynym
miejscu upamiętnienia czwórki poległych, gdyż do tej pory, pomimo
upływu 67 lat od tego tragicznego
wydarzenia, ich szczątki spoczywają
w nieznanym miejscu.

triotyczno-modlitewnym wydarzeniu. Wśród przybyłych gości znaleźli
się również: Marek Dziemieszkiewicz
bratanek por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda” i st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”,
podpułkownik Artur Gruszczyk – Zastępca Dowódcy 2. Mazowieckiego
Pułku Saperów w Kazuniu, Magdalena
Biernacka starosta nowodworski oraz
radni Rady Powiatu Nowodworskiego
i Rady Miejskiej w Nasielsku z Jerzym
Lubienieckim, Przewodniczącym
Rady Miejskiej na czele. Środowisko
byłych wojskowych i kombatantów
reprezentowali: Bronisław Skoroszewski przedstawiciel Koła Związku

fot. www.nasielsk.pl

kim wystąpieniu podkreślił, jak bardzo
ważne są nie tylko dla rodzin poległych, ale dla wszystkich takie spotkania. Mając bowiem na względzie słowa
Zbigniewa Herberta, który w swoim
wierszu wołał: „Nie dajmy zginąć poległym”, poprzez to kolejne spotkanie i mówienie o naszych Bohaterach
Niezłomnych zwracamy to, co zabrali
im komuniści – pamięć, godność,
cześć i honor. Jednocześnie burmistrz
wyraził nadzieję, iż - (…) przyjdzie też
taki dzień, w którym będziemy mogli
zwrócić im również to, co zabrano im
szczególnie – tożsamość. Że zostaną
odnalezione ich doczesne szczątki,
które będzie można złożyć w god-

nym miejscu. Świadomie nie mówię,
że w poświęconym miejscu – tam
bowiem, gdzie spoczywacie teraz
jest to poprzez Waszą ofiarę miejsce uświęcone. Na zakończenie burmistrz powiedział: - Mówmy zatem
teraz cały czas głośno o Was, niech
pamięć nie gaśnie. Ale też znajdźmy
chwilę ciszy – w zakątku serca – na
zadumę i refleksję, na westchnienie
do Dobrego Boga w Waszej intencji.
Po przemówieniu rozpoczął się Apel
Pamięci, w którym wzięła udział Kompania Honorowa 2. Mazowieckiego
Pułku Saperów w Kazuniu po dowództwem porucznika Kamila Brejniaka. Odczytał go porucznik Paweł
Stępnowski. Dla uczczenia poległych
żołnierzy NZW, po zakończeniu Apelu Pamięci, Kompania oddała trzykrotną salwę honorową.
W dalszej kolejności przy krzyżu złożone zostały wiązanki kwiatów. Jako
pierwsi kwiaty złożyli członkowie rodzin poległych żołnierzy, następnie
rodzina śp. „Pogody” i „Roja” z Markiem Dziemieszkiewiczem na czele,
delegacje środowisk kombatanckich,
delegacja 2. Mazowieckiego Pułku
Saperów w Kazuniu z Zastępcą Dowódcy Pułku – podpułkownikiem
Arturem Gruszczykiem na czele, delegacja władz powiatu nowodworskiego. Wiązankę w imieniu mieszkańców
i władz gminy Nasielsk złożyła delegacja w składzie: Bogdan Ruszkowski
burmistrz Nasielska, Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku oraz Bronisław Skoroszewski przedstawiciel Koła Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Nasielsku.
Druga część uroczystości miała miejsce na placu przy Szkole Podstawowej
w Popowie Borowym. Jako pierwsza
wystąpiła Nasielska Orkiestra Dęta,
kierowana przez Joannę Ostaszewską, która niezmiennie towarzyszy
nam podczas gminnych uroczystości
i obchodów rocznicowych. Następnie
mieliśmy okazję wysłuchać koncertu
patriotycznego pt. „Polskie drogi do
Wolności” w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto”. Pięcioro młodych ludzi poprzez muzykę
zabrało nas w tym koncercie w podróż po wzburzonych falach historii
naszej Ojczyzny od początku II wojny światowej po okres walk polskiego podziemia antykomunistycznego.
Wraz z komentarzami narratora mogliśmy wysłuchać nie tylko piosenek
wojennych, ale też współczesnych,
które wpisują się w klimat powojennej
rzeczywistości Żołnierzy Niezłomnych, np. „Wilki” Zbigniewa Herberta

