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Z MIASTA
Tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia teren remontowanego 
mostku i wybudowanego ronda  
u zbiegu ulic Kościuszki i Płońskiej 
wizytowała Komisja z Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. – W czasie wizytacji, która 
odbyła się w czwartek, 21 grudnia, 
komisja spisała protokół odbiorczy. 
Oficjalnie rondo i mostek zosta-
ną oddane do użytku po Nowym 
Roku – informuje Radosław Kasiak, 
kierownik Wydziału Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku. 
Następnego dnia, w piątek 22 grud-
nia, usunięte zostały również szla-
bany blokujące wjazd na teren 
inwestycji. Jednak znaki zakazu jaz-
dy pozostały.
Jeszcze nieoficjalnie, ale kierowcy 
mogą już korzystać z ronda i most-
ku na ulicy Kościuszki. 

Michał B.
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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

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)

Dyżury Psychologów
Zapraszamy mieszkańców gminy Nasielsk do korzystania z pomocy 
psychologów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
•	w	każdy	wtorek	w	godz.	od	14:00	do	16:00	(pok.	103)		

–	psycholog	Ewa	Szatkowska	
•	w	każdą	środę	w	godz.	od	7:55	do	10:55	(pok.	113)		

	–	psycholog	Anna	Ścioch	
Psycholodzy będą udzielali poradnictwa indywidualnego w trudnych 
sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uza-
leżnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową.
Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kon-
takt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośred-
nio w sekretariacie MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu lub 
telefonicznie pod numerem telefonu (23 693 33 006). Zapisu na wizytę 
u psychologa można też dokonać w trakcie dyżurów ww. psychologów. 
Porady psychologów są bezpłatne.

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego  
przy Miejsko-Gminnej Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z Twoich bli-
skich,

• podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
• jesteś uwikłany w przemoc domową,
• jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
• potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej.
Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć 
rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nad-
używające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy 
terapeuty. 

Dyżur Przewodniczącej MGKRPA w Nasielsku
Maria Sierzputowska – Przewodnicząca MGKRPA w Nasielsku -  każ-
dy poniedziałek od 11:00 do 12:30 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
w pokoju nr 203.

Dyżur Specjalisty Terapii Uzależnień
Maria Sierzputowska - Specjalista Terapii Uzależnień - w każdy wtorek 
w godz. od 15:30 do 18:00 w Poradni Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 
52 w Nasielsku, tel. 23 693 02 50.
Konsultacje, jak i ewentualna terapia, są bezpłatne.

INFORMACJA

Nowe stawki opłat  
za odpady
Od 1 stycznia 2018 roku w naszej gminie obowiązują nowe stawki opłat 
za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych.
Opłata za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w spo-
sób selektywny wynosi 9 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość, zaś za odbiór odpadów komunalnych, zbieranych i od-
bieranych w sposób nieselektywny (tzw. odpady „zmieszane”) wynosi  
18 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
Informujemy, że zmiany stawek opłat nie wymagają złożenia nowych de-
klaracji. 

(red.)

