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Z SAMORZĄDU

Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991
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. 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

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Serdecznie zapraszam na otwarte szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w świetle nowelizacji ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu Gminy Nasielsk.
Szkolenie odbędzie się dn. 7.12.2017r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
					
Z poważaniem,
						
Bogdan Ruszkowski
						
Burmistrz Nasielska
Zakres szkolenia:
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego druku oferty:
• wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania,
• nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego,
• wymogi dotyczące załączników.
• umowa realizacji zadania publicznego:
• umowa stosowana w procedurze konkursowej,
• umowa stosowana w mechanizmie małych grantów,
• zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/
kategoriami kosztorysu,
• przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
• prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur
i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
• procedura zwrotu dotacji,
• załączniki do umowy.
• sprawozdanie z realizacji zadania:
• elementy sprawozdania,
• rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
• złączniki do sprawozdania,
• omówienie oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych
grantów- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU
Poniedziałek: 800 – 1700
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00
Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)
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Z UM

Czeka nas wymiana
pieców i kominków
Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową
dla Mazowsza, mającą na celu poprawę jakości powietrza na terenie województwa, która weszła w życie 11 listopada br.
Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń
i paliw:
• od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (klasa 5 wg normy
PN-EN 303-5:2012);
• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej
20 proc. (np. mokrego drewna);
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów,
które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN
303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny
z wymogami ekoprojektu;
• użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne
z wymogami ekoprojektu;
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli
z nich korzystać do końca ich żywotności;
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na
takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę taką mogą przeprowadzać straże
miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni
pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Właściciele tych instalacji powinni móc wykazać, że ich piece spełniają określone w uchwale
wymagania.
Naruszający przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.
Gmina Nasielsk w 2018 roku, jak corocznie, zamierza wystąpić do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie na wymianę kotłów. Dofinansowanie dotychczas wynosiło 75% ceny zakupu kotła wraz z zasobnikami oraz
czujnikiem tlenku węgla – nie więcej jednak niż 5 tys. złotych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w styczniu 2018 r.
tel. 23 6933101; osobiście: II piętro, pokój 206 lub mailowo: środowisko@
nasielsk.pl
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z MIASTA

Kończą chodniki
na Kościuszki
Na ulic y Kościuszki od ulicy Kolejowej
do granic z miejscowością Kosewo trwają
prace remontowe. Raz
są bardziej intensywne, raz mniej. Okoliczni mieszkańcy pilnują
wykonywanych robót
i mają wiele zastrzeżeń
co do ich jakości, m.in.
do sposobu obsadzania krawężników, wykonywania podjazdów do posesji, budowania szerszych i węższych chodników. Po zgłoszeniu uwag
roboty przebiegają lepiej. Nadal trwają prace przy budowie chodników.
Inwestycję w ulicy Kościuszki wykonuje firma Prima z Karwowa koło Sochaczewa. Jej koszt to 752 946,65 zł brutto. Pierwszy termin zakończenia
prac minął 31 października br. Kolejny wyznaczony został na 5 grudnia br.
MB
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Inwestujemy w OZE
Decyzją zarządu województwa
mazowieckiego projekt pod nazwą
„OZE na obszarze gmin Nasielsk,
Leoncin oraz Winnica” otrzymał
ponad 2,5 mln zł wsparcia z UE
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
W środę, 15 listopada br., umowę w tej sprawie podpisali Janina
Ewa Orzełowska wicemarszałek
województwa mazowieckiego,
Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego oraz
przedstawiciele nasielskiego samorządu: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska i Rafał Adamski
skarbnik Nasielska. Beneficjentem
tego zadania jest gmina Nasielsk,
która będzie je realizować w partnerstwie z gminami: Leoncin i Winnica.
W ramach tego projektu Gmina
Nasielsk otrzyma środki na refundację poniesionych wydatków na
realizację instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych oraz
pompy ciepła w Samorządowym

Przedszkolu w Nasielsku. Ponadto
wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne na budynku Urzędu
Miejskiego w Nasielsku, budynku
Urzędu Gminy w Leoncinie i budynku dawnej policji w Leoncinie.
Projekt przewiduje również zakup
i montaż 150 instalacji u mieszkańców gmin Nasielsk, Leoncin
i Winnica, w tym 120 kolektorów
słonecznych, 16
pomp ciepła oraz
14 kotłów na biomasę (dla osób,
które złożył y
wnioski w 2016 r.)
Realizacja projektu przyczyni się
przede wszystkim do obniżenia

wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej.
Wpłynie też na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Całkowita wartość projektu pn.
„OZE na obszarze gmin Nasielsk,
Leoncin oraz Winnica” wynosi 3
027 034,74 zł. Kwota dofinansowania: 2 064 154,79 zł.
P roj ekt wsp ó ł f inansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”. Działanie
4.1. „Odnawialne źródła energii”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
(red.) za: www.mazovia.pl

Z GMINY

Progi zwalniające w Chlebiotkach
Dwa progi zwalniające zostały ostatnio zainstalowane w sołectwie Chlebiotki. Jeden z nich znajduje się, jadąc
od Kątnych, przed skrzyżowaniem
z drogą odchodzącą w kierunku Kosewa oraz Konar. Kolejny zlokalizowany jest przed wjazdem do Chlebiotek,
jadąc od ulicy Wrzosowej (Stare Pieścirogi). Wielu kierowców pyta o celowość progów zwalniających na tych
drogach.
– Nie ma tam żadnej zabudowy
mieszkaniowej, same pola i postawili garby – komentuje sprawę jeden
z mieszkańców Pieścirogów, korzystający obecnie z tej drogi w związku
z wytyczonymi tą trasą objazdami.
Wnioskodawcą tej inwestycji jest sołectwo Chlebiotki. – Rozmawialiśmy z panią sołtys w sprawie progów
zwalniających, na które przeznaczono środki z funduszu sołeckiego. Zauważyła, że progi zwalniające wpłyną
na poprawę bezpieczeństwa w sołectwie. Powstały dwa progi zwalniające.
Łączny koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową opiewa na
kwotę 6 917 zł – mówi Radosław Kasiak Kierownik Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Programów
Strukturalnych nasielskiego UM.
Być może sporadycznie korzystającym z tej trasy kierowcom progi zwalniające wydają się tu niepotrzebne, ale
mieszkańcy Chlebiotek mają na ten
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Widać rondo

Piesi, chodzący obok placu budowy mostku i ronda na ulicy Kościuszki,
mogą już zauważyć, że inwestycja nabiera konkretnych kształtów. Wybudowano już żelbetonową konstrukcję mostu, a także położono część
chodników i krawężniki, które wyznaczają rondo.
Wykonawcą robót jest firma „Planeta”. Zakończenie prac planowane jest
na koniec listopada br. Później inwestycję czekają jeszcze odbiory techniczne i, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, od świąt Bożego Narodzenia
będziemy już korzystać z nowego mostu i ronda.

Monitory działały testowo

Ponad roku temu na stacji PKP Nasielsku oraz w Modlinie i Nowym
Dworze Mazowieckim na peronach oraz w przejściach podziemnych
zamontowano monitory informacyjne. Niestety okazało się, że monitory z wyświetlanym domyślnym pulpitem Windows’a XP pełniły przede
wszystkim funkcję ozdobną.
Zainstalowano je w ramach uruchomienia Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, która miała funkcjonować już w ubiegłym roku. Z ostatniej
wypowiedzi rzecznika prasowego PLK PKP, Łukasza Kwasiborskiego wynikało, iż DIP zostanie uruchomiony w III kwartale 2017 roku. Ale dopiero w listopadzie pasażerowie zauważyli uruchomienie monitorów,
na których zaczęły pojawiać się informacje o przyjazdach i odjazdach
pociągów. Rozpoczęły się testy systemu DIP, a po kilku dniach część
monitorów zostało całkowicie wyłączona. DIP nadal nie działa.

Dziury w drogach

temat inne zdanie. Dobra nawierzchnia
drogi od dawna kusi korzystających
z niej „rajdowców” do mocniejszego
dociskania pedału gazu. W ostatnich
tygodniach ruch pojazdów na drodze prowadzącej przez Chlebiotki jest
bardzo duży, a ma to związek z trwającymi nadal remontami mostów w Starych Pieścirogach i Nasielsku.
– Już dawno zauważyliśmy, że na naszej drodze ruch drogowy systematycznie się zwiększa, ponieważ jest to
bardzo dobry dojazd, skrót do Pieścirogów. Dlatego w ubiegłym roku
zdecydowaliśmy przeznaczyć nasz
fundusz sołecki na dwa progi zwalniające oraz lampę uliczną, która będzie
oświetlała ostry i niebezpieczny zakręt – informuje Halina Kamińska sołtys Chlebiotek. – Teraz, kiedy tą trasą
wiedzie objazd, to przez wieś jedzie
jeden samochód za drugim. Często

jadą tędy duże samochody dostawcze. Auta niszczą nam drogę i pobocza i do tego jest niebezpiecznie
dla mieszkańców, bo jeżdżą szybko,
więc progi spowolnią ten ruch i będzie
bezpieczniej. Planując naszą inwestycję nie wiedzieliśmy o objeździe, ale
teraz, po kilku dniach od jej oddania
widać, że była bardzo potrzebna –
dodaje pani sołtys.
Tak zwani „śpiący policjanci”, czyli
progi zwalniające pojawiły się kilka lat temu w Konarach. Teraz są
w Chlebiotkach. To bardzo dobry
pomysł ludzi z wyobraźnią, którzy
wolą zapobiegać niebezpiecznym
sytuacjom. Szkoda, że ta koncepcja jak dotąd nie została na większą skalę wykorzystana na drogach
osiedlowych w naszym mieście.
E.G.(i.)

Na skrzyżowaniu ulic Polskiej Organizacji Wojskowej i Piaskowej powstaje
coraz większa dziura, choć
asfalt w tym miejscu położono zaledwie kilka lat
temu.
Godna uwagi dziura rośnie również na ulicy Pił-

sudskiego – kilkanaście metrów od skrzyżowania z ulicą Elektronową.
Podobnie jest na ulicy Lipowej tuż przy miejskiej targowicy.
Czy znajdą się pieniądze na łatanie dziur?
Michał B.
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NA SYGNALE

KRONIKA
POLICYJNA

Zatonęło auto
7 listopada br. wpłynęło do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim zgłoszenie, dotyczące pojazdu
tonącego w stawie. Jak się okazało, jego właściciel przyjechał samochodem nad staw w Miękoszynie, aby łowić ryby. W czasie połowu auto zsu-

Z GMINY

Parking się wydłuża

Od momentu rozpoczęcia budowy ronda oraz dwóch mostów
w Nasielsku i w Starych Pieścirogach kierowcy narażeni są na różnego
rodzaju utrudnienia. Problemem jest dojazd do stacji PKP Nasielsk, skąd
wielu mieszkańców miasta dojeżdża pociągami do pracy.
Co prawda po budowie nowego budynku dworca PKP pojawiło się więcej
miejsc parkingowych, jednak obecnie większość kierowców dojeżdża do
stacji od strony Mogowa. Tam ilość miejsc, gdzie można zostawić samochód, jest zdecydowanie mniejsza.
Kierowcy starają się jak mogą, żeby zaparkować swoje auto i tym sposobem powstał dodatkowy parking wzdłuż torów byłej kolejki wąskotorowej.
E.G.

nęło się po pochyłym brzegu i wpadło do wody kilka metrów od brzegu.
Najprawdopodobniej pojazd był niewłaściwie zabezpieczony. Jak relacjonuje KS PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, do zdarzenia zadysponowano trzy samochody oraz łódź z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Nowym Dworze Mazowieckim, a także samochód z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku. Dzięki wyciągarce samochodowej akcja
trwała ok. pół godziny.
E.G. za KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki

Z GMINY

Kierowco, ZWOLNIJ!
W Budach Siennickich, jadąc od Nasielska w kierunku Pomiechówka,
na wysokości szkoły podstawowej, stanął nowy znak drogowy.

Z MIASTA

Stawiają lampy na Płońskiej

Widnieje na nim komunikat: „Strefa szkolna, kierowco zwolnij!”. Przypomnijmy, że tuż obok szkoły znajduje się skrzyżowanie, na którym regularnie zdarzają się wypadki.
E.G.
R

E

K

We wrześniu br., po różnych perturbacjach, gmina Nasielsk porozumiała się
z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie instalacji 7 latarni
ulicznych wzdłuż ul. Płońskiej. Inwestycja miała zostać wykonana do końca
listopada br. przez firmę MARCO GROUP Marek Czachorowskiza 49 tys. zł.
Prace rozpoczęły się 14 listopada br. montażem słupów. Latarnie ustawione zostaną od przejścia dla pieszych na wysokości osiedla na Płońskiej do
wysokości firmy „Elektroplast”, tj. przez cały dotychczas nieoświetlony
odcinek.
Od momentu zakończenia tej inwestycji chodnik będzie w całości oświetlony, co ułatwi poruszanie się pieszym i kierowcom.
E.G.
L

A

M

A

27 października: w miejscowości
Kędzierzawice funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
KP Nasielsk zatrzymali do kontroli drogowej 45-letniego mieszkańca
gminy Nasielsk, który kierował motorowerem, będąc w stanie nietrzeźwości z wynikami 0,36mg/l i 0,28mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.
29 października: w miejscowości Stare
Pieścirogi funkcjonariusze WRD KPP
Nowy Dwór Maz. zatrzymali 33-letniego mieszkańca gminy Świercze,
który kierując samochodem marki Ford Transit, spowodował kolizję
drogową, znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikami 1,17 mg/l i 1,10
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
3 listopada: w miejscowości Krzyczki
Żabiczki funkcjonariusze WRD KPP
Nowy Dwór Maz. zatrzymali do kontroli drogowej 39-letniego mieszkańca gminy Winnica, który kierował
motorowerem marki Junak, będąc
w stanie nietrzeźwości z wynikami
0,80 mg/l i 0,78mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
3 listopada: w Nasielsku na ul. Cmentarnej funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
podjęli interwencję wobec mężczyzny, znajdującego się w stanie
nietrzeźwości. Podczas czynności
20-letni mieszkaniec Nasielska, używając słów wulgarnych, znieważył
oraz naruszył nietykalność cielesną
interweniujących funkcjonariuszy.
W związku z popełnionym przestępstwem, mężczyzna został zatrzymany
i przedstawiono mu zarzuty, a o jego
dalszym losie zadecyduje Sąd.
8 listopada: funkcjonariusze Referatu Kryminalnego KP Nasielsk
w mieszkaniu 73-letniego mieszkańca Nasielska ujawnili 52 paczki papierosów bez polskich znaków akcyzy.
W sprawie trwają dalsze czynności.