czy „Panie Generale” Haliny Mlynkowej. Duży aplauz publiczności wzbudziło brawurowe wykonanie przez
wokalistkę piosenki „Obława” Jacka
Kaczmarskiego. Podsumowaniem
koncertu był utwór „Biały krzyż”, tak
pięknie odnoszący się do naszego
krzyża w Popowie Borowym.
Po atrakcjach artystycznych przyszedł
czas na prelekcję historyczną pt. „Skąd
Wyście, Niezłomni?”, którą wygłosił
nasielszczanin, Paweł Romanowski
– absolwent historii, który swoją pracę magisterską, dotyczącą Żołnierzy
Niezłomnych i st. sierż. Mieczysława
Dziemieszkiewicza
ps. „Rój” pisał pod
kierunkiem naszego ubiegłorocznego prelegenta – prof.
Jana Żaryna, Senatora RP. Pan Paweł Romanowski bardzo
zwięźle przedstawił
drogę, jaką przeszli
młodzi ludzie zanim
stali się Żołnierzami
Niezłomnymi, wskazując, że ich walka to nie tylko sam
okres po II wojnie światowej, ale też
w ogromnej większości walka najpierw w konspiracji wojennej przeciwko hitlerowcom. Na zakończenie
wykładu prelegent podzielił się swoimi refleksjami związanymi z udziałem
jako wolontariusz w pracach poszukiwawczych szczątków Żołnierzy
Niezłomnych, jakie ekipa pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka
– Wiceprezesa IPN prowadzi w kwaterze „Ł”, tzw. „Łączka”, na warszawskim
Cmentarzu Powązkowskim.
Ta sama idea przyświecała, tj. przedstawienie genezy Żołnierzy Niezłomnych, Piknikowi Militarnemu – Drogi
Żołnierzy Niezłomnych, który przygotowało Muzeum 2. Korpusu Polskiego z Józefowa. W trakcie tego
Pikniku było i głośno, i czuć było zapach prochu. Mogliśmy obejrzeć
krótką inscenizację walki polskiego
podziemia z niemieckim snajperem
– tu główną rolę odegrała armata, robiąca wielkie wrażenie swoimi
wystrzałami. Rekonstruktorzy w hi-

fot. www.nasielsk.pl

storycznych mundurach opowiadali, pokazywali broń i wyposażenie,
oprowadzali po szpitalu polowym.
Zainteresowani mogli też odbyć przejażdżkę „łazikiem” z czasów wojny.
Pod okiem instruktora chętni mogli skorzystać z możliwości postrzelania na strzelnicy ASG. Za podjęcie
się tego wyzwania, a także innych
zadań, uczestnicy, szczególnie dzieci i młodzież mogły otrzymać drobne pamiątki związane z Żołnierzami
Niezłomnymi. Pod namiotem z logo
Muzeum 2. Korpusu Polskiego można było też obejrzeć wystawę histo-

fot. M. Stamirowski

rycznych grafik. Również w budynku
Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym została przygotowana przez
pracowników szkoły wystawa zdjęć
Żołnierzy Niezłomnych.
Wszystkim atrakcjom tego dnia sprzyjała piękna pogoda, a ciepło wcale nie
przeszkadzało w konsumpcji pysznej,
gorącej grochówki, ugotowanej przez
strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nasielsku.
Naszym uroczystościom przy krzyżu
oraz na terenie Szkoły Podstawowej
w Popowie Borowym towarzyszyła
po raz drugi wystawa plenerowa „Po
nici światła cz. II Podziemna Armia
powraca”, która została stworzona
w formie bannerów, nawiązujących
kształtem do skrzydeł husarskich
z sylwetkami Żołnierzy Niezłomnych.
Wystawę tę zaprezentowaliśmy dzięki przychylności kierownictwa Biura
Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Honorowy patronat nad uroczystością w Popowie Borowym sprawował
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
– Jarosław Szarek. Patronat medialny nad uroczystością sprawowały:
Czasopismo Samorządu Gminnego
„Życie Nasielska”, serwis internetowy
– podziemiezbrojne.blox.pl oraz
Ciechanowskie Pismo Historyczne
REDUTA.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

fot. M. Stamirowski
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PORADY

Indeks gikemiczny
W ostatnim artykule pisałam o insulinooporności i hiperinsulinemii.
Podstawą wspomagania leczenia tych jednostek, szczególnie insulinooporności jest odpowiednia zmiana nawyków żywieniowych oraz spożywanie produktów o tzw. niskim indeksie glikemicznym.
Co to jest indeks glikemiczny?
Indeks glikemiczny jest procentowym wskaźnikiem, porównującym
wzrost stężenia glukozy we krwi po spożyciu danego produktu ze wzrostem glukozy po spożyciu czystej glukozy.

Na poniższych grafikach, przygotowanych przez firmę Kcalmar mamy
przedstawione produkty z podziałem na niski, średni i wysoki indeks glikemiczny. Podział jest dość restrykcyjny - możemy także znaleźć informacje, że niski indeks glikemiczny jest < 50, średni 50-70, wysoki
> 70. Jednak jeśli mamy stwierdzoną insulinooporność i ciężko nam
zrzucić zbędne kilogramy, to dobrze jest spożywać produkty z IG < 50.
Iwona Łątka
Poradnia dietetyczna Medslim
506-958-184
www.konsultacjedietetyczne.pl
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ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 w Cieksynie