Z POLICJI

Rozmowy o bezpieczeństwie
Pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie 
wpływ” we wtorek, 12 grudnia br., w sali kina „Niwa” odbyła się debata spo-
łeczna z policją. 
W wydarzeniu wzięli udział Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, mł. insp 
Marek Chodakowski Komendant Powiatowy Policji, podinsp. Dariusz Lesz-
czyński Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku oraz podkom. Szymon 
Koźniewski oficer prasowy KPP w Nowym Dworze Maz., a także kilku radnych, 
przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją oraz mieszkańcy gminy.
Debata była okazją do prezentacji danych statystycznych. Stan etatowy nasiel-
skiego komisariatu to 30 policjantów i 2 pracowników cywilnych. W gminie 
Nasielsk, której mieszkańcy stanowią 24% mieszkańców całego powiatu no-
wodworskiego, na jednego policjanta przypada 633 osoby. 
Za główną przyczynę wypadków drogowych w naszej gminie policja podaje 
nadmierną prędkość. Zaznaczano, że w okresie od stycznia do listopada 2016 
roku było 15 wypadków, w których zginęły dwie osoby, a w 2017 roku 17 wy-
padków, w których zginęły również dwie osoby. Liczba rannych była porów-
nywalna w obu okresach – analogicznie 16 i 18 osób.
W porównaniu z 2016 rokiem, w roku 2017 spadła również liczba popełnio-
nych przestępstw. Z 55 do 32 przypadków zmalała kradzież cudzych rzeczy, 
z 17 do 12 uszkodzeń rzeczy, z 22 do 20 kradzieży z włamaniem, z 5 do 1 
przestępstwa rozbójnicze. W tym roku nie było żadnej kradzieży auta (w ubie-
głym roku 3 przypadki). Zdarzyły się jedynie 4 przypadki bójek i pobić, których 
w ubiegłym roku nie odnotowano.
Policjanci przybliżyli także Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa – istniejące 
od ponad roku narzędzie komunikacji z mieszkańcami. Można na niej oznaczać 
miejsca najbardziej uciążliwe i niebezpieczne w szerokim tego słowa znaczeniu. 
W tym roku na terenie gminy Nasielsk zarejestrowano 120 zgłoszeń, w tym 
59 było potwierdzonych. Najczęściej mieszkańcy zgłaszali: przekraczanie do-
zwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz 
nieprawidłową infrastrukturę drogową.
Pokrótce omówiono również zasady działania aplikacji „Moja komenda”, za 
pośrednictwem której szybko i łatwo można pozyskać informacje do kontaktu 
z dzielnicowym. Mieszkańców uczulono również na ciągłe działania oszustów, 
którzy próbują wyłudzać pieniądze na różne sposoby np. „na wnuczka” czy 
„na policjanta”.
W drugiej części spotkania głos oddano mieszkańcom. Mieszkańcy zgłaszali 
problemy związane z ruchem drogowym, tj. niebezpiecznymi skrzyżowaniami 
i ich oświetleniem oraz parkowaniem. Sygnalizowano również potrzebę moni-
toringu wind na stacjach PKP, a także dyskutowano o widoczności na drogach 
pieszych i rowerzystów. Uwagi były odnotowywane i zapewniono, że będą 
weryfikowane.
Niska frekwencja mieszkańców doprowadziła do luźnej konkluzji prowadzą-
cych spotkanie, że gmina Nasielsk jest bezpieczna. 
– A będzie jeszcze bezpieczniej, gdy burmistrz Nasielska dofinansuje zakup 
nowego samochodu dla nasielskiej policji – zauważył radny Marek Ostaszew-
ski.

Michał B.
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Prace nad budżetem
Z początkiem grudnia radni po-
szczególnych komisji Rady 
Miejskiej rozpoczęli prace nad 
analizą projektu budżetu gminy 
Nasielsk na rok 2018. Dokument 
przygotowany został przez Bog-
dana Ruszkowskiego, burmistrza 
Nasielska i Rafała Adamskiego, 
skarbnika Nasielska, którzy pod-
czas spotkań komisji odpowiadali 
na liczne pytania radnych.
W tym roku budżet gminy 
Nasielsk wynosi 78 336 726 zł, 
wydatki ustalono w wysokości 
84 115 836 zł. W roku ubiegłym 
liczby te analogicznie wynosiły: 
71 361 193 zł i 74 808 935 zł. 
Tym samym planowany defi-
cyt budżetowy wzrósł z 3 447 745 zł 
w roku 2017 do 5 779 110 zł w roku 
2018. Zwiększył się również dług 
z 19 311 324 zł do 25 090 434 zł.
Z projektem budżetu zapoznać się 
mogą mieszkańcy – jest on dostęp-
ny na stronie internetowej, pod adre-
sem: http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/
umnasielsk/151_17.pdf. 
– To, co mieliśmy zaplanowane 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na 2017 rok, przeszło nam na kolejny 
rok. Deficyt budżetowy, planowany 
jest w kwocie 5 779 110 zł – mówił 
Rafał Adamski, skarbnik Nasielska. – 
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest 
swego rodzaju „koncertem życzeń”. 
Być może pojawi się w niej zago-
spodarowanie szkoły w Nunie na  
potrzeby Warsztatów Terap i i 
Zajęciowej, ale przyszłoroczny budżet 
jak na razie nie udźwignie tej inwesty-