KRONIKA OSP

3 listopada w akcji gaszenia pożaru śmietnika i garażu przy ulicy
Warszawskiej uczestniczyli strażacy z OSP Nasielsk.
4 listopada dwa zastępy OSP
Nasielsk brały udział w akcji wypompowania wody z zalanej piwnicy w budynku mieszkalnym
przy ulicy Ogrodowej.
7 l i stop ada stra ż ac y z OSP
Nasielsk i JRG Nowy Dwór Mazowiecki zostali zadysponowani do
miejscowości Miękoszyn, gdzie
auto osobowe stoczyło się do
stawu. Działania polegały na wyciągnięciu samochodu ze stawu.
10 listopada strażacy z Nasielska
i Nowego Dworu Mazowieckiego zostali zadysponowani na ulicę Warszawską, gdzie doszło do
wypadku, w którym samochód
osobowy potrącił dwie osoby.
W wyniku poniesionych obrażeń
zostały one przetransportowane
do szpitala. Droga wojewódzka
nr 571 na czas prowadzonych
działań została zablokowana.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wytyczeniu objazdów.
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Potrzebny „stopek”

Mają poczekać
do wiosny

Przejście dla pieszych
przez ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej na
wysokości supermarketu TESCO jest niebezpieczne dla dzieci
podążających do Szkoły
Podstawowej nr 2. Dlatego Rada Rodziców działająca przy tej placówce
zgłosiła prośbę do nasielskich władz, by zorganizować pomoc uczniom
korzystającym z tego
przejścia.
Rodzice argumentowali swoją prośbę bardzo
dużym ruchem samochodów na ul. POW, któr y jest szczególnie uciążliw y
i niebezpieczny zwłaszcza w godzinach porannych. Tym bardziej,
że kierowcy jeżdżą tędy z dużą
prędkością. Niestety przejeżdżając
na wcześniejszym skrzyżowaniu
z ulicą Kościuszki na zielonym świetle przyspieszają, bo widzą przed
sobą prostą drogę, często zapominając o zlokalizowanych w pobliżu dwóch przejściach dla pieszych

(skrzyżowanie z ul. Polną i skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego).
Tak zwany „stopek”, to na pewno
jedno z rozwiązań, które pomogłoby dzieciom. Być może ruch na tym
skomplikowanym skrzyżowaniu,
mogłaby usprawnić również sygnalizacja świetlna. Każdy, kto próbował
przejechać z ulicy Polnej w kierunku Szkoły Podstawowej nr 2 lub
na odwrót, ten wie, że nie jest to łatwy
manewr. W piśmie kierowanym do

burmistrza Nasielska i do wiadomości
Rady Miejskiej, Rada Rodziców podkreśla, iż na przejściu brakuje oznaczeń
świetlnych, informujących o zachowaniu szczególnej ostrożności.
Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska na XLI posiedzeniu Rady
Miejskiej, podkreślił, że POW-u jest
drogą powiatową i musi ten temat
omówić z władzami nowodworskiego starostwa powiatowego.
Michał B.

Zapadły decyzje związane z dalszymi losami
bloku przy ul. Płońskiej
24D w Nasielsku, który
był uznany za najnowocześniejszy budynek
wielorodzinny w naszym mieście, wybudowany przez Nasielskie
Budownictwo Mieszkaniowe.
Okazało się jednak, że
inwestycja ta nie jest
doskonała, a najpoważniejszym problem jest
zalewanie bloku. W tej
sprawie w październiku
br. miało miejsce zebranie wspólnoty Płońska
24D z udziałem Marzeny Gronowskiej, prezes NBM oraz Bogdana
Ruszkowskiego burmistrza Nasielska.
Jakie kroki od tego czasu podjęło NBM? 7 listopada br. w siedzibie spółki odbyło się spotkanie
w sprawie uzgodnień w związku
z problemem wilgoci, występującym w tym bloku. W spotkaniu
wzięli udział: przedstawiciele generalnego wykonawcy budynku,
czyli. Iławskiego Przedsiębiorstwa
Budowlanego, reprezentanci Biura Projektowego „Dom-Bud”, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
oraz Marzena Gronowska, prezes
NBM.
Po dokonaniu oględzin budynku
stwierdzono, że powodem istniejącego stanu zawilgocenia ścian
i posadzek jest wysoki poziom
wód gruntowych jaki występuje
w obecnym okresie. Skutecznym
rozwiązaniem problemu będzie
wykonanie drenażu opaskowego
wokół budynku w czasie sprzyjają-

cych warunków atmosferycznych,
tj. wiosną. Należy wykonać projekt
drenażu i sposób odprowadzenia
wód gruntowych z budynku i terenu działki. W tym celu należy wykonać ok. 4 odwierty geologiczne,
aby określić aktualne poziomy
wód gruntowych. Ponadto zadecydowano o montażu rynien
na istniejących tarasach parteru
budynku. Prace związane z obrynnowaniem zostaną przeprowadzone przez Iławskie Przedsiębiorstwo
Budowlane Sp. z o.o. jeszcze w tym
roku – czytamy w piśmie wystosowanym przez NBM do zarządu
Wspólnoty 24D.
Dodajmy, że w sprawę bardzo aktywnie włączył się radny Dariusz
Kordowski. Jak komentuje sprawę,
problem jest bardzo poważny i dołoży wszelkich starań, aby pomóc
mieszkańcom go rozwiązać.
E.G.

Z GMINY

Budowa Szafirowej ruszyła
W pierwszym tygodniu listopada firma „Kaba” rozpoczęła prace przy budowie ulicy Szafirowej w Nowych Pieścirogach. Zostanie ona w całości
wyłożona kostką brukową. Wartość robót to 352 525,26 zł. Prace zostaną
wykonane do końca listopada br.
(red.)
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Gęsicki powrócił z Cohenem
Z cyklicznych spotkań z największym bardem na świecie,
które odbywały się kilka lat temu w Nasielskim Ośrodkiem
Kultury w ramach Sceny Zaułek pozostały mieszkańcom
naszego miasta miłe wspomnienia. Dlatego Wojtek Gęsicki,
który ma już u nas wierną publiczność, jest artystą zawsze
gościnnie przyjmowanym. Tak było również w sobotę, 4 listopada br., kiedy to na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury
pojawił się Wojtek Gęsicki wraz zespołem. Artyście towarzyszyli muzycy pod wodzą Rafała Grząki (akordeon), Gabriel
Tomczuk (bas, moog) i Tomasz Bielecki (perkusja).
Koncert poświęcony był pamięci kanadyjskiego twórcy,
Leonardowi Cohenowi, którego pieśni wykonywał Gęsicki. Większość utworów była doskonale znana zgromadzonej
w sali publiczności, dlatego artyście szybko udało się porwać
ją do wspólnego śpiewu.
Zabawnym przerywnikiem tej muzycznej uczty było wykonanie piosenek, jak podkreślił gość, z serii „Rozum zostawiamy w szatni”, takich jak: „Piosenka o drwalu”, „Piosenka
o szalonym bibliotekarzu” czy „Piosenka o śledziu”, w którym bardzo ważny był udział rozśpiewanej publiczności.
Sympatyczny, pełen wzruszeń i dobrego humoru koncert, połączony z promocją najnowszej płyty pana Wojtka
pt. Wspomnienie, bardzo podobał się wszystkim, którzy spędzili ten listopadowy wieczór w NOK. Czekamy na kolejne
muzyczne spotkanie.
(red.)

WARTO PRZECZYTAĆ
fot. M. Stamirowski

Orkiestra czeka na stroje reprezentacyjne
z Poznania spotkali się z członkami
nasielskiej orkiestry. Przez kilka godzin zajmowali się oni zdejmowaniem miary z muzyków, niezbędnej
do uszycia dla nich reprezentacyjnych strojów.
Mundury to, zaraz po instrumentach, najważniejszy element każdej orkiestry. Uszytych
zostanie 40 kompletów uniformów, a w ich skład wejdą: marynarka, spódniczka/spodnie,
kamizelka, czapka, koszula,
kurtka/płaszczyk.
Projekt pn. Wsparcie i rozwój
Nasielskiej Orkiestry Dętej
to nie tylko okazja do zakupu umundurowania. Młodzi
muzycy od lipca biorą udział
w warsztatach. Dzięki unijnemu wsparciu mogliśmy również podziwiać inne orkiestry

dęte, które grały podczas organizowanego we wrześniu Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych.
Z niecierpliwością czekamy na
pierwszy występ nasielskich muzyków w strojach reprezentacyjnych.
* Dofinansowano ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Wartość realizowanej
operacji: 79 600,00 zł, w tym ze
środków EFRROW: 50 649,00 zł.
Operacja realizowana w ramach
strategii rozwoju lokalnego przez
społeczność wdrażanej przez LGD
Zielone Mosty Narwi.
red.

Z NOK

Polska Poezja Patriotyzna
Każdego roku z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości NOK jest organizatorem konkursu recytatorskiego dla młodzieży z naszej gminy. W tegorocznej edycji konkursu Polska Poezja Patriotyczna wzięło udział 19
uczestników z 11 szkół. Uczniowie zaprezentowali utwory związane z walką Polaków o wolną Polskę, a ich występy oceniało Jury w składzie: Barbara Modzelewska,
Iwona Pęcherzewska oraz Krzysztof Turek.
Lista laureatów:
I miejsce: JULIA PIĄTEK ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Nasielsku;
II miejsce: JULIA TYC z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nasielsku;
III miejsce: NATALIA POLAŃSKA ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Nasielsku;
Wyróżnienia: Albert Duczman z Gimnazjum w Cieksynie oraz
Klaudia Hatała z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

red

Opowieść o Żydach
ukrywanych
w warszawskim ZOO
Książek opowiadających o drugiej wojnie światowej jest dużo.
Co rusz w księgarniach pojawiają się nowe tytuły. Nie tak dawno zrobiło się głośno za sprawą
powieści Azyl Diane Ackerman.
Dodatkową popularność książce
przyniósł film, który powstał na
jej podstawie. Azyl to opowieść
inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, a dokładniej życiem
oraz działalnością Jana i Antoniny
Żabińskich.