Piknik Rodzinny
2 czerwca w Zespole Szkół nr 3
w Cieksynie, zgodnie ze szkolną
tradycją, odbył się kolejny PIKNIK
RODZINNY. Całą imprezę otworzyła wicedyrektor Kinga Majchrzak,
witając uczniów, ich rodziny, nauczycieli oraz zaproszonych gości.
Spotkanie odbyło się w wyjątkowym dniu. Niedawno wszystkie
mamy obchodziły swoje święto.
23 czerwca swój dzień świętują tatusiowie. Uczniowie placówki postanowili wspólnie uczcić oba święta
i z tej to okazji przygotowali program
artystyczny. Zarówno ci najmłodsi,
jak i ci najstarsi dedykowali piosenki,

wiersze, pokazy taneczne oraz krótkie inscenizacje swoim ukochanym
Rodzicom.
Bardzo ważnym punktem pikniku było uroczyste otwarcie Altany
Zielona Klasa i wręczenie podziękowań osobom, które przyczyniły się do jej powstania: Edwardowi
Bieżuńskiemu, Robertowi Olczak,
Janowi Sochockiemu i Marcinowi
Sochockiemu.
Od godziny 10.30 ruszyły kolorowe stoiska z przepysznymi ciastami,
sałatkami, deserami, zapiekankami,
koktajlami, a nawet książkami. Była

to też okazja, jak na każdym pikniku, do zjedzenia kiełbaski z grilla.
Uczniowie mogli korzystać z dmuchanych zjeżdżalni i trampoliny.
Najmłodsi chętnie malowali buźki. Jednym z głównych punktów
programu były międzyszkolne zawody sportowe, w których brały
udział drużyny z Nowego Miasta
i Świercz. Nie zabrakło konkursów malowania kredą na asfalcie,
skoków na skakance, przeciągania liny z rodzicami, znajomości
zasad savoir-vivru, ekologii, zasad
ruchu drogowego. W organizacji wspomogli nas jak zwykle strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej
z Cieksyna, ratownik medyczny
z Pogotowia Ratunkowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz
policjanci z Komendy w Nasielsku
i Nowym Dworze. Uczniowie,
dumnie pozując, pstrykali zdjęcia i oglądali fachowy sprzęt służb
mundurowych. Czas pikniku
umilała biesiadna i nowoczesna
muzyka, płynąca ze szkolnego
sprzętu. A ten piękny dzień udał
się dlatego, że wszyscy, a więc
rodzice z dziećmi i nauczyciele
byli gospodarzami uroczystości. Tak fantastycznej, rodzinnej
atmosferze towarzyszyły nie
tylko śmiechy i dobry humor,

U NAS

Mundurowi są wśród nas
Już od trzech lat w Nasielsku funkcjonuje ponadgimnazjalna szkoła mundurowa – CN-B Feniks. W tym roku
szkolnym ukończą ją pierwsi abiturienci.
– Cieszy nas to, że 100% uczniów,
a w tym roku było ich piętnaścioro,
przystąpiło do matury. Jak im poszło
– zobaczymy… – mówi podpułkownik Jarosław Mastalerz, przedstawiciel szkoły CN-B Feniks. – Klasa
druga liczy 14 osób, a klas pierwszych nie ma, gdyż podczas ubiegłorocznego naboru było za mało
chętnych – dodaje.
Szkoła mundurowa kształci młodzież
w trzech profilach: wojskowym, policyjnym i strażackim. Jej wykładowcami są emerytowani pracownicy
tych służb.
Zajęcia specjalistyczne o profilu wojskowym w nasielskim oddziale prowadzą: ppłk rez. mgr inż. Jarosław
Masztalerz i st. kpr. Adam Pytel, natomiast zajęcia policyjne asp. sztab.
Marek Kułakowski.
Są to osoby, które mają bogate doświadczenie praktyczne. Starają się
rozbudzać zainteresowania wojskowe i przygotować młodych ludzi do
pracy w służbach mundurowych na
różnych stopniach. Poza tym oczywiście w programie nauczania są
przedmioty kształcenia ogólnego,
czyli tak jak w każdej szkole średniej.
- Raz w tygodniu mamy tzw. „dzień
mundurowy”. Wtedy uczniowie
przychodzą do szkoły w kompletnym umundurowaniu na wzór
mundurów wojskowych i biorą
udział w specjalistycznych zajęciach,
np. budowa broni, taktyka, musztra. Ponadto nasi uczniowie wyjeżdżają na obozy, gdzie uczą się
strzelać z broni bojowej, karabinków, czy pistoletów, przyjmować
odpowiednie postawy strzelec-

kie itp. Wjeżdżamy także do Przasnysza, gdzie nasi uczniowie mają
także możliwość wykonywać
skoki spadochronowe – nie jest
to jednak obowiązkowe - wyjaśnia
ppk Mastalerz.
S p ostrze gawc z y m ie szkańc y
Nasielska zauważyli z pewnością,
że uczniowie noszą dwa rodzaje beretów: zielony i bordowy. Noszenie
bordowych beretów jest pewnego
rodzaju wyróżnieniem. Mogą w nich
chodzić uczniowie, którzy wykonali
co najmniej jeden skok spadochronowy i zaliczyli testy sprawnościowe
z wychowania fizycznego (marszobieg, pompki, podciągania). Takie
testy trzeba zaliczać co pół roku.
Prowadzone są również zajęcia walki oraz z nurkowania, z możliwością
zdobycia międzynarodowej licencji
nurka do 15 metrów.
Uczniowie tej szkoły są bardzo „widoczni” w naszym mieście, ponieważ starają się uczestniczyć we
wszystkich oficjalnych uroczystościach, organizowanych na terenie
gminy. – Nic nie powinno się dziać
w Nasielsku bez uczniów „Feniksa”, dlatego zawsze staramy się
wystawiać kompanię honorową –
sądzi ppk Mastalerz, który podkreśla,