cji – dopowiedział Bogdan Rusz-
kowski burmistrz Nasielska, informując 
jednocześnie o trwającym konkursie 
na budowę kanalizacji w Nasielsku.
Przyszłoroczny budżet będzie 
w dużym stopniu „obciążony” przez 
oświatę, która po reformie edu-
kacji będzie kosztować naszą gminę 
w przyszłym roku 23 492 054 zł. 
W roku  2017 kwota ta wynosiła 
21 076 439 zł. – Przybyło oddziałów: 
w trzech szkołach wiejskich w Bu-
dach Siennickich, Dębinkach i Popo- 
-wie powstały siódme klasy. Doszły 
też klasy integracyjne i indywidu-
alne nauczanie. Zamiast jednej kla-
sy gimnazjalnej, jest kilka oddziałów 
kilkuosobowych. Wynagrodzenia 
dla nauczycieli generują największe 
koszty utrzymania szkół. Wszystko  
wynika z reformy oświatowej – 
mówiła Hanna Pietrzak, dyrektor 
CUW na posiedzeniu Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu.
Nowy budżet nie przewiduje wie-
lu inwestycji drogowych. Znalazła 
się w nim tylko droga w Krzyczkach 

z dofinansowaniem Funduszu Och-
rony Gruntów Rolnych, gdyż prakty-
cznie wszystkie środki przeznaczone  
będą na kanalizację w Nasielsku. – Jeśli 
pojawią się środki, radni na pewno 
będą decyzje podejmować, gdzie 
ewentualnie je przeznaczyć. Jest 
to rok wyborczy, a więc i wartość 
inwestycji będzie rosła – mówił 
wielokrotnie na posiedzeniach 
komisji burmistrz Nasielska. – Zrób-
my kanalizację w mieście, potem 
będziemy robić drogi – dodawał. 
– Zabrakło inwestycji łączącej dwie 
drogi powiatowe z wojewódzką 
(przez Siennicę), która odciążyłaby 
ruch przez Nasielsk – zauważył rad-
ny Roman Jaskulski. – Problem ob-
wodnic jest ważny, gdyż przydatne są 
nie tylko przy inwestycjach, ale i przy 
nagłych wypadkach – odpowiedział 
burmistrz Nasielska, który stwierdził,  
że w tej kwestii przydałoby się wspar-

cie z zarządów wojewódzkich czy 
powiatowych.
Niektórzy radni proponowali, by 
na budowę dróg wziąć kredyt.  
To jednak generowałoby dodatkowe 
koszty, obciążające budżet w ko-
lejnych latach. – Trzeba wsłuchiwać 
się w głosy mieszkańców i posz- 
-czególnych radnych, ale ja muszę 
patrzeć też na całość. Warto spojrzeć 
na takie inwestycje, jak kanalizac-
ja na Nowej Wsi, gdzie jest teren 
podmokły. Inwestujemy w Stacje Uz-
datniania Wody, które rozwiążą prob-
lemy z wodą. Została nam tylko stacja 
w Nunie i w tym roku będziemy w nią 
inwestować. Inwestujemy w szkoły, 
w sale gimnastyczne i w nowoczesne 
przedszkole – podsumowywał nasiel-
skie inwestycje z ostatnich lat Bogdan 
Ruszkowski.
Porównując przyszłoroczny budżet 
z roku 2017, zauważyć można 
większe środki przeznaczone  
na fundusz sołecki (wzrost z 682 tys. 
zł do 878 tys. zł). – Kwota wyliczo-
na jest według wzoru znajdującego 