Z NOK

Już wkrótce nasza orkiestra będzie
koncertować w eleganckich mundurach. W sobotę, 11 listopada br.
w Nasielskim Ośrodku Kultury pracownicy firmy krawieckiej ELMAR
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Diane Ackerman długo się przygotowywała do napisania tej
książki. Zbierała dokumenty, zapiski pamiętników, fotografie i rzeczywiście jej praca przyniosła zdumiewające efekty. Autorka przekazuje nam
wiarygodną relację z wydarzeń, które toczyły się w zbombardowanej
Warszawie. Dzięki Diane Ackerman pamięć o małżeństwie Żabińskich
przetrwała. Niewiele osób wie, że Jan i Antonina w czasie drugiej wojny
światowej prowadzili warszawski ogród zoologiczny. Całe swoje życie
podporządkowali zwierzętom. Traktowali je jak członów rodziny, dbali o nie, a także sprowadzali do Warszawy coraz to nowe, bardziej egzotyczne gatunki. Warszawskie zoo było doceniane za granicą. Wiele
znanych osobistości zjeżdżało do Warszawy, by je zwiedzać. Ogród rozwijał się, piękniał i tętnił życiem aż do 1939 roku, kiedy to zoo zostało
zbombardowane i zniszczone w wyniku niemieckich nalotów. W książce
odnajdziemy liczne, jakże nieraz brutalne, opisy przedstawiające cierpienie zwierząt, które były rozstrzeliwane, rozrywane przez bomby lub
płonęły żywcem. Niektórym udawało się uciec, a wtedy dochodziło
do przypadków, kiedy to bardzo drapieżne zwierzęta samotnie spacerowały Starym Miastem. Natomiast najcenniejsze okazy zostały wywiezione w ,,depozyt” do niemieckich ogrodów zoologicznych zarządzanych
przez Lutza Hecka, który prowadził eksperymenty na zwierzętach. Jego
pomysły wzbudzały wiele kontrowersji, bowiem zależało mu m.in. na
odtworzeniu wymarłego tura. Żabińscy w swoim życiu kierowali się
zasadą: Jeżeli jakiejś istocie grozi niebezpieczeństwo, to się ją ratuje,
zwierzę czy człowieka. W czasie drugiej wojny światowej Jan i Antonina
prowadzili działalność konspiracyjną. Warszawskie zoo było schronieniem dla wielu uciekinierów z getta. Jan prowadził tuczarnię świń, które
stanowiły pożywienie dla niemieckich żołnierzy. Do getta przyjeżdżał po
odpadki warzyw i tym samym wywoził więźniów. Zoo stanowiło swoistą
stację przystankową, gdzie Żydzi odpoczywali i nabierali sił przed dalszą
podróżą. Warszawski ogród zoologiczny był nie tylko azylem dla zwierząt, ale także dla ludzi. W swojej książce Diane Ackerman duży nacisk
kładzie na opis losu społeczności żydowskiej. Żydom zakazywano podróżowania tramwajem, siadania na ławce w parku, wstępu do restauracji
czy korzystania z publicznych toalet. Byli ośmieszani, brutalnie bici, mordowani. Podpalano lub wyrywano im włosy. Żabińscy uratowali wiele
ludzkich istnień, dali szansę na godne życie. W ich piwnicy ukrywała się
także Magdalena Gross, znana rzeźbiarka. To z jej pomocą Bruno Schulz
opublikował Sklepy cynamonowe. Żabińscy narażali siebie i swoje dzieci
na wielkie niebezpieczeństwo. Zapewne niewiele osób wie, jaką historię
ma nasz warszawski ogród zoologiczny, który dziś tętni życiem i co roku
przyciąga wielu zwiedzających.
Azyl to dobrze napisana książka o charakterze reportażowym i historycznym. Jej ogromnym atutem jest autentyczność. Autorce udało się idealnie oddać tragizm tamtych czasów. To nie tylko książka dla miłośników
historii czy zwierząt, ale także dla tych, którzy lubią podróże w czasie.
Diane Ackerman porusza najczulsze punkty naszej świadomości, i mimo
że jej opowieść mówi o wstrząsających wydarzeniach, to jednak jest też
budująca, bowiem pokazuje, że w tak okrutnych czasach istnieli ludzie,
którzy dobro innych stawiali ponad swoje.
Wioletta Chmielewska
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Miasto niebezpieczne?
A

nonimowi mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk wystosowali do Burmistrza Nasielska oraz
radnych Rady Miejskiej list, w którym piszą o swoim braku poczucia bezpieczeństwa. Policji
z nasielskiego komisariatu zarzucają m.in.: bezradność, ignorancję oraz brak działań prewencyjnych. Pismo to trafiło również do lokalnych gazet. A na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 26 października br., zostało odczytane przez radnego Grzegorza Arciszewskiego.
O ustosunkowanie się do stawianych w piśmie zarzutów poprosiliśmy komendanta nasielskiego
Komisariatu Policji, podinsp. Dariusza Leszczyńskiego.

Autorzy anonimu zarzucają policji przede wszystkim brak działań
zapobiegających przestępstwom.
Jakie działania prewencyjne i profilaktyczne były w ostatnich miesiącach prowadzone na terenie
naszej gminy?
– W bieżącym roku prowadzimy
szereg różnorodnych akcji i działań o charakterze profilaktycznym. Uczestniczymy w akcjach
ogólnopolskich, powiatowych,
ale także organizujemy działania
o charakterze lokalnym, a więc dotyczącym gminy Nasielsk. Wśród
działań ogólnopolskich i powiatowych znajdują się: „Program poprawy bezpieczeństwa pieszych
w ruchu drogowym”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”,
„Widoczny=Bezpieczny”, „Alkohol
i narkotyki”, „Pasy”, „Nie prowadzę
po alkoholu”, „Komórka”, „Bezpieczny rowerzysta”, „Bezdomni”, „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Bezpieczne ferie 2017”, „Bezpieczne wakacje”, „Razem bezpieczniej”. Cały czas zdarzają się
przestępstwa „na wnuczka”, więc
prowadzimy akcję informacyjną
na ten temat. Natomiast działania
lokalne to m.in.: prowadzenie akcji
prewencyjnej pod kryptonimem
„Rynek”, mającej na celu wyeliminowanie zjawisk kryminogennych na obszarze przylegającym
do ul. Rynek. Policjanci z nasiel-

skiego komisariatu zabezpieczają
imprezy odbywające się na terenie gminy Nasielsk, a także we
współpracy z komórką do spraw
profilaktyki KPP Nowy Dwór Mazowiecki biorą udział w zajęciach
profilaktycznych i imprezach okolicznościowych w placówkach
oświatowych na terenie gminy
Nasielsk. Policjanci uczestniczyli
w zajęciach w 3 przedszkolach i 3
szkołach podstawowych (w sumie
27 godzin lekcyjnych) oraz w akcji „B&N, czyli B jak Bezpieczny
i N jak niechroniony uczestnik
ruchu drogowego” organizowanej przez szkołę podstawową
nr 2 w Nasielsku, w zajęciach
„Młody diagnosta”, polegających
na sprawdzeniu obowiązkowego wyposażenia roweru. Ponadto
we współpracy z Urzędem Miejskim, który sfinansował elementy odblaskowe dla mieszkańców,
rozpowszechniamy je podczas
pogadanek, prelekcji w szkołach
oraz w toku codziennej służby patrolowej.
W anonimowym piśmie pojawił
się opis niebezpiecznych sytuacji
(zażywanie narkotyków, pijaństwo, bijatyki, wandalizm), jakie
mają miejsce na nasielskim skwerze Jana Pawła II i znajdującym się
obok parkingu, zwanym Barceloną. Policja, zdaniem autorów listu,
nie reaguje na zgłoszenia mieszkańców.
– Reagujemy na zgłoszenia mieszkańców i w miarę możliwości staramy się interweniować. Ale trzeba
pamiętać, że fakt przebywania kogoś w jakimś miejscu, nie oznacza
od razu, że jest podstawa prawna,
żeby go legitymować. W przypadku zakłócania ciszy i spokoju nocnego, zgodnie z przepisami prawa,
musi być osoba pokrzywdzona,
która ewentualnie będzie świadkiem w postępowaniu w sprawie
o wykroczenie. Patrolujemy teren
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całej gminy, ale na miasto zwracamy szczególną uwagę. Mamy
świadomość tego, że latem w centrum Nasielska często spotyka się
młodzież i może tam dochodzić
do zakłócania spokoju innym
mieszkańcom. Dlatego właśnie
kolejny rok prowadzona jest akcja
„Rynek”, która ma na celu wyeliminowanie szkodliwych społecznie
zjawisk. W ramach tej akcji w lipcu br. przeprowadzono 16 interwencji w miejscach publicznych,
wylegitymowano 38 osób, przeprowadzono kontrole 2 pojazdów, ujawniono 14 wykroczeń (13
grzywien i 1 pouczenie). Interwencje dotyczyły: nieprawidłowego
parkowania, używania słów nieprzyzwoitych, zaśmiecania i spożywania napojów alkoholowych
w miejscach objętych zakazem.
Warto dodać, że do października br. w nasielskim komisariacie
nie mieliśmy możliwości podglądu monitoringu miejskiego, był
on możliwy jedynie w nasielskim
Urzędzie Miejskim. Obecnie mamy
taką możliwość i korzystamy z niej.
Cz y rzecz ywi ście w g minie
Nasielsk jest tak niebezpiecznie,
jak twierdzą autorzy anonimu, czy
pod tym względem jest gorzej niż
w latach ubiegłych?
– W naszej gminie jest zdecydowanie bezpieczniej niż było w ubiegłym roku. Nie mamy żadnych
poważnych przestępstw. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych przy jednoczesnym
wzroście ich wykrywalności (z 209
w roku 2016, do 191 w roku 2017
– wykrywalność 2016 r. – 61,41%,
a 2017 r. – 75,90%), kradzieży (z 47
w roku 2016 do 29 w roku 2017
– wykrywalność 2016 r. – 27,27%,
a 2017 r. – 36,00%), uszkodzenia
mienia (z 13 w roku 2016 do 12
w roku 2017 – wykrywalność 2016
r. – 38,89%, a 2017 r. – 56,67%),
przestępstwa najbardziej dotkliwe

społecznie tzw. „7 kategorii”, czyli
przestępstwa rozbójnicze, kradzież
z włamaniem, kradzież, bójka i pobicie, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia i kradzież samochodu
(z 89 w 2016 roku do 70 w roku
2017 – wykrywalność w 2016
r. – 45,05%, a 2017 r. – 53,52%).
W przypadku przestępczości rozbójniczej (1 przypadek) i pobić (3
przypadki) notujemy 100% wykrywalność tych przestępstw.
Zwiększyła się liczba ujawnionych
przestępstw związanych z narkotykami, w 2016 roku było ich 11,
a w 2017 r. 19, w tym 2 plantacje
narkotyków w naszej gminie. W sumie zatrzymaliśmy 157 osób. Policja z nasielskiego komisariatu ma
lepsze wyniki pracy w porównaniu
z rokiem ubiegłym i na tle innych
komisariatów w naszym powiecie.
Jesteśmy skuteczni, mimo różnych
problemów z brakiem funduszy,
np. na nowy sprzęt, wyposażenie
czy radiowozy, problemów kadrowych związanych z koniecznością
oddelegowywania sukcesywnie
do 6 funkcjonariuszy do zabez-

pieczania takich wydarzeń, jak
np. manifestacje, miesięcznice
smoleńskie, mecze w Warszawie
i Nowym Dworze Mazowieckim.
W naszym komisariacie pracują
przede wszystkim młodzi funkcjonariusze, którzy nie są mieszkańcami naszej gminy. Zadbaliśmy
o estetyczny wizerunek naszego
komisariatu oraz o wygodę funkcjonariuszy, przygotowując 2 pokoje dla dzielnicowych, szatnię
dla kobiet i wyposażając pokój dla
prewencji.
Zapraszam wszystkich, którzy
mają zastrzeżenia do pracy nasielskiej policji na mój dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15 – 17.
Na większym forum będzie się
można spotkać z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim
i Komisariatu Policji w Nasielsku
oraz podyskutować na temat
bezpieczeństwa w naszej gminie
podczas debaty publicznej, która
odbędzie się we wtorek, 9 stycznia,
o godz. 18.00 w kinie Niwa.
Notowała: Iwona Pęcherzewska

ZAPROSILI NAS

III Forum Mazowieckiej
Prasy Samorządowej
Po raz trzeci dziennikarze i redaktorzy samorządowych tytułów prasowych
spotkali się na Mazowieckim Forum Prasy Samorządowej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski, a wzięło w nim udział ponad
stu przedstawicieli tytułów wydawanych przez lokalne samorządy, wśród
nich byli także przedstawiciele redakcji „Życia Nasielska”. Spotkanie odbyło
się w poniedziałek, 13 listopada br., w Mazowieckim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Warszawie.
Zabrakło niestety głównego organizatora – Marszałka Adama Struzika, którego nieobecność spowodowana była względami zdrowotnymi. Reprezentowała go wicemarszałek, Janina Ewa Orzełowska.
Prasa samorządowa to dla mieszkańców ważne źródło informacji o działaniach na terenie gminy czy powiatu, o podejmowanych inicjatywach, planowanych i realizowanych inwestycjach czy programach unijnych. Lokalne
tytuły mają też moc mobilizującą i angażującą w szereg ważnych działań
społecznych. Gazeta jest też cennym źródłem wiedzy o lokalnej historii

i kulturze. Według danych Urzędu Marszałkowskiego co drugi samorząd
na Mazowszu wydaje własny tytuł. Najczęściej pojawiają się one w gminach
miejskich (76,7%), miejsko-wiejskich (60%) oraz miastach na prawach powiatu (60%). Własne pismo samorządowe ma natomiast tylko 42% gmin wiejskich i 35% powiatów.
Forum Prasy Samorządowej było okazją do poszerzenia wiedzy na temat
funkcjonowania pracy lokalnej we współczesnym świecie. – Samorządy
są blisko zwykłych, codziennych spraw swoich mieszkańców. W istocie
samorząd to nie tylko urzędy i instytucje, ale właśnie wspólnota ludzi, których łączą miejsce zamieszkania, wspólna historia, wartości i potrzeby.
Integracja tej społeczności jest jednym z ważniejszych zadań władz samorządowych – mówiła na wstępie wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.
W tym roku uczestnicy forum mieli okazję wysłuchać wykładu na temat
roli nowych mediów w procesie rzetelnego i odpowiedzialnego komunikowania, który przedstawił dr Łukasz Przybysz z Katedry Komunikacji
Społecznej i Public Relations Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast
warsztaty z zakresu zasad redagowania wizualnego w prasie szeroko
omówiła Agnieszka Madej – dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka
agencji doradczej i wydawniczej Agape.
Wiadomości uzyskane podczas Forum wykorzystane zostaną również
na łamach naszego tytułu.
Michał B.
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SPORT SZKOLNY

Zawody gminne
W piątek, 10 listopada 2017 roku
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku odbyły
się gminne zawody szkół gimnazjalnych w koszykówce. Po losowaniu ustalono kolejność rozgrywania
meczów i przystąpiono do gry. Zespoły osiągnęły następujące wyniki:
Dziewczęta:
SP Cieksyn - SP Stare Pieścirogi		 8:18
SP nr 1 Nasielsk - SP Stare Pieścirogi 8:10
SP Cieksyn - SP nr 1 Nasielsk 8:11
Kolejność
1.SP Stare Pieścirogi
4 punkty (28:18)
2.SP Nr 1 Nasielsk		
3 punkty (19:18)
3.SP Cieksyn			
2 punkty (16:29)
Drużyna Szkoły Podstawowej w Starych

Pieścirogach wystąpiła w składzie: Julia
Choroś, Zuzanna Goszczyńska, Amelia
Majewska, Zuzanna Jędrzejewska, Julia
Karaś, Julia Pawłowicz, ZuzannaWęglarska,
Monika Kowalska, Alicja Popielarska, Sara
Rudzińska, Karolina Wieczorek, Karina
Wodeńska. Opiekunem zespołu był Piotr
Kowalski.
Chłopcy:
SP Cieksyn - SP Stare Pieścirogi 10:14
SP nr 1 Nasielsk - SP Stare Pieścirogi 21:17
SP Cieksyn - SP nr 1 Nasielsk 12:16
Kolejność
1.SP nr 1 Nasielsk		
4 punkty 37:29
2.SP Stare Pieścirogi
3 punkty 31:31
3.SP Cieksyn			
2 punkty 22:30

Drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku
wystąpiła w składzie: Jakub Krajewski,
Mateusz Bombalicki, Norbert Nowiński,
Paweł, Jakub Gogolewski, Rafał Smoliński,
Dełęgowski Wojciech, Karol Ślesicki.
Opiekunem zespołu był Robert Bugalski.