że bardzo dobrze układa się współpraca szkoły z władzami miasta.
Uczniowie tej szkoły opiekują się
miejscami pamięci, znajdującymi
się w Nasielsku. Dbają tam o porządek oraz zapalają znicze, zwłaszcza
z okazji różnych świąt i uroczystości.
- Zadaniem naszej szkoły jest kształcenie ludzi, którzy w przypadku sytuacji kryzysowej będą umieli podjąć
odpowiednie działania ratownicze
bądź obronne; którzy wiedzą, jak się
wtedy zachować i co robić – podsumowuje ppk Mastalerz.
Szkoły mundurowe są coraz bardziej
popularne w Polsce. Nasielska szkoła
to oddział, wchodzący w skład Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks.
Inne zlokalizowane są w takich miastach, jak Wrocław, Gdańsk, Olsztyn, Płock, Pułtusk. W tym roku
planowane jest otwarcie takiego
oddziału również w Wyszkowie.
Cztery lata temu, inicjatorem powstania tej sieci szkół, był mjr rez.
Mgr Jarosław Chrobot – absolwent
Szkoły Chorąży Wojsk Zmechanizowanych w Elblągu i Wyższej
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Michał B. (red.)
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ale także piękna, czerwcowa
pogoda.
Cała społeczność szkolna pragnie
serdecznie podziękować wszystkim sponsorom. Dzięki ich ofiarności, zaangażowaniu nauczycieli
i rodziców możliwe było zorganizowanie tak wspaniałego Dnia
Dziecka dla uczniów szkoły.

Sponsorami Pikniku
Rodzinnego byli:
Sz. P. Barbara i Grzegorz Arciszewscy
Sz. P. Dorota Zaborowska Piekarnia”Oskroba”
Sz. P. Artur Zaborowski Piekarnia „Oskroba”
Sz. P. Dariusz Nowacki „Pleban”
Sz. P. Sławomir Kasiak
Sz. P. Monika Chełchowska
Sz. P. Mariusz Szostak
Sz. P. Ireneusz Górecki Bank spółdzielczy
Nasielsk
Sz.P. Jerzy Piliński
Sz. P. Elżbieta Kordecka PKO BP Nasielsk
Sz. P. Krzysztof Miller Urząd Miasta Nasielsk
Sz. P. Dariusz Sot

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

ZSZ odznaczony Honorową
Odznaką Rzemiosła
29 maja 2017 r., podczas obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsku został odznaczony
Honorową Odznaką Rzemiosła. Rzemiosło – za zasługi.
Odznakę przyznano na wniosek Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.
Odznaka może być nadana organizacjom rzemieślniczym, instytucjom
i osobom współpracującym z tymi organizacjami, a także organizacjom
i osobom reprezentującym rzemiosło zagraniczne – za zasługi we współpracy i wymianie doświadczeń. Nagroda ta została wręczona osobom i instytucjom za wieloletnią działalność w realizacji społeczno-zawodowych
i gospodarczych zadań rzemiosła.
Odznakę przyznano naszej placówce oświatowej po raz pierwszy w historii. Nagrodę odebrała osobiście Agnieszka Rutkowska, dyrektor szkoły
wraz z Januszem Drwęckim, kierownikiem szkolenia praktycznego. Akt
wręczenia miał charakter uroczysty. Dekoracji odznaką dokonali członkowie organów statutowych Związku Rzemiosła Polskiego. Dla szkoły jest
to ogromny zaszczyt i wielka radość, zwłaszcza że wśród nagrodzonych
znalazły się również takie osobistości, jak sam minister Henryk Kowalczyk.
Szkoła funkcjonuje od blisko pół wieku. Powstała w 1968 r. W początkowej fazie działalności kształciła na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od 1997 r. funkcjonuje jako Zespół Szkół Zawodowych, prowadząc
kształcenie na poziomie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Obecnie, do najpopularniejszych zawodów w Zasadniczej Szkole Zawodowej należą: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik
pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, fryzjer, stolarz, cukiernik,
ślusarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, sprzedawca. W murach szkolnych wykształciło się kilka pokoleń młodzieży.
Szkoła od blisko 30 lat współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Nasi absolwenci z powodzeniem odnajdują się
na rynku pracy, podejmują zatrudnienie, zakładają swoje firmy, rozwijają
własną działalność, stając się wykwalifikowanymi i docenianymi pracodawcami, tworzącymi nowe miejsca pracy.
Chętnie nawiązują, za pośrednictwem i we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, dalszą aktywność ze szkołą, prowadząc do wykształcenia kolejnych, bardzo ważnych dla naszego
społeczeństwa pokoleń rzemieślników, którzy wpłyną na wzrost gospodarczy państwa oraz poprawią nasze warunki bytowe.
Iwona Kędel
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
28 czerwca–2 lipca godz. 15.00

Pan Żaba (dubbing)
Familijny; Holandia; Czas trwania: 1 godz. 25 min.