się w ustawie o Funduszu Sołeckim 
i uzależniona jest od dochodów 
mieszkańców, a te wzrosły znacząco 
dzięki programowi 500+. Wzrósł 
przez to wskaźnik dochodów na jed-
nego mieszkańca. Niestety okazało 
się, że przez to wskaźnik zwrotów 
dla najbiedniejszych gmin został  
zmniejszony przez wojewodę z 40% 
do 25,64% – wyjaśniał Rafał Adamski.
Oczekiwania finansowe mają również 
dyrektorzy placówek kulturalnych 
– Miejsko-Gminnej Biblioteki Pub-
licznej i Nasielskiego Ośrodka Kultu-
ry. Dyrektor biblioteki Stanisław Tyc 
wspomniał o planach przyłączenia bu-
dynku do sieci grzewczej. Nadmienił 
również o potrzebie kompleksowe-
go remontu całego budynku, który 
może opiewać na kwotę 500 tys. zł.
Dyrektor Marek Tyc natomiast 
zaakcentował rosnącą popularność 
Nasielskiego Ośrodka Kultury,  
za którą przemawiają między innymi 
liczby: 8 tysięcy sprzedanych biletów 
w 2013 roku i 25 tysięcy sprzedanych 
biletów w okresie od stycznia do lis-
topada w roku bieżącym, wynikającej 
coraz bogatszej oferty koncerto-
wo-filmowej. Jednak jak zaznaczył 
– uczestnicy oczekują nie tyko wal-
orów artystycznych, ale i estetyki 
pomieszczeń, w których odbywają 
się różne wydarzenia.
W przypadku obu placówek nie 
zmieniły się kwoty dotacji pod-
miotowych przekazywanych na ich 
utrzymanie przez gminę. W 2017 
i w 2018 r. będzie to dla biblioteki 
wynosi 410 tys. zł, a dla NOK 630 tys. 
zł. Dofinansowania z nowego budżetu 
na nowe auta raczej nie otrzyma 
nasielska policja.
W poniedziałek, 11 grudnia br., 
odbyło się posiedzenie Komisji 
Budżetowej z przewodniczącymi 
wszystkich pozostałych komisji. 
Podsumowywano wszystkie doty-
chczasowe grudniowe komis-
je. Jedyny wniosek intencyjny, 
złożony przez radnego Andrzeja 
Malona, by przeznaczyć pieniądze  
na budowę boisk wielofunkcyjnych 
przy wszystkich wiejskich szkołach 
podstawowych, padł na Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
O s t a t e c z n e  g ł o s owa n i e  n a d 
budżetem odbędzie się 28 grudnia 
podczas posiedzenia Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Następnie uchwała zos-
tanie przekazany Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, która przeanalizuje 
ją pod kątem zgodności z prawem.

Michał B.

Przed nami ostatnie dni 2017 roku. Jaki był dla mieszkańców 
naszej gminy? Zapytaliśmy naszych samorządowców i dyrek-
torów gminnych jednostek samorządowych o to, co udało się 
zrealizować z ubiegłorocznych zamierzeń oraz o to, jakie pla-
ny mają na rok 2018?

Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska
W 2017 r. gmina zrealizo-
wała zadanie pod nazwą 
„Modernizacja gospo-
darki wodno-ściekowej 
w Gminie Nasielsk”, do-
f inansowane w ramach 
Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Wysokość 
poz yskanej  dotacj i  to 
ok. 1,5 mln zł. W ramach 
z a d a n i a  w y b u d o w a -
no ponad 5,8 km sieci 
wodociągowej za kwo-
tę 818.045,80 zł brutto 
oraz 57 przydomowych 
oczyszczalni ścieków za 
kwotę ponad 900 tys. zł, 
a także zmodernizowano 
Stację Uzdatniania Wody w Cieksynie – koszt inwestycji 1.274.266,77 
zł brutto.
W 2018 roku została nam jeszcze modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Nunie, na którą mamy już przygotowaną dokumentację – 
szacunkowy koszt według kosztorysu inwestorskiego to 198.985,34 
zł brutto. 
Od 2018 roku z sali gimnastycznej będą mogli korzystać uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich. Koszt realizacji inwesty-
cji to 2.275.500,00 zł brutto. Mamy też przygotowaną dokumentację  
na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie 
Borowym. Jest ona także wpisana do budżetu na rok 2018 – szacunko-
wy koszt wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 1.621.959,85 zł brutto.
Choć w roku 2017 planowaliśmy rozpocząć budowę kanalizacji 
w centrum Nasielska, to dopiero w listopadzie udało nam się ogło-
sić postępowanie przetargowe na to zadanie. Opóźnienie wynikało 
z przedłużającej się oceny wniosków o dofinansowanie zewnętrzne 
oraz procedury podpisania umowy – przygotowanie załączników. Za-
danie to dofinansowane jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020 i będzie wykonywane w 2018 roku. 
Szacunkowy koszt zadania ok. 10 mln zł, przyznana dotacja ponad 4 
mln zł. To obecnie kluczowa dla gminy Nasielsk inwestycja, która po-
zwoli kompleksowo uregulować sprawy kanalizacji sanitarnej w cen-
trum Nasielska.
W 2018 roku będzie mniej inwestycji drogowych – planujemy dro-
gę w Krzyczkach Żabiczkach, został już złożony wniosek o dofinan-
sowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go. W przypadku ogłoszenia np. przez Urząd Marszałkowski naborów  
na dofinansowanie budowy, przebudowy lub modernizacji dróg 
gminnych, posiadamy dokumentacje projektowe i będziemy wystę-
pować o dofinansowanie. Jednym z przykładów takiej przygotowanej 
do realizacji inwestycji z dofinansowaniem, tzn. posiadającej aktual-
ną i zatwierdzoną dokumentację projektową jest droga gminna relacji 
Pniewo-Pniewska Górka-Głodowo Wielkie-Pianowo-Kędzierzawice. 
W listopadzie podpisaliśmy umowę o dofinansowanie zadania „OZE 
na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” (dotyczące odna-
wialnych źródeł energii). Pozyskana kwota dofinansowania to ponad  
2 mln zł. Zadanie realizowane jest w partnerstwie gmin: Nasielsk, Le-
oncin oraz Winnica, gdzie jesteśmy Liderem projektu. Zakres projek-
tu przewiduje m.in. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Urzędu Gminy Leoncin, a dla 
mieszkańców wykonanie pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz 
kotłów na biomasę. 
Ponadto w partnerstwie z gminą Winnica (Lider projektu) złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej od Pniewa do 
Krzyczek po terenie byłej kolei wąskotorowej. Na pozostałym odcinku 
w kierunku do stacji PKP trwa procedura przekazania przez wojewo-
dę mazowieckiego gminie Nasielsk terenu po byłej kolei wąskotoro-
wej. Planowany koszt inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 
– 2.068.068,86 zł brutto.
Duże obciążenie dla budżetu na 2018 rok stanowi zreformowana 
oświata – dojazdy i dodatkowe klasy, które powstały po likwidacji gim-
nazjów. W 2017 roku udało się dofinansować oświatę w kwocie nieco 
ponad 4 mln, a w 2018 roku budżet będzie obciążony tymi wydatka-
mi dwukrotnie wyższymi. Jednak oświata to przyszłość naszych dzieci, 
więc trzeba w nią inwestować.

SONDA

ciąg dalszy na str. 5
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KRONIKA  

POLICYJNA

KRONIKA OSP
14 grudnia w Chrcynnie auto 
osobowe wpadło do rowu. W ak-
cji uczestniczyły zastępy z OSP 
Nasielsk, WRD Nowy Dwór Ma-
zowiecki, ZRM Nowe Miasto, JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki i WSP 
Pomiechówek.
14 grudnia w Krzyczkach Żabicz-
kach samochód osobowy uderzył 
w bariery mostku. W akcji uczest-
niczyły zastępy z OSP Nasielsk, 
WRD Nowy Dwór Mazowiecki, 
OSP Winnica, WSP Pomiechó-
wek, ZRM Nasielsk, JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki, JRG Pułtusk i 
OSP Krzyczki.
18 grudnia w Żabiczynie do-
szło do pożaru budynku. W ak-
cji uczestniczyły zastępy z OSP 
Nuna, JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki i Pogotowie Energetyczne.
21 grudnia doszło do kolizji samo-
chodu dostawczego w Nasielsku 
na u l ic y M ł ynarsk ie j .  W ak-
cji uczestniczyły zastępy z OSP 
Nasielsk, JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki, ZRM Nasielsk, KP Nasielsk 
i WRD Nowy Dwór Mazowiecki.

Z GMINY

Kradzież kratek 
Niebezpiecznymi konsekwencjami mogłyby zakończyć się kradzieże 
trzech kratek kanalizacyjnych. Dwie kratki skradziono przy wiadukcie ko-
lejowym w Kątnych, a jedną przy przejeździe w Mazewie Dworskim B. 
Według relacji okolicznych mieszkańców, do kradzieży doszło prawdo-
podobnie w nocy 8 na 9 grudnia, co potwierdzała policja na „Debacie 
o bezpieczeństwie” w kinie NIWA 12 grudnia. W niedzielę, 10 grudnia br., 
strażacy z OSP Nasielsk zabezpieczyli prowizorycznie studzienki. W dniu 
zamknięcia aktualnego numeru „Życia Nasielska”, dwie nowe kratki w Kąt-
nych już zainstalowano.