Obie drużyny będą reprezentować gminę Nasielsk w rozgrywkach powiatowych, które odbędą się
4 grudnia br. w Nowym Dworze Mazowieckim.
M.K.

SPORT SZKOLNY. Turniej Halowej Piłki Nożnej

O Puchar Lolka

W poniedziałek, 6 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Dębinkach odbyła się I Edycja Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej
„O Puchar Lolka” dla uczniów klas III szkół podstawowych. Honorowy Patronat nad imprezą objął Burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski.
W turnieju udział wzięły drużyny chłopców z trzech placówek oświatowych
naszej gminy. Dzieci chętnie uczestniczyły w rywalizacji sportowej, zdobywając odpowiednio:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie.
Spotkanie zakończyło się uroczystym wręczeniem pucharów oraz dyplomów
przez Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska oraz Grażynę Menich-Masanowską, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach.
Serdeczne gratulujemy uczestnikom turnieju.
Organizatorzy: SP w Dębinkach
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UROCZYSTOŚCI

Apel Pamięci przy Grobie
Nieznanego Żołnierza
Od wielu już lat głównymi wydarzeniami obchodów Święta
Niepodległości w Nasielsku i nasielskiej gminie są: Apel Pamięci
przy Grobie Nieznanego Żołnierza na nasielskim cmentarzu parafialnym, połączony z modlitwą za
tych wszystkich, którzy się do odzyskania Niepodległości i jej utrzy-

Na tę uroczystość przybyły delegacje szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń i innych organizacji ze
sztandarami oraz wiele osób, które
w tym dniu tradycyjnie przychodzą w to miejsce, aby oddać hołd
wszystkim tym, którzy dla naszej
Ojczyzny się zasłużyli. Podniosły
charakter uroczystości podkreślił

mania przyczynili oraz uroczysta
msza św. w nasielskim kościele
w intencji Ojczyzny. Pamiętać należy, że sama mogiła jest miejscem
symbolicznym. Na samym bowiem
nasielskim cmentarzu pochowanych jest wiele osób, które w różny sposób okazywały swą miłość
do Ojczyzny.
Tak było i w tym roku, roku wy-

udział w niej orkiestry pod batutą
organistki Joanny Ostaszewskiej.
Ostatnim punktem tej części uroczystości było złożenie kwiatów
przez delegacje uczestniczące
w tym wydarzeniu. Tę część obchodów poprowadziła Renata
Włodarska z nasielskiego Urzędu
Miejskiego. Wydarzenie nagłośnili
pracownicy NOK.

fot. M. Stamirowski
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Święto Odzyskania Niepodległości
W piątek, 10 listopada br., w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbyły się uroczystości związane z 631 rocznicą nadania praw miejskich dla Nasielska oraz
99 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem
tego wydarzenia był Urząd Miejski w
Nasielsku. Spotkanie, w którym licznie
uczestniczyli zaproszeni goście oraz
młodzież z nasielskich szkół, prowadziła Renata Włodarska z nasielskiego
magistratu.
Wśród gości, którzy
przeżywali tę uroczystość razem z nasielszczanami byli m.in.:
Bożena Żelazowska
i Piotr Wojciechowski – radni sejmiku
województwa mazowieckiego, Magdalena Biernacka starosta
nowodworski, radni
powiatu nowodworskiego oraz nasielskiej
Rady Miejskiej, a także
przedstawiciele jednostek samorządowych,
organizacji społecznych. Pierwszą część
spotkania rozpoczęto od wygłoszenia okolicznościowych wystąpień.
Jako pierwszy o kontekście historycznym nadania naszemu miastu praw
miejskich, znaczenia niepodległości
dla nasielszczan oraz o zmianach zachodzących w naszym mieście mówił
gospodarz tej uroczystości, Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska. Następnie głos zabrały: Bożena Żelazowska i Magdalena Biernacka.
Następnie głos zabrał Krzysztof Macias, nauczyciel historii i prezes Nasielskiego Towarzystwa Kultury.
Przedstawił on obecnym bardzo ciekawy, przekrojowy wykład na temat

dziejów naszego miasta pt. „VII wieków historii Nasielska”. Kolejnym
punktem uroczystości
było ogłoszenie wyników obrad Kapituły Nagrody „Lew Nasielska”.
To szacowne grono,
które w ubiegłym roku
nie przyznało nagród,
w tym roku zdecydowało
o przyznaniu trzech dyplomów
uznania oraz nagrody głównej. Dyplomy uznania
otrzymali: Joanna
Ostaszewska, za
zaangażowanie
i p rowa d ze n i e
chóru „Lira”; Zdzisław Suwiński za
p o p u l a r yz a c j ę
historii naszego
regionu i Marek
Prusinowski za zaangażowanie i pracę dla MKLS Żbik
Nasielsk. Główną nagrodą, czyli Lwem Nasielska
u h o n o r o wa n y
został Tadeusz
Czachorowski, prezes firmy ELEKTRO-PLAST Nasielsk.
W dalszej części uroczystości Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego
Ośrodka Kultury przedstawił wyniki konkursu recytatorskiego „Polska
Poezja Patriotyczna”, po czym wraz z
burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim
wręczył nagrody
jego laureatom. Następnie młodzi recytatorzy mieli okazję
zaprezentować swo-

fot. M. Stamirowski

je umiejętności przed publicznością.
Kolejno wystąpili wyróżnieni Albert
Duczman (gimnazjum w Cieksynie)
oraz Klaudia Hatała (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku), a następnie:
Natalia Polańska (Szkoła Podstawowa
nr 2) zdobywczyni III miejsca, Julia Tyc
(Publiczne Gimnazjum nr 1) – miejsce
II i Julia Piątek (Szkoła Podstawowa nr
1) – miejsce I.
Ostatnim artystycznym akcentem tej
uroczystości, który ogromnie podobał się publiczności, był patriotyczny
występ dzieci i młodzieży ze Szkoły
Podstawowej nr 1. Bardzo ciekawy
program słowno – muzyczny przygotowany został pod kierunkiem
nauczycielek z tej placówki: Edyty
Pałaszewskiej, Izabeli Miller, Bożeny
Chrzanowskiej, a o oprawę muzyczną
całości zadbała Joanna Ostaszewska.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości na gości czekał słodki poczęstunek.
i.

MUZYCZNIE

Koncert patriotyczny w naszej świątyni

jątkowym, bo od daty odzyskania
Niepodległości minęło już 99 lat.
Był więc przy mogile Apel Pamięci odczytany przez ucznia III klasy
nasielskiego liceum mundurowego
Huberta Wesołowskiego, była modlitwa poprowadzona przez księdza
prefekta Grzegorza Ostrowskiego,
było wspomnienie burmistrza Bogdana Ruszkowskiego.

Po uroczystości na cmentarzu jego
uczestnicy przeszli w szyku zwartym w takt melodii granych przez
orkiestrę dętą do nasielskiego kościoła. Tu proboszcz parafii ks. kanonik Tadeusz Pepłoński odprawił
mszę św. w intencji Ojczyzny. On
też wygłosił okolicznościową homilię.
andrzej zawadzki

5 listopada w naszym kościele parafialnym pw. św. Wojciecha odbył się
koncert patriotyczny zatytułowany:
„W listopadowej zadumie… Samorządowcy Niepodległej”. Wpisywał
on się pięknie w obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Jego
organizatorem był powiat nowodworski, parafia św. Wojciecha w Nasielsku
i Nasielski Ośrodek Kultury. Patronat
Honorowy nad koncertem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Przedsięwzięcie to współfinansował
Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Samorząd Województwa Mazowieckiego na uroczystym koncercie reprezentowała radna
Sejmiku, pani Bożena Żelazowska,
która przewodniczy Komisji Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku.
Parafię św. Wojciecha reprezentował
ksiądz kanonik Tadeusz Pepłoński
proboszcz parafii, zaś samorząd powiatowy starosta Magda Biernacka
i wicestarosta Paweł Calak.
Na tę uroczystość zaproszeni byli samorządowcy i duchowni z powiatu
nowodworskiego i gmin graniczących z powiatem nowodworskim,
przedstawiciele organizacji i stowa-

rzyszeń oraz wszyscy
ci, dla których Ojczyzna jest najwyższym
dobrem.
Koncert był swoistego rodzaju słowno–muzyczną lekcją
historii ostatnich lat
ze szczególnym
podkreśleniem lat,
gdy nasi przodkowie
podejmowali trud
i walkę o odzyskanie
utraconej niepodległości. Szczególnie słyszalne były treści odnoszące się do trudów tych poczynań
i melodie oraz pieśni powstańcze
i legionowe. Uczestnicy patriotycznego spotkania mieli też możliwość
wspólnego śpiewania wraz z artystami niektórych pieśni.
Kościół nasz nie jest salą koncertową, ale odpowiednie przygotowanie
aparatury nagłaśniającej i jej wykorzystanie pozwalało przeżywać ten
koncert tak, jak byśmy byli obecni
właśnie na sali koncertowej. Ciekawa też była cała scenografia.
Tego wieczoru wystąpili artyści z Teatru Wielkiego Opery Na-