W małej holenderskiej podstawówce pan
od biologii na każde wspomnienie o żabach
zamienia się w zielonego płaza. Nie wszyscy
dorośli, w przeciwieństwie do dzieci, akceptują
jego odmienność.
28 czerwca–2 lipca godz. 17.00

Gwiazdy
Biograficzny, sportowy; Polska; Czas trwania: 1 godz.
46 min.

Posiadający polsko-niemieckie korzenie Jan
Banaś (Mateusz Kościukiewicz) dorasta na Śląsku. Od dzieciństwa jego największą pasją jest
piłka, a największym rywalem… oddany kumpel Ginter (Sebastian Fabijański). Z czasem rywalizacja przyjaciół przenosi się z podwórka
na stadiony śląskich klubów - Polonii Bytom
i Górnika Zabrze. A to nie koniec ich zmagań.
Prawdziwe emocje zaczynają się, gdy w życiu
gwiazd sportu pojawi się piękna Marlena (Karolina Szymczak).
28 czerwca–2 lipca godz. 19.00

Obcy: Przymierze
(z napisami)
Thriller,sci-fi;Australia,Nowa Zelandia,USA;Czas trwania:
2 godz. 2 min.

Statek osadniczy „Przymierze” dociera na nieznaną planetę, która wydaje się być prawdziwym rajem dla człowieka...
5–9 lipca godz. 15.00
12–16 lipca godz. 15.00

Auta 3 (3D dubbing)
Animacja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 49 min.

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
W f inansach zaczniesz wychodzić
na prostą. Możesz liczyć na znajomych.
Okażą się nieocenieni w naprawdę trudnych sytuacjach. Spędzaj jak najwięcej
czasu na świeżym powietrzu.
Byk 21.04-20.05
Masz dość swojej pracy? Poszukaj takiej
pracy, która da Ci szansę na rozwój. Nie
angażuj się w rodzinne nieporozumienia,
bo nic nie wskórasz. Tak naprawdę nikt nie
potrzebuje Twojej pomocy.
Bliźnięta 21.05-21.06
W pracy masz szansę w końcu wyjść z zaległości. Jeśli masz własny biznes, dobrze
skalkuluj ryzyko nowych inwestycji. Zadbaj
teraz o kondycję i pomyśl o inwestycji w rower – wyjdzie taniej niż samochód.
Rak 22.06-22.07
Twój partner przekona się, że Twoja wyrozumiałość ma swoje granice. Bez żalu
wystawisz mu walizki za drzwi. Zajmij się
swoim zdrowiem i zrób badania kontrolne. Znajdź sobie jakieś hobby.
Lew 23.07-23.08
Szef nie doceni Twoich racjonalizatorskich
pomysłów, bo po co zmieniać coś, co przez
lata dobrze działało? Odpuść ten temat. Pod
żadnym pozorem nie ulegaj prośbom znajomych o pożyczkę lub żyrowanie kredytu.
Panna 24.08-22.09
Korzystne zmiany w firmie poprawią Ci humor. Być może szef lub kolega, którego nie
lubisz, odejdzie, a na jego miejsce przyjdzie
ktoś, z kim dobrze ułoży się współpraca.
Twój dom będzie szeroko otwarty dla gości.

Waga 23.09-23.10
W pracy masz szansę wyjść z zaległości
i utorować sobie drogę do awansu. Z powodzeniem możesz za to planować większe inwestycje, a nawet kupno mieszkania
czy budowę domu. Kondycja w kratkę.
Skorpion 24.10-22.11
Nie odkładaj na później żadnych prac wymagających większego wysiłku. Będzie
Ci się teraz trudno dogadać z najbliższymi.
Przestań wreszcie porównywać się z innymi,
bo tylko popsujesz sobie nastrój.
Strzelec 23.11-21.12
Lepiej nie wchodź z butami w czyjeś życie,
bo stracisz kilku przyjaciół. Zapowiada się
przypływ gotówki i długo oczekiwana stabilizacja. Zmień tryb życia i rzuć używki lub
przejdź na dietę.
Koziorożec 22.12-20.01
Licz się ze zdaniem innych ludzi i szanuj
odmienne poglądy. Sprawy zawodowe
wreszcie zaczną układać się po Twojej myśli. Dbaj o siebie. Gdy tylko możesz, odpoczywaj i uprawiaj sport.
Wodnik 21.01-19.02
Nie licz na to, że uda Ci się teraz wyrwać
z domu na urlop. Uziemią Cię ważne sprawy
rodzinne. Być może trzeba będzie komuś
pomóc. Dobrze Ci zrobią nowe znajomości, poznasz ciekawych i życzliwych ludzi.
Ryby 20.02-20.03
Musisz uporać się z zadaniami, które teraz na Ciebie spadną. Nie wstydź się prosić
o pomoc innych. Uważaj na internetowych
oszustów. Znajdziesz wreszcie czas na życie
towarzyskie, podróże i hobby.