Michał B.

Z POLICJI

Pobity przez 18-latków
10 grudnia br. na ul. Wąskiej doszło do pobicia 46-letniego mężczy-
zny. Jak się okazało, tego czynu dopuściło się dwóch osiemnastolatków. 
Ofiara sama poinformowała funkcjonariuszy policji o zdarzeniu. Z relacji 
mężczyzny wynikało, iż chciał on wejść do budynku mieszczącego się 
przy wspomnianej ulicy, kiedy zaatakowali go młodzi mężczyźni. Jeden 
z napastników był pod wpływem alkoholu. Miał ponad 2 promile w wy-
dychanym powietrzu i został zatrzymany zaraz po zdarzeniu. Drugiego 
z agresorów zatrzymano kolejnego dnia. Prokurator zdecydował o za-
stosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych w postaci policyj-
nych dozorów i zakazów zbliżania się do pokrzywdzonego. Sebastianowi 
R. i Rafałowi A. grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

E.G. za KPP NDM

Z POLICJI

Rozbój na Młynarskiej
5 grudnia br. do jednego ze sklepów w Nasielsku przy ul. Młynarskiej 
wszedł zamaskowany mężczyzna, który sterroryzował ekspedientkę. Za-
groził jej przedmiotem przypominającym nóż i zażądał pieniędzy. Osta-
teczne udało mu się pozyskać łup o wartości ponad 470 zł. Po przejęciu 
pieniędzy, napastnik wybiegł ze sklepu. Mężczyzna, w wyniku postępowa-
nia nasielskiej policji, został ujęty. 41-letni Dariusz R. został zatrzymany, gdy 
przebywał u swojej znajomej. Próbował ukryć się przed mundurowymi 
w wersalce. Obecnie mężczyźnie postawiono zarzuty dokonania rozboju 
przy użyciu noża. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowa-
nie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczaso-
wego aresztowania. Mężczyznę aresztowano na 3 miesiące. Grozi mu kara 
do 12 lat pozbawienia wolności.

E.G za KPP NDM

U NAS

Złodziej zaopiekuje 
się pieniędzmi
Od dawna już trwa kampania informująca i ostrzegająca przed złodziejami 
działającymi metodą „na policjanta”. Jak się okazuje, nie jest prawdą, że ich 
ofiarami są tylko starsi ludzie. 
Swoją historię opowiedziała nam kobieta w średnim wieku, która dała się 
nabrać złodziejom, choć na co dzień jest bardzo zaradna i rozsądna. Ode-
brała telefon i podczas rozmowy nieznany jej mężczyzna przedstawił się 
jako funkcjonariusz policji. Poinformował ją, że bank, w którym posiada 
swoje oszczędności jest zagrożony, ale on jest w stanie jej pomóc. Ona 
będzie musiała tylko pobrać pieniądze z banku i mu je przekazać. 
Jak relacjonuje kobieta, mężczyzna szybko udzielał odpowiedzi na każdą 
jej wątpliwość.
Zwiódł ją na tyle, że faktycznie udała się do banku, pobrała ok. 30 tys. zł 
i oddała czekającemu przed bankiem mężczyźnie, czyli rzekomo poli-
cjantowi w cywilu. Dopiero później przyszła chwila refleksji i szok, że sama 
oddała swoje pieniądze obcemu człowiekowi. 
Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że funkcjonariusz policji nigdy  
nie weźmie od obywatela żadnej gotówki. Jeżeli scenariusz rozmowy po-
wieli się z opisanym powyżej, należy zawiadomić najbliższy komisariat po-
licji i podać numer telefonu, z jakiego zostało wykonane połączenie. Nie 
należy żadnym obcym osobom przekazywać swoich pieniędzy. 

E.G. (i.)

POWIAT

Zgłoś problem na drodze
Starostwo powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim postanowiło uła-
twiać mieszkańcom zgłaszanie problemów, które napotkają oni na dro-
gach. Dotyczy to oczywiście dróg powiatowych.