fot. M. Stamirowski

rodowej, Filharmonii Narodowej,
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i Scen
Warszawskich: Agata Marcewicz
Szymańska – sopran, Piotr Rafałko
– tenor, Jan Kierdelewicz – baryton,
Andrzej Wojda – bas, Małgorzata
Piszek – fortepian, Tadeusz Melon –
skrzypce, Tomasz Kirszling – trąbka,
Wojciech Kowalewski – instrumenty perkusyjne oraz nowodworzanka
Alicja Świertoka – uczennica Technikum Organizacji Reklamy ZSZ nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Scenariusz uroczystości, reżyseria
i prowadzenie to dzieło Ryszarda
Nowaczewskiego.
andrzej zawadzki
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Jak powinna odżywiać się
kobieta w ciąży?
Niestety, mimo powszechnego dostępu do informacji, nadal wśród kobiet
ciężarnych i osób z ich bliskiego otoczenia wiedza na temat prawidłowego
odżywiania jest dość niska. Będziesz mamą, starasz się dbać o siebie. Czy
jednak zastanawiałaś się, jak powinno wyglądać Twoje odżywianie w tym
okresie? Niestety w podstawowej opiece zdrowotnej pacjentki nie mają
możliwości kontaktu z dietetykiem, a lekarze ze względu na brak czasu oraz
wiedzy z tego zakresu rzadko zwracają im uwagę na ten ważny aspekt ciąży.
Mimo trendu na zdrowe odżywianie, dbanie o siebie nadal w naszym społeczeństwie panują stereotypy w związku z okresem ciąży.
Jednym z nich jest to, że kobieta w ciąży może jeść wszystko, na co ma
ochotę i w ilościach bez ograniczeń. Nie chodzi tu o to, że mamy wprowadzić specjalne ograniczenia, jakieś diety. Kobieta w ciąży powinna odżywiać się jak każdy z nas, po prostu zdrowo. Dieta powinna być urozmaicona.
W takim odżywianiu nie powinno być zawartych produktów, które są niekorzystne dla każdego człowieka, czyli: fast foodów, słodkich napojów, zupek
chińskich, słodyczy, ogólnie żywności przetworzonej. Żywność ta jednak
stała się dla znacznej grupy społeczeństwa jednym z podstawowych składników znajdujących się w codziennym menu. Niestety dla kobiet w ciąży
również. Nie zdajemy sobie sprawy, że żywienie w ciąży wpływa na rozwój
naszego maleństwa. Nadmierna masa ciała u mamy także wpływa niekorzystnie na masę ciała i zdrowie dziecka. Jest to nie tylko problem estetyczny dla takiej mamy, ale przede wszystkim zdrowotny. W przypadku, gdy nie
uda się urodzić siłami natury i potrzebna jest cesarka, mamy mogą znacznie
gorzej znosić ten zabieg, rana też się zazwyczaj dłużej goi.
Kluczowym punktem diety w tym okresie jest różnorodność. Powoduje to
zmniejszenie ryzyka powstania niedoborów składników odżywczych. Podczas ciąży zdarza się to zdecydowanie częściej. Zapotrzebowanie na energię
w tym okresie wzrasta tylko około 300 kcal dziennie i to dopiero w drugim
trymestrze. Zatem powszechnie znane powiedzenie „jedz za dwoje” jest
nieprawdziwe i sprzyja nadmiernemu przyrostowi masy ciała w tym okresie.
Dieta przyszłej mamy powinna zawierać przede wszystkim produkty zbożowe z pełnego przemiału (razowe pieczywo, płatki owsiane, grube kasze,
pełnoziarniste makarony, brązowy ryż), warzywa, owoce, chude mięso, raz
w tygodniu rybę, chude produkty mleczne. Wszystkie te produkty dostarczają różnorodnych składników i witamin ważnych w tym okresie, m.in.
żelaza, cynku, wapnia, magnezu, witaminy C, folianów, błonnika pokarmowego, węglowodanów złożonych z białka. Jeśli mamy problem z morfologią, zwykła herbata powinna (szczególnie przy posiłkach) iść w zapomnienie.
Utrudnia wchłanianie się żelaza. Powinniśmy zamienić ją na herbaty owocowe, ewentualnie soki wyciskane w domu, które są bogate w witaminę C.
Owoce, a szczególnie warzywa można spożywać w każdej postaci jak
najczęściej. Jeśli mama wybiera ryby, należy wybierać te tłuste, morskie
tj.: dorsz, halibut. Unikamy natomiast takich ryb, jak panga czy tuńczyk, które
kumulują niekorzystne związki chemiczne.
Podczas ciąży należy także zwrócić szczególną uwagę na spożycie tłuszczu zwierzęcego, cholesterolu oraz na produkty zawierające tzw. izomery
trans. Izomery trans kwasów tłuszczowych mogą spowodować zaburzenia
rozwoju płodu oraz przyczyniają się do podwyższenia cholesterolu we krwi
u kobiety. Głównym źródłem tych kwasów są margaryny twarde, produkty
typu „fast food”, chipsy, zupy i sosy w proszku oraz słodycze i wyroby cukiernicze. Często jednak w tym okresie chcemy usprawiedliwić spożycie
tych przekąsek zachciankami ciążowymi, nie zdając sobie sprawy z tego, że
nieświadomie szkodzimy swojemu dziecku.
Dobre źródło cholesterolu (niezbędny do prawidłowego rozwoju komórek)
stanowi, szczególnie w ciąży, prawdziwe masło.
Często w społeczeństwie panuje przekonanie, że jeden kieliszek wina w ciąży nie zaszkodzi, a poprawi krążenie. Jest to nieprawda. Nawet sporadyczne
spożycie alkoholu sprzyja wadom rozwojowym płodu, komplikacjom podczas ciąży i porodu. Należy również pamiętać, że kieliszek wina dla osoby
dorosłej ważącej ok. 70 kg to niewiele, ale jeśli taka sama ilość trafia z krwi
matki do krwi kilkugramowego płodu, to jest to dla niego kilkunastokrotnie
większa dawka.
Przyszła mama powinna również wypijać przynajmniej 2 litry niskosodowej
wody mineralnej. Wszystkie kolorowe napoje zawierają nadmierną ilość cukru, który niepotrzebnie zawyża energetycznie dietę kobiety ciężarnej. Zawarte w tych napojach fosforany wypłukują wapń, który w tym okresie jest
bardzo potrzebny mamie i dziecku. Płyny tego typu mają również w swoim
składzie konserwanty, barwniki, które są szkodliwe i niezdrowe.
Warto również sprawdzić, czy Twój lekarz zlecił Ci badanie tarczycy TSH oraz
witaminy D3. Jeśli nie, to warto je wykonać samemu. Zatem przyszła mamo,
dbaj o siebie i swoje maleństwo, bo naprawdę warto.
Polecam takie strony z rzetelnymi informacjami, jak:
www.zachowajrownowage.pl, www.1000dni.pl, www.sweetpregna.pl
Iwona Łątka
Dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl
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Warsztaty zdrowego żywienia
w Leśniczówce Paryż
We wtorek, 7 listopada 2017 r., uczniowie klasy II, III
i przedszkola pojechali na całodniową wycieczkę do Leśniczówki Paryż. Na miejscu powitali nas właściciele, państwo Anna i Arkadiusz Oliszewscy.
Pan Arkadiusz – miejscowy leśniczy zabrał nas na zajęcia
terenowe do lasu. Spacer z panem leśniczym był ciekawą lekcją przyrody, podczas której poszerzyliśmy swoją
wiedzę o leśnym ekosystemie, poznaliśmy mnóstwo ciekawostek na temat fauny i flory leśnej. Potem wróciliśmy
do leśniczówki, gdzie odbyły się warsztaty kulinarne zdrowego żywienia, które poprowadziła pani Ania. Korzystając
z pomocy pani Ani, dzieci samodzielnie zrobiły konfiturę
z dyni i jabłek. Uczyły się wypiekać podpłomyki z samodzielnie przygotowanej mąki żytniej. Uczestniczyły w pokazie tradycyjnego wyrobu masła w kierzance.
Gospodyni bardzo ciekawie opowiadała o walorach smakowych i zdrowotnych ziół, które uprawia w ogródku,
a uczniowie mogli je rozpoznawać po zapachu i wyglądzie. Następnie odbyła się degustacja własnoręcznie przygotowanych kolorowych kompozycji ze zdrowych produktów.
Całodniową sielankę dopełniło ognisko z pieczeniem kiełbasek i zabawy integrujące na świeżym powietrzu. Ponadto
każdy miał możliwość obejrzenia i dokarmienia kóz, królików i koni biegających po gospodarstwie.
W Leśniczówce Paryż panuje bardzo serdeczna atmosfera, a czas płynie szybko, przyjemnie i na długo pozostanie
w naszej pamięci.
JP

ZE SZKÓŁ. Szkoła Podstawowa nr 2

B JAK BEZPIECZNY I N JAK NIECHRONIONY
UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO
Szkoła Podstawowa nr 2 im Stefana Starzyńskiego w Nasielsku trzy
lata temu przystąpiła do programu
„B&N, czyli B jak Bezpieczny i N
jak Niechroniony”. Jest to program
profilaktyczny, realizowany w celu
poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów na
obszarze województwa mazowieckiego. Głównym organizatorem
jest Komenda Wojewódzka Policji
z siedzibą w Radomiu.
Partnerzy strategiczni to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu
Drogowego, Mazowiecki Kurator
Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu w naszej szkole
są: Monika Paluszek – szkolny koordynator oraz Ewa Lipowska, Anna
Korycka, Magda Mackiewicz, Kinga
Żabik, Aneta Czyż-Roszak, Małgorzata Sitek i Izabela Załoga.
Jak co roku, od pierwszych dni września, w naszej szkole podejmujemy
szereg działań promujących bezpieczeństwo.
Pierwszoklasiści już pierwszego dnia
nowego roku szkolnego otrzymali
elementy odblaskowe.

W październiku ogłoszono konkurs
na plakat propagujący noszenie odblasków, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Wzięły
w nim udział wszystkie zespoły klasowe. Przygotowanie prac konkursowych było okazją do przypomnienia
zasad bezpieczeństwa. Stało się też
doskonałą zabawą, która integrowała uczniów, rozwijała umiejętność
współpracy. Dzieci wykazały się
dużą pomysłowością. Powstały kolorowe plakaty, które umieszczone
na drzwiach do pracowni stanowią
niezwykle ciekawą galerię.
Również w październiku, w ramach
akcji „Młody diagnosta”, uczniowie
mogli sprawdzić stan techniczny rowerów, na których przyjeżdżają do
szkoły. Przeglądu jednośladów dokonał sierżant sztabowy Radosław
Wasilewski z nasielskiego komisariatu. Dzieci, których rowery posiadały pełne
obowiązkowe wyposażenie, otrzymały
opaski i kamizelki odblaskowe.
W dniach 9 – 24 października br. odbywał y się spotkania
policjantów z uczniami klas 0 – III. Co roku

te niecodzienne lekcje cieszą się niezwykle żywym zainteresowaniem
najmłodszych. Tematem pogadanek
i zajęć praktycznych było szeroko
rozumiane bezpieczeństwo. Zajęcia
prowadzili: st. sierż. Sylwia Ochmańska, podkom. Szymon Koźniewski
z Komendy Powiatowej Policji w
Nowym Dworze Mazowieckim
oraz sierż. szt. Radosław Wasilewski,
mł. asp. Michał Glinka z Komisariatu
Policji w Nasielsku.
W naszej szkole działa BANK ODBLASKÓW. Zbieramy elementy odblaskowe, które wykorzystamy już
niedługo w kolejnych akcjach.
Na dolnym holu znajduje się tablica
BRD, na której przez cały rok umieszczane są informacje promujące bezpieczne zachowanie na drodze.
We wszystkich podejmowanych
przez nas działaniach na rzecz bezpieczeństwa wspierają nas policjanci.
Zawsze możemy liczyć na pomoc
i życzliwość funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim oraz Komisariatu Policji w Nasielsku.
Dziękujemy i liczymy na dalszą
owocną współpracę.
Ewa Lipowska
Monika Paluszek
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Wpisani w historię Nasielska

Stanisław Śliwiński (1912 – 1991), szef wywiadu i łączności
podziemnej Armii Krajowej w Nasielsku
Pochodził z Ruszkowa, syn Bolesława i Anieli z domu Fabisiewicz.
Przed II wojną światową w 5-tym
Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Poślubił Kazimierę z domu
Biedrzycką (1916 – 2017, zmarła
w wieku 101 lat).
W czasie okupacji hitlerowskiej
plutonowy Armii Krajowej, pseudonim „Pestka”, szef komórek
wywiadu i łączności w Nasielsku
w latach 1943 – 1945 . (Trzeba docenić poczucie humoru
w wyborze pseudonimu, Śliwiński – Pestka). Kierował zbieraniem
informacji wojskowych, gospodarczych, rozpracowywaniem kolaborantów i przekazywaniem tych
danych do dowództwa AK. Jako
pracownik gminy mający dostęp
do niemieckich druków fabrykował fikcyjne dokumenty, przepustki, dowody tożsamości, załatwiał
kartki żywieniowe. Na krótko przed

wybuchem powstania (1 VIII 1944)
jego sekcja zaopatrzyła w „lewe”
dokumenty sporą grupę „akowców” z Północnego Mazowsza
przedostających się do Warszawy
na „godzinę W”.
Zorganizował dwa patrole sabotażowe Kedywu (Kierownictwo Dywersji). „Według opinii komendanta
obwodu ppor. Wiktora Karłowicza
pseudonim „Kruk” należał do najdzielniejszych i najofiarniejszych
żołnierzy AK w Obwodzie Pułtusk.”
Dokumenty i kartki żywnościowe,
które załatwiał w urzędzie narażając
własne życie, pomagały przetrwać
okupację i ratowały życie innym.
Przykład prawdziwego bohatera „drugiej linii”, człowieka który wprawdzie nie na barykadach
z bronią w ręku, ale bardzo skutecznie walczył o Polskę. Ironią losu jest
fakt, że uniknął

„wsypy” w czasie okupacji niemieckiej, ale został aresztowany
przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa w roku 1946. Uwolniony w czasie słynnej akcji rozbicia
pułtuskiego więzienia 25 XI 1946
roku przez oddział WiN – u „Przelotnego”. Ukrywał się w Ruszkowie
i w Nasielsku w mieszkaniu przyjaciół, p. Kwasiborskich przy ulicy Kościuszki naprzeciw domu p.
Sochaczewskich. Tam na najwyż-

szym piętrze mieszkała jego żona
z dziećmi. O oznaczonej godzinie Pani Kazimiera Śliwińska wychodziła z dziećmi na spacer, aby
ukrywający się mąż i ojciec mógł
na nie ukradkiem popatrzeć z okna
naprzeciwko.
Pan Stanisław ujawnił się po ogłoszeniu amnestii 25 lutego 1947
roku i po długim przesłuchaniu został zwolniony do domu.
15 stycznia 1951 roku jako pracownik Banku Spółdzielc ze go w Na siel sku w yj e c ha ł
w delegację służbową do Warszawy. Tego dnia grupa Dziemieszkiewicza „Roja” dokonała
zuchwałej akcji najścia na bank z którego zabrano ponad 46 tys. złotych.
Po powrocie z delegacji Śliwiński był zatrzymany i przesłuchiwany przez 2 tygodnie jako główny
podejrzany, lecz Urząd Bezpieczeństwa nie był w stanie wymusić żadnych obciążających zeznań.
Do emerytury pracował jako księgowy, najdłużej w „Instalu”. Wspominany jako człowiek skupiony,
cichy, niechętnie mówiący o sobie. Ożywiał się w czasie rozmów
na tematy polityczne i wtedy

wszyscy słuchali uważnie, co
miał do powiedzenia. Znajomy wspomina zdarzenia
z lat 1970 i 80 – tych jak Pan
Stanisław ostentacyjnie wychodził gdy przypadkowo
znalazł się w tym samym pomieszczeniu z wyższym działaczem PZPR naszej gminy.
Czas na emeryturze spędzał
czytając i studiując materiały
historyczne i encyklopedyczne, był wielkim miłośnikiem postaci Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Chętnie przebywał na
działce w Ruszkowie,
którą obsadził ...śliwami.
Dochował się z żoną
trójki dzieci: Wiesława, Hanny, Andrzeja. Nigdy nie
wstąpił do żadnej organizacji
kombatanckiej, ani nie przyjął żadnego odznaczenia
państwowego w okresie Polski Ludowej (1945 – 1989).
Dopiero po prze łomie
w 1989 roku nawiązał kontakt z organizacjami kombatanckimi AK.