Legenda sportu motorowego, Zygzak McQueen, zostaje zepchnięty na boczny tor przez ultraszybkie auta nowej generacji. Wrócić do gry
pomoże mu młoda, pełna zapału mechaniczka,
Cruz Ramirez, która obmyśla autorski plan zwycięstwa...
5–9 lipca godz. 17.00

Wonder Woman
Akcja, sci-fi; Chiny, Hongkong, USA; Czas trwania: 2
godz. 21 min.

Zanim stała się Wonder Woman, była Dianą,
księżniczką Amazonek wyszkoloną na niepokonaną wojowniczkę. Wychowała się na odległej, rajskiej wyspie. Pewnego dnia rozbił się tam
amerykański pilot, który opowiedział Dianie
o wielkim konflikcie ogarniającym świat. Księżniczka porzuciła więc swój dom przekonana, że
może powstrzymać zagrożenie.
5–9 lipca godz. 19.30

Tożsamość zdrajcy
(z napisami)
Thriller, akcja; Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz.
38 min.

CIA aresztuje mężczyznę podejrzanego o planowanie ataku na Londyn. Agentka Alice Racine (Rapace), niegdyś as wywiadu, dziś odsunięta
od czynnej służby, zostaje niespodziewanie wezwana na miejsce przesłuchania. Szybko odkrywa, że w szeregach CIA kryje się zdrajca...
12–16 lipca godz. 19.15

Volta
Komedia kryminalna; Polska

Niejaki Bruno Volta postanawia wejść w posiadanie niezwykle cennego
przedmiotu - korony Kazimierza Wielkiego, jednak na jego drodze staje
niespodziewanie młoda Wiki.

14

OGŁOSZENIA

Życie Nasielska nr 14 (478); 30.06.–13.07.2017

OGŁOSZENIA
DROBNE
Korepetycje z matematyki. Tanio.
Tel. 798 714 084.
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. Tel. 784
528 758
Cyklinowanie podłóg. Tel. 797 272 253
Dotacje PROW 2014-2020. Modernizacja
gospodarstw rolnych (inwestycje budowlane) . Dofinansowanie do 900 tys. zł. Nabór
wniosków do 28 lipca.Wypełnianie wniosków tel. 795-931-529
Przyjmę do pracy przy wykończeniach
wnętrz i remontach. Tel. 502 789 087.
PSYCHOTECHNIKA. Badania psychologiczne kierowców i operatorów. Nasielsk.
Tel. 665 762 111.
Szukam opiekunki do 2 dzieci. Praca
od września, pn-pt, godz. 7.00-17.00.
Wynagrodzenie 1300 zł/m-c. Nasielsk.
Tel. 724 626 785.
Sprzedam mieszkanie, os. Piłsudskiego,
64 m2. Tel. 509 674 146.
Sprzedam trawę 7 ha. Tel. 664 423 065.
Pranie dywanów i tapicerek.Tel.513 556 774.
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733
679 795.
Działka budowlana 40 arów,
ul. Kolejowa, Nasielsk. Tel. 504 865 856.
Oddam używaną szafę oraz słupek ubraniowy. Tel. 602 250 413.
Sprzedam działkę 60 arów, Słustowo.
Tel. 604 722 958.
Pranie dywanów. Tel. 667 569 562.
Mycie dachów. Tel. 667 569 562.
Ocieplenia, remonty. Tel. 667 569 562.
Pielęgnacja ogrodów, koszenie. Tel. 667
569 562.
Sprzedam działkę budowlaną, Nasielsk.
Tel. 669 205 995.
Sprzedam drewno opałowe. Tel. 603 905
435.
Zlecę remont budynku. Tel. 603 905 435.
Sprzedam lub wynajmę lokal
300 m2 z mieszkaniem, okolice Nasielska.
Tel. 695 119 982.
Działka budowlana przy przystanku Kątne
- 2400 m2. Tel. 606 409 569.
Sprzedam prasę kostkującą Z224/1, 1989 r.
z drabinką. Cena 6500 zł do uzgodnienia.
Tel. 605 956 920.
Sprzedam orkan 2, 1988 r. cena 2500 zł
do uzgodnienia. Tel. 605 956 920.

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

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.

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
26.06.–2.07.2017 r. – Apteka, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.,
3.07.–9.07.2017 r. – Apteka, ul. Gen. Berlinga 21, Nowy Dówr Maz.
10.07.–16.07.2017 r. – Apteka, ul. Sportowa 2, Nowy Dówr Maz.
17.07.–23.07.2017 r. – Apteka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dówr Maz.
24.07.–30.07.2017 r. – Apteka, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dówr Maz.
		

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

(red.)

Koledze
Łukaszowi Gerasikowi
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają
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Zarząd, Kadra Trenerska oraz Zawodnicy
Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego
„ŻBIK” Nasielsk

Punkt zbiorczy na śmieci w Lelewie
W Lelewie przygotowano specjalne miejsce do wyrzucania śmieci.
Inwestycję wykonano na zlecenie
Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku, a inicjatorem
jej powstania był Jerzy Lubieniecki, Przewodniczący Rady Miejskiej.
W sezonie letnim wiele osób wypoczywa nad Wkrą, oraz znajdujących się w jej okolicach domkach
letniskowych. Dlatego przy drodze
w Lelewie, na terenie należącym
do gminy Nasielsk, wyznaczono
„zatoczkę”, na której ustawiono
kilka kontenerów na śmieci, skąd
odpady odbierane są w każdy poniedziałek przez firmę „Błysk Bis”.
Na miejscu zainstalowano również
monitoring.
- Inwestycja kosztowała 4 920
zł. Na miejscu wykonano plac
z tłucznia betonowego i destruktu oraz częściowo go ogrodzono,
do czego użyto 9 słupków i 20 m
siatki. Podobne inwestycje planowane są również w Zaborzu i Borkowie – mówi Jadwiga Szamańska
kierownik Wydziału Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Gmina Nasielsk ma podpisane
umowy z właścicielami działek let-

niskowych, a punkt zbiorczy jest
ułatwieniem dla firmy odbierającej
śmieci, by jej pracownicy nie musieli dojeżdżać do domków ukrytych w lasach. Miejmy nadzieję,

że dzięki niemu będzie też mniej
śmieci w okolicznych lasach.
Michał B., (red.)

Z MOPS. Ogłoszenie o pracę
Asystent rodziny
Osoby zainteresowane ewentualną pracą na stanowisku asystenta rodziny,
proszone są o kontakt w: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku
od poniedziałku do piątku godz. 8:00 – 16:00, tel. (23) 69 33 006
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1.posiada:
– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
– wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny
staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
– wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2.nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest jej zawiesza ani ograniczona;
3.wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Z UM

Taryfy za wodę dla Zakładu
Usług Wodnych dla Potrzeb
Rolnictwa w Mławie
Burmistrz Nasielska informuje, że od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018
r. będą obowiązywały następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
dla mieszkańców Gminy Nasielsk:
1.taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Nasielsk dla
Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, dla odbiorców
indywidualnych (gospodarstwa domowe) oraz dla pozostałych odbiorców (firmy) w wysokości 2,20 zł za 1 m³ wody;
2. opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym Ø 15 - 20 mm, w wysokości 1,50 zł/m-c;
3. opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym Ø 25 - 32 mm, w wysokości 4,00 zł/m-c;
4. opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym Ø 40 - 50 mm, w wysokości 9,00 zł/m-c;
5. opłatę abonamentową dla przyłącza wodociągowego zakończonego
wodomierzem sprzężonym, w wysokości 43,00 zł/m-c;
6. opłatę abonamentową dla odbiorców rozliczanych według obowiązujących ryczałtów zużycia wody, w wysokości 1,50 zł/m-c.
Do ceny za dostarczoną wodę oraz do opłat abonamentowych, wymienionych w § 1, dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości
określonej odrębnymi przepisami.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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PIŁKA NOŻNA

Ostatni mecz sezonu 2016/2017
Piłkarze Żbika rozegrali w sobotę, 17
czerwca, ostatni mecz sezonu rozgrywkowego 2016/2017. Sezon
zakończyli w Bieżuniu porażką 5:4.
Przegrana nie jest wysoka, ale niewiele brakowało, aby była ona znacznie wyższa. Gospodarze dwukrotnie
trafili w słupki i dwukrotnie w poprzeczkę i to w czasie, kiedy prowadzili już 4:0.
Żbik zaczął sezon bardzo ładnie.
Pierwszy ligowy mecz rozegrał
w sierpniu w Wieczfni Kościelnej
z miejscową Wieczfnianką, wygrywając z nią 3:0. Sezon zakończył
niestety „niesmaczną” porażką. Tej

R

E

dziwnej porażki nie można nawet
tłumaczyć tym, że kilku czołowych
piłkarzy nie mogło wystąpić na boisku ze względu na kontuzje. Drużyna
gospodarzy też grała w osłabionym
składzie.
To był naprawdę dziwny mecz, chociażby z tego względu, że pierwszą
połowę Żbik przegrał 5:1, a drugą
wygrał 3:0. Czyli: w drużynie tkwi
potencjał. Kłopot w tym, że punkty
są liczone za cały mecz, a nie oddzielnie za poszczególne połówki.
Tak więc Żbik w ostatnim meczu stracił wszystkie trzy punkty. Ostatecznie nasza drużyna zajęła 5 miejsce