Wyróżniony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
następującymi odznaczeniami:
Krzyżem Armii Krajowej, Medalem
Wojska (czterokrotnie), Brązowym
Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zmarł
11 listopada 1991 roku. Pochowany
w Nasielsku.
Tomasz Krasoń
Autor dziękuje Ewie Zakrzewskiej
za fotografie i informacje o swym
dziadku.

Kalendarium dziejów Nasielska i okolic
od 1795 roku do 1939 roku – część VII
1920 r. – (14 sierpnia) Nasielsk zostaje zajęty przez wojska bolszewickie;
(15 sierpnia) aresztowanie przez bolszewików trzech nasielskich księży:
proboszcza ks. Piotra Dmochowskiego i dwóch wikariuszy: ks. Dominika
Wilczyńskiego i ks. Władysława Turowskiego. Zatrzymanych księży wywieziono do Białegostoku, gdzie 22 sierpnia odbiły ich polskie oddziały pościgowe.
1920 r. – (16 sierpnia) bitwa pod Borkowem i walki o Nasielsk zakończone
polskim zwycięstwem i wyzwoleniem miasta. Za zdobycie Nasielska gen.
Aleksander Osiński otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari.
1921 r. – liczba mieszkańców Nasielska wynosi 5030 osób ( w tym 2691
Żydów).
1922 r. – w Nasielsku rozpoczyna swoją działalność 3 – letnia Koedukacyjna
Szkoła Handlowa Polskiej Macierzy Szkolnej. Utrzymywana była ona wysiłkiem mieszkańców Nasielska. Wkrótce z powodów finansowych placówka
zostaje w 1927 r. przeniesiona do Ciechanowa.
1922 r. – w Nasielsku uruchomiono młyn parowy „Pług”, należący do miejscowego kółka rolniczego. W mieście rozpoczyna działalność Żydowska
Spółdzielnia Kredytowa skupiająca 275 członków.
1922 r. – w nasielskim kościele odbyły się pierwsze w niepodległej Polsce
Misje św. Prowadziło je trzech ojców misjonarzy z zakonu jezuitów. Następne
Misje odbyły się w 1937 roku. Prowadzili je ojcowie misjonarze z Poznania.
1923 r. – (maj) w Nasielsku odbył się zjazd Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Na zjazd połączony z kursem dokształcającym przybyło 96 delegatek.
Redakcja NTK
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Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część XIV
17 lutego, 1917 roku
Dziś rano o godzinie szóstej ruszamy z Nikołajewa całą brygadą
w drogę na trzech okrętach. Na
przedzie przed nami o pół wiorsty
toruje nam drogę lodołam, gdyż
zatoka pokryta dość grubym lodem. Dzień, pogodny i cichy, pozwolił żołnierzom napawać się
pięknymi widokami nadbrzeży.
Wieczorem stajemy przy mieście
Oczakowie. Mała forteczka na morzu ma bronić przystępu nieprzyjacielowi do rzeczonego miasta.
Z powodu min na morzu, nocujemy na okrętach w pobliżu fortecy.
Morze tu jest niezamarznięte. (…)
Niedziela, 25 lutego
W ciągu kilku dni zwiedziłem Odessę. Nawet złożyłem wizytę pani
Gąssowskiej z córkami. Mieszkają przy ulicy Morskiej nr 4. Były
wielce ucieszone z moich odwiedzin. Pani Gąssowska i pani Helena
bardzo wychudły, pani Maja, aczkolwiek leży w łóżku, dobrze wygląda i w humorze. Panna Helena
zajmuje się buchalterią w kantorze
francuskiego towarzystwa, pisze po
francusku, za co dostaje 140 rubli
miesięcznie. Mieszkają w pięknej
willi nad morzem.
Niedziela, 4 marca
D z i ś w yc h o d z i my z O d e s sy
o ósmej rano. Droga b ardzo
uciążliwa, gdyż śnieg pada już od
dwóch dni. [fragment nieczytelny] Wieczorem stajemy w dużym
siole Marynowce. Mieszkańcy tutejsi, to sami Niemcy, sprowadzeni i obdarzeni ziemią za Katarzyny.
Niemcy w ogóle wzorowo gospodarzą i żyją zamożnie. Ludność rosyjska jest wrogo usposobiona do
Niemców. Obecnie rząd rosyjski
pozmieniał wszystkie nazwy niemieckie wsi i miast na rosyjskie.
Prawdopodobnie Niemcy będą
z ich złotodajnej ziemi wywłaszczeni po skończonej wojnie.
5 marca
Dziś po przejściu trzydziestu wiorst
drogi nocujemy w miasteczku
Hordopolu nad samą granicą Besarabii. Zatoka Liman, do której
wpada Dniestr, nazywa się granicą między gubernią Cherzońską i Besarabią. Zajęliśmy kwaterę
u zamożnej gospodziny – sołdatki. Zbieg okoliczności zrządził, że
właśnie do niej przyjechała jej siostra z mężem z Odessy za kupnem
wina do swego składu. Naturalnie
przywieźli z sobą dwa gąsiory wina,
do którego i nas zaprosili. Dryknęliśmy, co się nazywa, za wszystkie
czasy na wojnie. Pomimo tego, że
przeszliśmy trzydzieści wiorst, nogi
nas wcale nie bolą.
Zatokę Liman przeszliśmy pieszo
po lodzie. Południem przyszliśmy
do miasta Akerman [obecnie Białogród nad Dniestrem] już w Besarabii. Miasto Akerman zaludnione
przez różne narodowości. Oświe-

tlone światłem elektrycznym, tramwaje konne obecnie nieczynne,
całe miasto bardzo rozwleczone.
Ruiny starożytnej fortecy tureckiej
sterczą na skale nad samą zatoką.
(…)
11 marca
Dziś z rana maszerujemy w dalszym ciągu po górzystej miejscowości, droga bardzo uciążliwa
z powodu roztopów, ziemia tłusta,
przylepia się do butów. Po przejściu
szesnastu wiorst, nocujemy w bułgarskiej wiosce zwanej Czachmajdan. Tu już z trudnością można
porozumieć się po rosyjsku. (…)
15 marca
Dziś wyjątkowo ciepło, śnieg szybko topnieje, błoto jeszcze się powiększa. Besarabska czarna mada
przylepia się do butów do tego
stopnia, że podeszwy się odrywają.
Mnie samemu oderwała się podeszwa, woda wdarła się do buta. Po
przejściu dwudziestu trzech wiorst
o godzinie piątej trzydzieści pięć
po południu przeszliśmy granicę,
tj. Prut po moście pontonowym
i tuż zaraz nocujemy w miasteczku
rumuńskim zwanym Falciu. Naszą
kancelarię umieściliśmy u pięknej i mądrej panienki Rumunki.
Pomimo tego, że sama żyje tylko
z bratem, dom prowadzi wzorowo. Rodzice oboje nie żyją, trzech
braci ma na wojnie. Ugaszcza nas,
czym może i jak może, a zarazem
uczy rozmawiać po rumuńsku. Rumuńska gwara to zlepek różnych
języków, największa domieszka to
łacina. Nocą spaliśmy na wygodnych i miękkich łóżkach.
Poniedziałek, 19 marca
Dzisiejszy dzień dał nam się najbardziej we znaki. Przeszliśmy bowiem
czterdzieści wiorst błotnistej drogi.
O godzinie dziesiątej wieczorem
zatrzymujemy się w mieście Burłacie w którym nas komendant
nie przyjął z powodu przepełnionego miasta żołnierzami. Poszliśmy nocą w dalszą drogę. Około
północy przyszliśmy do dużej wsi
Gryvica, w której też pełno żołnierzy. Tu już z dużą biedą rozmieściliśmy się po chatach rumuńskich.
Cały dzień nic nie jedliśmy i z tym
poszliśmy spać. Drożyzna tu niesłychana i to za duże pieniądze nie
można niczego kupić. Żołnierze,
aby zaspokoić głód, przetrząsają
wszystkie kąciki rumuńskie. Mieszkańcy tutejsi odnoszą się niechętnie do naszych żołnierzy. Zapewne
postoimy tu kilka dni, dopóki szewcy nie naprawią rozsypanych butów.
Wtorek, 20 marca
Dziś na dniówce doszły nas wielce
ważne wiadomości z Piotrogrodu
i Moskwy (oficjalnie). Manifest Mikołaja II głosi, że chcąc uratować
Rosję od katastrofy i tym bardziej
pobić wroga, zrzeka się „dobro-

wolnie” tronu na rzecz swego brata Michała Aleksandrowicza. (…)
Środa, 21 marca
Dziś mamy już drugi dzień dniówki.
Pogoda piękna zapanowała, śnieg
szybko topnieje, błoto obsycha,
wiosna przybliża się. Dziś widziałem stado bocianów wędrujących
w nasze strony rodzinne. Doznaje
się wielkiego uczucia tęsknoty za
krajem i rodziną. Tak mi żywo stanęły w pamięci młodociane lata
i radość z przybliżającej się wiosny.
Tu niestety tęsknota człowieka zabija.
„Sołdacki Wiestnik” głosi, że jeszcze 20 lutego starego stylu [według
kalendarza juliańskiego] zaczęły się
strajki i niepokoje w Piotrogrodzie
i Moskwie przybierając coraz większe rozmiary. Stopniowo do 25 lutego, w którym to dniu wezwano
wojsko do uśmiercenia buntu. Co
tam się działo, trudno sobie wyobrazić. Podobno z początku wojsko bombardowało Piotrogród
z ciężkiej artylerii. Potem jakoby
przeszło na stronę zbuntowanych,
w końcu zaaresztowano cały dom
cesarski i wszystkich ministrów starego porządku.(…)
Sobota, 24 marca
Potwierdzają się wiadomości
o aresztowaniu całego domu cesarskiego i wszystkich ministrów
zmurszałego porządku. Car zrzekł
się tronu, bo musiał, i jeszcze czeka go sąd. Ciekawe bardzo były
ostatnie dni panowania Mikołaja
II. Wieści głoszą, że kiedy rozpoczęła się rewolucja już na dobre,
wezwano wojsko do uśmiercenia buntowszczyków. Jednakowoż
wojsko zaczęło przechodzić na
stronę rewolucji. Niektóre części
wojska strzelały wzajemnie do siebie. Pierwsze wojsko, które przeszło
na stronę rewolucjonistów, to artylerzyści ciężkich baterii, następnie
pulomiotczycy. Na końcu przeszła
załoga pałacowa na stronę rewolucji. Sam car wyjechał pociągiem
do Pskowa, gdzie go telegraficznie
zatrzymano. (…)
15 marca Mikoł aj II podpisał
w imieniu własnym i trzynastoletniego syna abdykację, oddając
tron nieudolnemu bratu Michałowi. Ale i wielki książę Michał nie
ośmielił się sięgnąć po koronę i 16
marca podpisał akt rezygnacyjny
z przekazaniem pełni władzy Rządowi Tymczasowemu. (…)
Gazety rosyjskie donoszą, że rewolucja rosyjska względnie mało
pociągnęła za sobą oficerów.
Posiadamy jednak autentyczne
wiadomości, że w samym Kronsztadzie zabito trzydziestu dwóch
oficerów i czterdziestu strażników.
Zapewne i w innych miastach nie
działo się lepiej. Możliwe jest, że
zginęło też dużo ludzi cywilnych.
Dowiemy się kiedyś po skończonej
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wojnie o statystyce ofiar rewolucji
rosyjskiej w 1917 roku.
Zapewne przeciwnicy nasi, tj.
Niemcy zechcą skorzystać z niepokojów rosyjskich i wykorzystać
na swą korzyść tę chwilę historyczną. Czy jednak zdołają oni dopiąć
swego celu, to też pytanie. Bo z zachodu Francuzi i Anglicy następują energicznie dużymi siłami. Tylko
przez trzy dni wdarli się na trzydzieści pięć kilometrów w głąb frontu
niemieckiego odbijając przeszło
sto miasteczek i wiosek. Dalszy pościg Niemców trwa. (…)
Poniedziałek, 26 marca
Dziś wyruszamy o godzinie ósmej
rano. Słonko z samego rana przygrzewa. Woda górskimi potokami
przybiera do rzeki Byrłaty przez
którą przechodzimy pod miastem
Byrłatem. Woda przybrała do tego
stopnia, że przelewa się przez groble. Przeprawiliśmy się przez wodę
powyżej kolan. Nie bardzo to była
przyjemna podróż w dalszym pochodzie, gdyż mokre nogi poodciskały nam się do tego stopnia,
żeśmy z dużą biedą i wysiłkiem
przywlekli się prze czterdziestowiorstową przestrzeń. (…)
Piątek, 30 marca
Dziś znowu mamy świeżą nowinę: przysięgamy na wierność
nowemu rządowi, który nas żołnierzy zachęca do wspólnej walki
przeciw wrogom. Żołnierze witają z radością nowy rząd, gdyż ten
ma wkrótce przystąpić do reform
w armii rosyjskiej. Jak wiadomo,
stosunki żołnierza rosyjskiego pozostawiają wiele do życzenia.
Żołnierze chodzą z czerwonymi
kokardami i krzyczą: „Niech żyje
Republika, hurrrra”.
Sobota, 31 marca
Niemcy nie zasypują gruszek
w polu. Wrą u nich gorączkowe
przygotowania na naszym froncie.
Chcą oni skorzystać z rewolucji
rosyjskiej i uderzyć dużymi siłami
w dwóch miejscach, tj. na froncie
dźwińskim, aby tą drogą dostać się
do Piotrogrodu, i na Wołyniu, aby
tym sposobem zajść na tyły naszej
armii znajdującej się w Karpatach.
Tymczasowy rząd rosyjski trąbi na
trwogę i zachęca żołnierzy do nieubłaganej walki przeciw Niemcom,
dopóki ci nie będą zupełnie rozbici.(…)
Niedziela, 8 kwietnia
(…) Tymczasowy rząd rosyjski stara się usilnie o to, aby cały naród
decydował o bieżących wielkich
wypadkach, mianowicie, aby cały
naród objawił swą wolę, tj. aby wypowiedział się, czy chce mieć rząd
monarchiczny czy też republikański; czy ministrowie mają być
odpowiedzialni za swe czynności, czy też jak dawniej; czy wojnę
prowadzić dalej, czy też zawrzeć
pokój i na jakich warunkach. Dalej mowa będzie o podatkach, które będą nakładane, aby pokrywać
olbrzymie długi. Tam właśnie będzie mowa, czy bogaci mają płacić więcej od biednych, czy też
wszyscy równo w stosunku do swej
zamożności. W tym celu tymczasowy rząd naznaczył wybory w całej Rosji wszystkim mieszkańcom,