K

w lidze okręgowej. To jednak dobre
miejsce. Zarząd na ten rok postawił
przed drużyną i trenerem zadanie
zdobycia minimum siódmego miejsca. Zadanie zostało więc wykonane
i za to drużynie, i trenerom należy się
podziękowanie.
Obydwie drużyny ostatni w sezonie
mecz rozpoczęły bardzo ostrożnie.
Walczono nie o awans. Walczono
tylko o honor i ewentualnie o trzecie miejsce. Drużyna, która wygrywała, takie miejsce zajmowała.
Pierwsi, bardziej zdecydowane akcje
zaczęli organizować nasi zawodnicy.
Częściej posiadali piłkę, częściej gościli na połówce przeciwnika. Wkra
do bardziej zdecydowanych ataków
przystąpiła dopiero około 15. minuty spotkania i od razu kilka razy
poważnie zagroziła naszej bramce.
W pięć minut później (20’) bardzo
ładną bramkę dla gospodarzy zdobył Michał Dzięgielewski. W dziesięć
minut później (30’) bramkę z rzutu
karnego strzelił dla gospodarzy Paweł Baca. Karny został podyktowany za zatrzymanie piłki ręką w polu
bramkowym przez Marcina Borowca. Karny nie był jedyną karą dla naszego zawodnika za dość
przypadkowe zatrzymanie piłki ręką. Otrzymał
on też czerwoną kartkę
i musiał opuścić boisko,
w związku z tym nasz
zespół grał w dziesiątkę.
Do końca meczu było
wtedy jeszcze 75 minut.
N a s z a d r u ż y n a w yglądała na załamaną.
G o s p o d a r z e j e s zc z e
przyspieszyli. Efektem
były dwa kolejne gole.
Strzelili je w odstępie
minuty dwaj snajperzy
Wkry: Kamil Boniewski (39’) i Pawe ł Baca
(40’). Wynik 4:0 i szereg
prób „dobicia” rywala z Nasielska na nowo
poderwały naszych zawo d n i ków d o wa l k i .
Przebojową akcję pokazał Rafał Załoga, strzelając w 42. minucie meczu
pierwszego gola dla Żbika (4:1). Odpowiedź była
prawie natychmiastowa.
Gola ponownie zdobył
Michał Dzięgielewski.
Na p rzer wę druż yny
schodziły z wynikiem 5:1
dla Wkry.
Wo l a wa l k i, z a p re zentowana tuż przed
przerwą przez naszą drużynę, utrzymała się wciąż
w drugiej połowie. Rej
L

wodził Rafał Załoga. Kolejne trzy
bramki dla naszej drużyny strzelili:
Marcin Świderski 57’, Rafał Lodzik
(75 i 88’). Gospodarze w tej części
meczu żadnego gola nie zdobyli. Do końca jednak podejmowali
próby odsunięcia widma remisu,
jakie pojawiło się w ostatnich pięciu minutach meczu.

Żbik w ostatnim meczu sezonu wystąpił w składzie: Dawid Kręt, Maciej
Adamski, Damian Załoga, Sławomir Stańczak, Rafał Załoga, Marcin
Borowiec, Marcin Świderski, Filip
Adamski, Cezariusz Prusinowski,
Mateusz Paczkowski, Mateusz Rutkowski, Aleksander Śmietana, Rafał
Lodzik.
andrzej zawadzki

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Korona Ostrołęka

30

74

23

5

2

84-18

2.

Wkra Żuromin

30

65

20

5

5

95-33

3.

Wkra Bieżuń

30

59

18

5

7

71-29

4.

Nadnarwianka
Pułtusk

30

58

18

4

8

61-37

5.

Żbik Nasielsk

30

56

18

2

10

50-40

6.

Makowianka
Maków Mazowiecki

30

52

15

7

8

73-41

7.

Sona Nowe Miasto

30

46

13

7

10

69-52

8.

Iskra Krasne

30

46

14

4

12

71-55

9.

Orzyc Chorzele

30

42

13

3

14

51-70

10.

KS CK Troszyn

30

41

12

5

13

59-56

11.

Korona Szydłowo

30

38

10

8

12

47-43

12.

Tęcza Ojrzeń

30

38

11

5

14

50-69

13.

Wieczfnianka
Wieczfnia Kościelna

30

23

6

5

19

27-79

14.

GKS Strzegowo

30

21

5

6

19

32-84

15.

Wkra Sochocin

30

14

4

2

24

18-82

16.

Boruta Kuczbork

30

9

2

3

25

21-91

źródło www.90minut.pl

BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzynastego”, 23 .06.2017 r.:
1.Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
2.Paweł Wróblewski – Marek Rębecki		
3.Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
4.Janusz Muzal – Janusz Wydra			
5.Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
6.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
7.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
8.Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
9.Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek 		

95 pkt (65,97%)
82 pkt (56,94%)
76 pkt (52,78%)
75 pkt (52,08%)
75 pkt (52,08%)
66 pkt (45,83%)
64 pkt (44,44%)
59 pkt (40,97%)
56 pkt (38,89%)

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

79 pkt
79 pkt
74 pkt
74 pkt
66 pkt
66 pkt
50 pkt
47 pkt
45 pkt
40 pkt

Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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