nie wyłączając kobiet i wojskowych. Z naszej drużyny ze czterech rot wybraliśmy czterech
delegatów, którzy zaraz wyjechali
do sztabu IV armii i tam na ogólnym zebraniu delegatów wybrano
do Dumy w Piotrogrodzie jednego sołdata od sołdatów i jednego
oficera od oficerów. Nasz delegat
oznajmił nam swój program. Między innymi zaznaczył, że będzie
miał na widoku nasze robocze drużyny, aby je przedstawić ogólnym
wnioskom. W drużynach, jak wiadomo, znajdują się ludzie po większej części kalecy, słabi na zdrowiu,
którzy już drugi rok ciężko, mozolnie pracują nocami na pozycjach.
Otóż nasz delegat będzie starał się
o to, aby nas zmieniono z pozycji, a naznaczono w głąb Rosji do
pełnienia służby wewnętrznej. Być
może niezadługo wyjedziemy stąd,
co daj Boże. Amen.
Niedziela, 15 kwietnia
Dziś pierwszy dzień Wielkiejnocy starego stylu. Pogoda piękna,
słoneczna, ciepła wybawiła już
z samego rana mnóstwo żołnierzy na świeże powietrze. Około
godziny szóstej ukazały się aeroplany tak nasze, jak i niemieckie
szybujące w różnych kierunkach
w przestworzach niebieskich.
Szcze gól n i e uwa gę zwróc i ł y
wszystkich dwa aeroplany, to jest
naszego i niemieckiego wstępujących pomiędzy sobą w bój. Po
bardzo krótkiej strzelaninie z kulomiotów zauważyliśmy, że jeden z aeroplanów przechylił się
na bok, następnie fikając kozły
szybko upadł na ziemię w odległości dwóch wiorst od naszej
drużyny. Wówczas, kto tylko
mógł, ze wszystkich stron biegł
oglądać ten ciekawy wypadek.
Ja gdy dobiegłem, przedstawił mi
się oto taki wypadek: roztrzaskany aeroplan naturalnie niemiecki, a pod nim dwa trupy, tj. jeden
podporszczyk, a drugi starszy oficer, któremu obie nogi wyłamały
się w kolanach. Poczęto wydobywać trupów spod aparatu i zapaliła się rozlana benzyna. Wybuchł
momentalnie słup ognia i kłęby
dymu. Ratunek był mały. Cały
prawie aeroplan spalił się. Jednego tylko Niemca wyciągnięto
z ognia, drugi zaś osmalił się porządnie. Zaczęły wybuchać od
ognia patrony od pulomiotów.
Na szczęście nikogo nie raniło.
W końcu nadjechał nasz awiator, tj. ten sam, który brał udział
w boju. Zdążył on jeszcze zabrać
aparat do mierzenia wysokości
i flagę niemiecką. Odjeżdżając,
był żegnany entuzjastycznie przez
żołnierzy i oficerów wyrzuceniem
czapek w górę i gromkie okrzyki:
hurrrra! Nasz awiator okrążył kilka kręgów nad nami i kłaniając się
nam odjechał na najbliższą stację
w miasteczku.(…)
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.
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
15–19 listopada, godz. 16.00
22–26 listopada, godz. 15.00

Emotki. Film 2D (dubbing)
Animacja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz.26
min.

Komedia Emotki. Film odkrywa przed nami
sekretny świat naszych smartphone’ów. Ukryte za aplikacją, z której korzystamy, wysyłając wiadomości, gwarne miasto Tekstopolis
to miejsce, w którym mieszkają i pracują
emotki. Każda z nich ma określone zadanie
i jedną konkretną emocję, którą wyraża. Każda oprócz Minka - żywiołowej, energetycznej
emotki, która potrafi wyrazić wszystkie emocje.
15–19 listopada, godz. 17.40 i 20.00
22–26 listopada, godz. 17.00 i 19.30

Listy do M.3
Komedia rom.; Polska; Czas trwania: 1 godz.48min.

W kolejnej części “Listów do M” bohaterowie ponownie przekonają się o potędze
miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to,
że ten niezwykły świąteczny czas pełen jest
niespodzianek. Do obsady dołączyli: Magdalena Różczka, Borys Szyc, Danuta Stenka,
Iza Kuna, Filip Pławiak, Katarzyna Zawadzka,
Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski,
Stanisława Celińska, Marcin Kwaśny i Grażyna
Szapołowska.
29 listopada–3 grudnia
6–10 grudnia

COCO 2D i 3D (dubbing)
Animacja, familijny, przygodowy; USA; Czas trwania:
1 godz.49 min.

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Korzystaj z pomocy, którą bezinteresownie oferują Ci przyjaciele, sąsiedzi,
a nawet zupełnie obcy ludzie. Odnów
lub nawiąż kontakty z rodziną. To dobry
czas na walkę ze zbędnymi kilogramami.
Byk 21.04-20.05
Pozbędziesz się wątpliwości, z kim chcesz
być. Przekonasz się, że masz w partnerze duże wsparcie. W pracy nie dasz się
wyprzedzić konkurencji i zawalczysz
o awans. Nie odkładaj wizyty u okulisty.
Bliźnięta 21.05-21.06
Pojawią się szanse na realizację śmiałych
zamierzeń. Możesz liczyć też na przypływ
większej gotówki. Postaraj się po prostu robić swoje, bez porywania się na ambitne cele.
Poprawi się atmosfera w domu i w firmie.
Rak 22.06-22.07
Nie broń się przed nowym uczuciem, ale
zachowaj minimum rozsądku. Zawodowe
obowiązki wciągną Cię bez reszty. Podczas dyskusji w pracy śmiało zgłaszaj swoje uwagi i nie bój się obstawać przy swoim.
Lew 23.07-23.08
Zakończysz dawne spory i spłacisz długi.
Najbliżsi weszli Ci na głowę, bo pozwoliłeś
sobie na to. Postaw wreszcie jakieś granice. Twoja kondycja będzie bez zarzutu. Ale
znajdź czas na planowe badania.
Panna 24.08-22.09
W domu zaczną Ci przeszkadzać rzeczy, na
które długo nie zwracałeś uwagi. Postanowisz więc wszystko wyczyścić i naprawić.
Będziesz teraz duszą towarzystwa i nawiążesz wiele nowych znajomości.

Waga 23.09-23.10
Nie podejmuj pochopnych decyzji dotyczących zatrudnienia. Uda Ci się przekonać
szefa, by część Twoich zadań przydzielił komuś innemu. Uwierz we własne możliwości,
a okoliczności i ludzie zaczną Ci sprzyjać.
Skorpion 24.10-22.11
Uporządkuj swoje sprawy i wyjaśnij skomplikowane relacje. Nie bierz na siebie poważnych finansowych zobowiązań. Nie
mów nie, jeśli zaproponują ci wyższe stanowisko lub upomni się o Ciebie konkurencja.
Strzelec 23.11-21.12
Oszczędność nie jest Twoją najmocniejszą stroną. Unikaj teraz trudnych rozmów
z nielubianymi ludźmi. Zabierz się w końcu
do porządkowania swojego życia osobistego. Nie licz na pomoc partnera.
Koziorożec 22.12-20.01
Wzrosną Twoje ambicje zawodowe. Ujawnisz
także, że masz niezłą smykałkę do interesów.
Ale ostrożnie zaciągaj kredyty i pożyczki. Będziesz się czuł świetnie. To zasługa aktywności fizycznej i diety bogatej w witaminy.
Wodnik 21.01-19.02
Sytuacja w firmie zmieni się radykalnie,
wtedy przydadzą Ci się spokój, opanowanie i duża doza cierpliwości. Nie zabraknie,
co prawda, nerwowych sytuacji, ale zdołasz opanować emocje.
Ryby 20.02-20.03
Są wokół Ciebie toksyczne osoby, które
Cię drażnią lub wpędzają w przygnębienie.
Trzymaj wobec nich dystans. Możesz mieć
problem z zapanowaniem nad ogólnym bałaganem. Zapisz się na basen.

Bohaterem filmu jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana. Jednak Miguel marzy, by pójść w ślady swojego
idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza.
Zdesperowany chce udowodnić światu swój
talent, a to – za sprawą serii przedziwnych wydarzeń – doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umarłych. Po drodze spotyka
uroczego oszusta Hectora. Wspólnie spróbują rozwikłać tajemnicę z przeszłości rodziny
Miguela…
29 listopada–3 grudnia, godz. 19.00

Thor: Ragnarok 3D napisy
Fantasy,Przygodowy;USA;Czas trwiania:2 godz.10 min.

Thor mierzy się w walce bogów, podczas gdy
Asgard jest zagrożony Ragnarokiem, nordycką apokalipsą.
6–10 grudnia, godz. 19.00

Zabicie świętego jelenia
(napisy)
Dramat; Irlandia, Wielka Brytania; Czas trwania:
1 godz. 49 min.

Steven zostaje zmuszony do podjęcia niewyobrażalnego poświęcenia, gdy przyjęty przez
niego pod własny dach chłopiec radykalnie
zmienia swoje zachowanie.
13–17 grudnia, godz. 15.00 i 17.00

Pierwsza gwiazdka
2D dubbing
Animacja, Familijny, Komedia; USA; Czas trwania:
1 godz. 26 min.

Mały, odważny osiołek o imieniu Bo tęskni
za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim młynie. Pewnego dnia zbiera się na odwagę i ucieka ...
13–17 grudnia, godz. 19.00

Młynarski. Piosenka finałowa
Dokumentalny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 30 min.

Ostatni, bardzo osobisty i szczery wywiad
z Wojciechem Młynarskim dopełniony wypowiedziami ponad 30 jego
najbliższych przyjaciół.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733
679 795.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie praktykantów klasy I ZSZ.
Tel. 518 529 925.
Korepetycje z matematyki na każdym
poziomie. Tanio. Tel. 798 714 084.
Sprzedam mieszkanie os. Piłsudskiego,
4 piętro. Tel. 509 674 146.
Cyklinowanie, układanie podłóg.
Tel. 500 784 648.
Poszukuję osoby do pracy w hodowli
psów rasowych. Lorcin. Tel. 603 809
653.
Sprzedam działkę 2170 m2, Kosewo
k/Nasielska. Tel. 784 808 863.
Stylizacja rzęs i paznokci!
Konkurencyjne ceny! Tel. 883-900-115
Sprzedam działkę budowlaną blisko
PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.
Sprzedam ziemniak niesortowany
luzem LORD. Tel. 602 834 449.
Firma budowlana w Nasielsku zatrudni
pracowników ogólnobudowlanych
z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.
Pilnie zatrudnię fryzjerkę NDM.
Tel. 691 553 551.
Przyjmę do montażu gips karton z doświadczeniem lub bez, z Nasielska,
niepijących. Tel. 609 835 549.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.

Dyżury aptek

Terapia logopedyczna. Nasielsk.
Tel. 794 414 334

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
13.11.–19.11.2017 r. – Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,
20.11.–26.11.2017 r. – Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a,
Nowy Dwór Maz.,
4.12.–10.12.2017 r. – Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2,
Nowy Dwór Maz.,
11.12.–17.12.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.,
18.12.–24.12.2017 r. – Apteka, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.,
25.12.–31.12.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.
UCHWAŁA NR XXIX/203/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r.

(red.)

czeka
na Twoją reklamę

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

Sprzedam drewno kominkowo opałowe. Tel. 887 961 164
Sprzedam ziemniaki. Tel. 795 249 032

27.11.–3.12.2017 r. – Apteka, ul. Gen. Berlinga 21, Nowy Dwór Maz.,

To miejsce

Atrakcyjne działki budowlane
i inwestycyjne (uzbrojone) przy
ul. Piłsudskiego w Nasielsku. Tel. 696
468 255.

Sprzedam Daewoo Lublin 1997 r. stan
dobry, skrzyniowy. Tel. 692 061 328.
Glazura, terakota, remonty kompleksowo. Tel. 606 941 770.
Zatrudnię szwaczki, krawcowe, krojczego lub pomoc do krojenia. Stała praca,
dobre zarobki, miła atmosfera.Tel. 503
065 771.
Zatrudnię gospodynię domową.
Tel. 600 097 326.
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Dołącz do
Nasielsk
Baszta Team!

ZUS INFORMUJE
Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie Od 1 stycznia wystarczy
jeden przelew do ZUS
Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary
małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk,
zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które
będą obchodziły w roku 2018 Jubileusz 50-lecia pożycia

Oficjalnie informujemy, że nasielska grupa biegowa Nasielsk Baszta Team 19 października 2017 r.
uzyskała wpis do KRS i formalnie jest już stowarzyszeniem. Tych, którzy biegają, jeżdżą rowerem, i chcą dołączyć do stowarzyszenia prosimy
o zapoznanie się ze statutem i wypełnieniem deklaracji członkostwa, która jest dostępna poniżej,
a także na Facebooku. Deklarację można dostarczyć w każdą środę na spotkanie pod Basztą
o godzinie 20:15 lub bezpośrednio do członków
zarządu: Prezes stowarzyszenia – Iwona Wawrzyńska, Skarbnik – Jolanta Rucińska, Sekretarz
– Krzysztof Kołodziejczyk. Zachęcamy do śledzenia funpage na Facebooku, gdzie znajdują się
wszystkie informacje dotyczące działalności stowarzyszenia.
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małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy
staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń
proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu
6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta
RP.
Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście
do końca grudnia 2017 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Nasielsku, pok. Nr 213.
( Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Ewa Mikulska

Nowy sposób rozliczania z ZUS
zacznie ob owiąz y wać już od
1 st ycznia 2018 roku. P rzedsiębiorcy do tego czasu otrzymają indywidualny numer
rachunku składkowego, na który będą
od nowego roku opłacać składki. Zamiast trzech albo czterech
przelewów miesięcznie b ędą
wysyłać tylko jeden.
Projekt zakładający prz ypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego każdemu
przedsiębiorcy to przede wszystkim wygoda. Obecnie wypełnianie kilku przelewów jest przede
wszystkim pracochłonne. Podaje się w nich wiele danych, które
pomagają właściwie zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Trzeba
wprowadzać je bardzo dokładnie, ponieważ popełnienie błędu
w danych identyfikacyjnych lub
okresie rozliczeniowym powoduje problemy we właściwym
przypisaniu składki.
Od 1 stycznia prowadzący firmę
będą opłacać składki zwykł ym

przelewem, na którym wpiszą
t ylko numer rachunku składkowe go – ten indy widualny,
który będzie przypisany tylko
do jednego klienta. Każdą wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia
i fundusze na podstawie deklaracji rozliczeniowej przedsiębiorcy
za ostatni miesiąc. Jeden przelew
obejmie więc składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i – dla tych,
którzy opłacają – Fundusz Emerytur Pomostowych.
Należy jednak pamiętać,
że w pierwszej kolejności system rozliczy najstarsze zadłużenie, oczywiście o ile takowe
istnieje. Zatem w sytuacji, gdy
klient posiada zadłużenie, musi
się liczyć z tym, że zaksięgowanie bieżących składek na poczet
długu spowoduje brak pokrycia bieżących składek. Stąd też
p r z e d s i ę b i o r c y, o p ł a c a j ą c y
składki na ubezpieczenie chorobowe, mogą w tym przypadku
”wypaść” z tego ubezpieczenia.
Skutkuje to np. tym, że jeżeli zachoruje, to nie otrzyma zasiłku
chorobowego. Aby uniknąć konsekwencji, wystarczy jednak, że
przedsiębiorca spłaci zadłużenie
do końca grudnia 2017 r. lub wystąpi do ZUS z wnioskiem o rozłożenie go na raty. Każdy, kto
podpisze umowę przed 1 stycznia 2018 r. i b ędzie terminowo regulował należności, zyska
pewność, że wpłaty rozliczą się
właściwie, tzn. na składki bieżące i na raty, które powoli spłacą
zadłużenie. W całej Polsce ZUS
wysłał 3,6 mln listów z informacją o indywidualnym numerze
składkowym.

Uwaga:
Przedsiębiorco, jeśli do końca
grudnia 2017 roku nie dostaniesz od nas informacji lub jeżeli
zgubisz list, to koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer rachunku
otrzymasz wtedy w każdej placówce Zakładu lub w Centrum
Obsługi Telefonicznej (nr tel.:
22 560 16 00). To ważne, ponieważ dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte
31 grudnia 2017 roku.
Anna Petelicka
Naczelnik Wydziału
Organizacji i Analiz
II Oddziału ZUS w Warszawie
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PIŁKA NOŻNA

Liga okręgowa 2017/2018, grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Efektowne zakończenie rundy jesiennej
Sezon rozgrywkowy 2017/2018
dotarł do półmetka. Runda jesienna
zakończona. Po piętnastu kolejkach
Żbik zajmuje 4-5 miejsce w lidze.
Ma w swym dorobku 29 punktów.
Wstępnie można już powiedzieć,
że jest dobrze. Jest nawet lepiej niż
przewidywaliśmy. Ale do pełnego
zadowolenia jeszcze daleko.
Ambicją sympatyków piłkarstwa
w gminie Nasielsk jest to, żeby nasza,
reprezentacyjna drużyna, grała w IV
lidze. Niestety, na tę chwilę jest to niemożliwe, co nie oznacza, że za rok
taka możliwość nie zaistnieje. W drużynie tkwi potencjał, a miasto stać na
przeznaczenie 1,5% budżetu na sport.
Skąd je wziąć? Po prostu bardziej po
gospodarsku wydawać pieniądze podatników.
W ostatnich dwóch tygodniach Żbik
rozegrał dwa mecze ligowe. Pierwszym przeciwnikiem była Nadnarwianka Pułtusk (4.XI), drugim zaś GKS
Strzegowo (11.XI). Z Nadnarwianką
graliśmy w Pułtusku, ze Strzegowem
w Nasielsku. Żbik z obydwu pojedynków wyszedł zwycięsko, prezentując
przy tym dobrą grę. Przeciwnicy byli
„różni”. Nadnarwianka to samo czoło
tabeli, z kolei GKS reprezentuje prawie sam dół tabeli.
4 listopada Pułtusk – 0:3 (0:3).
Mecze z Pułtuskiem zawsze budziły w obydwu miastach duże
emocje. Kiedyś były to nawet
mecze podwyższonego ryzyka. Dzisiaj jest inaczej – sympatycy obydwu drużyn siadają
razem, dopingują swoich pupilów,
a emocje nie przekraczają pewnych granic. Niemniej są to bardzo emocjonujące spotkania. Tak
było i tym razem. Jak powiedział
jeden z kibiców pułtuskiej drużyny, na ten mecz przyszło więcej
pułtuskich kibiców niż bywa to
zazwyczaj. Podobnie było z kibicami
naszej drużyny. Było ich stosunkowo
dużo. Piłkarze obydwu drużyn wyszli
na boisko mocno skoncentrowani.
Nasi piłkarze mieli w pamięci mecz
sprzed tygodnia, kiedy to chwilowe momenty nieuwagi sprawiły,
że wszystkie trzy punkty z Nasielska
wywiozła drużyna z Żuromina.
To jednak lider i skromna przegrana nie umniejsza faktu, że mecz ten
można było wygrać. I to zwycięstwo,
rzeczywiście, naszej drużynie się należało. Za chwile nieuwagi zapłaciliśmy trzema punktami.
Pierwsze akcje obydwu drużyn były
bardzo schematyczne. Piłka najpierw
długo rozgrywana była na własnej
połowie, później szybkie wtargnięcie na połowę przeciwnika i natychmiastowe przecięcie akcji przez

niego i od nowa to samo. Sztuczka ta
nie udała się w 7. minucie meczu gospodarzom. Nie zareagowali w porę
i przegrywali 1:0. Bramkę strzelił rozgrywający, tego dnia bardzo dobry,
Rafał Lodzik. Tym obrotem sprawy
zaskoczone były obydwa zespoły.
Nie spodziewali się też tego ich sympatycy.
Zakładano, że po tym golu ruszy
natychmiast pułtuska drużyna. Rzeczywiście pułtuszczanie trochę się
ożywili, ale gdy tylko nieco się „odkryli”, znowu „nadziali” się na kontrę.
Akcję znowu wykończył Rafał Lodzik (20’).
Gol ten już mocno zaniepokoił gospodarzy. Wpłynęło może to na
pewne usztywnienie ich gry, nasielszczanie poczuli wtedy jakby
„wiatr w plecy”. Kolejna akcja i kolejny cios zupełnie podłamał pułtuszczan. Pilnowali „czulej” Lodzika,
a tymczasem ten cios wyprowadził
bramkostrzelny Mateusz Bramowicz
(26’) Wynik 3:0 utrzymał się do końca meczu. Mecz był w dalszym ciągu prowadzony w dobrym tempie.
Okazji strzeleckich dużo już jednak
nie było. Drużyny większą uwagę
zwracały na to, aby nie stracić gola.

mi lepszymi, zwłaszcza z tymi, które
preferują futbol techniczny.
Osiągnięty wynik można uznać
za imponujący i świadczący o tym,
że przeciwnicy byli słabi i niewiele
umieli. Tak jednak nie było. Ambitni
piłkarze ze Strzegowa pokazali dobry futbol i dużą ambicję. Wygrać
nie mogli, bo nasi zawodnicy byli
przygotowani. Pokazali też, jak olbrzymi potencjał tkwi w drużynie.
Bezwzględnie wykorzystywali błędy popełniane przez przeciwników i zmuszali ich do gry obronnej.
Ci jednak nie murowali swej bramki, lecz starali się skontrować naszą
drużynę. Przyniosło to im dwa gole.
W 40. minucie pomógł im wprawdzie w zdobyciu bramki nasz zawodnik (Chmielewski). Po przypadkowym
odbiciu się piłki od jego nóg wpadła
ona do naszej bramki. Drugą bramkę
zdobył już ich własny zawodnik, Kamil Kruszewski w dosłownie ostatniej minucie meczu. To też o czymś
świadczy, bo piłkarska zasada mówi,
że gra się do końca. Naszej drużynie
zbyt często się zdarza, że traci bramkę
o ostatniej minucie meczu.
To był bardzo jednostronny mecz,
o czym świadczy chociażby wynik.
Bramki dla naszej drużyny strzelili:

Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Wkra Żuromin

15

41

13

2

0

70-13

2.

Nadnarwianka Pułtusk

15

34

11

1

3

29-10

3.

Korona Szydłowo

15

30

9

3

3

37-26

4.

Makowianka Maków Mazowiecki

15

29

9

2

4

35-18

5.

Żbik Nasielsk

15

29

9

2

4

45-27

6.

Sona Nowe Miasto

15

26

8

2

5

41-33

7.

KS CK Troszyn

15

25

7

4

4

41-21

8.

Iskra Krasne

15

21

6

3

6

38-38

9.

Tęcza Ojrzeń

15

18

6

0

9

29-33

10.

Mazowsze Jednorożec

15

18

5

3

7

25-41

11.

Ostrovia Ostrów Mazowiecka

15

17

5

2

8

17-21

12.

Orzyc Chorzele

15

17

5

2

8

28-49

13.

Wkra Bieżuń

15

15

4

3

8

34-41

14.

GKS Strzegowo

15

12

4

0

11

21-50

15.

Wkra Sochocin

15

11

3

2

10

18-39

16.

Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna

15

1

0

1

14

11-59

źródło www.90minut.pl

BRYDŻ
Wyniki XII Brydżowego Memoriału
Tadeusza Czeremużyńskiego, 03.11.2017 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 		
3. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński 		
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
6. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
7. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
8. Krzysztof Brzuzy – Zbigniew Michalski 		
9. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		

87 pkt (60,42%)
81 pkt (56,25%)
80 pkt (55,56%)
77 pkt (53,47%)
73 pkt (50,69%)
69 pkt (47,92%)
67 pkt (46,53%)
61 pkt (42,36%)
53 pkt (36,81%)

Wyniki XIX Brydżowego Turnieju organizowanego
z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 10.11.2017 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
5. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
6. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 		
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
8. Zbigniew Michalski – Marek Olbryś		
9. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński 		

11 listopada GKS Strzegowo 8:2
(4:1)
Drużyna ze Strzegowa nie reprezentuje ostatnio zbyt wysokich
umiejętności. Spodziewano się więc
pewnego zwycięstwa naszej drużyny, chociaż był też pewien niepokój.
Żbik bowiem gra lepiej z drużyna-
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CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:

fot. T. Zawadzki

1-2. Mariusz Figurski					
Robert Truszkowski				
3-4. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
5-6. Janusz Muzal					
Janusz Wydra					
7.
Krzysztof Michnowski				
8. Waldemar Gnatkowski				
9-10. Kazimierz Kowalski				
Krzysztof Morawiecki				

Rafał Milewski (4’), Marcin Świderski
(6’), Kamil Tomaszyński (8’), Sławomir Stańczak (17’, 50’), Mateusz Bramowicz (60’, Marcin Rutkowski (65’),
Adam Śmietana z karnego (85’).
Teraz jest przerwa aż do wiosny. Będzie to jednak czas wytężonej pracy,
bo do zrobienia jest wiele.
andrzej zawadzki
K

88 pkt (61,11%)
87 pkt (60,42%)
84 pkt (58,33%)
77 pkt (53,47%)
68 pkt (47,22%)
65 pkt (45,14%)
62 pkt (43,06%)
60 pkt (41,67%)
57 pkt (39,58%)

146 pkt
146 pkt
139 pkt
139 pkt
121 pkt
121 pkt
91 pkt
89 pkt
80 pkt
80 pkt
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