Obsługa aplikacji jest intuicyjna. Na mapie należy zaznaczyć symbolem 
„wykrzyknika w trójącie” miejsce problemu. Następnie w okienku doko-
nać opisu zgłoszenia i określić kategorię – uwagi dotyczące dróg powia-
towych, zgłoszenie zdarzeń niebezpiecznych lub zniszczenia punktów 
oznaczeń geodezyjnych. Adres strony to: http://nowodworski.geopor-
tal2.pl/
Aplikacja na pewno przyda się zimą, kiedy pojawią się utrudnienia związa-
ne z opadami śniegu lub też oblodzeniami. 

Michał

3 grudnia w miejscowości Lelewo 
18-letni mężczyzna kierował groź-
by karalne wobec właściciela miej-
scowego sklepu. Sprawca został 
zatrzymany przez funkcjonariuszy 
KP Nasielsk i został przedstawiony 
mu zarzut. Prokurator zastosował 
wobec niego środek zapobiegaw-
czy w postaci policyjnego dozoru.

5 grudnia do jednego ze sklepów 
przy ul. Młynarskiej w Nasielsku 
wszedł zamaskowany mężczy-
zna, który zagroził ekspedientce 
przedmiotem przypominającym 
nóż i zażądał wydania pieniędzy. 
Napastnik otrzymał od zastraszo-
nej kobiety ponad 470 zł, po czym 
wybiegł na ulicę. W toku dalszych 
czynności funkcjonariusze KP 
Nasielsk ustalili sprawcę tego zda-
rzenia. Mężczyzna miał przeby-
wać w Nasielsku u swojej znajomej 
i kiedy funkcjonariusze miejscowe-
go komisariatu weszli do mieszka-
nia ukrył się w wersalce. Prokurator 
wystąpił do Sądu z wnioskiem o za-
stosowanie wobec podejrzanego 
środka zapobiegawczego w posta-
ci tymczasowego aresztowania, do 
którego Sąd się przychylił.

11 grudnia w miejscowości Stu-
dzianki funkcjonariusze KP Nasielsk 
udali się na miejsce awantury do-
mowej, podczas której 29-letni 
mężczyzna znęcał się nad żoną. 
Sprawca zdążył oddalić się z miej-
sca zdarzenia przed przybyciem 
policjantów. Niedługo po zdarze-
niu mężczyzna został zatrzymany 
i przedstawiono mu zarzut. Pro-
kurator zastosował wobec niego 
środki zapobiegawcze w postaci 
policyjnego dozoru Policji, zakazu 
zbliżania się i kontaktowania z po-
krzywdzoną oraz nakazu opusz-
czenia lokalu mieszkalnego.

Sporz. RW

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2018  
wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk  

pragniemy życzyć  
samych zdrowych, bezpiecznych i radosnych 

dni, 
a dla strażackiej wspólnoty satysfakcji  

ze społecznego zaangażowania. 

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko–Gminnego  
Związku OSP RP w Nasielsku 

Renata Włodarska  
oraz  

Komendant Gminny Andrzej Sosnowski

Z OSP
27 grudnia kolizja dwóch samochodów osobowych na łuku dro-
gi w miejscowości Mogowo. Do akcji zadysponowano strażaków 
z Nasielska i Nowego Dworu Mazowieckiego. Działania polegały  
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

fot. OSP Nasielsk
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Z RADY

Podrożeją śmieci
O d  n o w e g o  r o k u  z m i a -
n i e  u l e g n ą  s t a w k i  o p ł a t  z a 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Miesięczna stawka 
dla jednej osoby za odbiór od-
padów selektywnych będzie wy-
nosiła 9 zł, zaś nieselektywnych  
18 zł. Oznacza to1 zł podwyżki na 
odpadach segregowanych i 2 zł 
na odpadach niesegregowanych. 
Powód wzrostu cen oraz prze-
bieg przetargu omówiła podczas 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 30 
listopada br. Jadwiga Szymańska, 
k ierownik Wydzia ł u Ochrony 
Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku.
 – W przetargu wystartowały 2 
firmy. Przetarg obejmuje umowę  
na 2 lata. Wygrała firma Błysk-Bis. 
Firma „Partner” z Warszawy ofe-
rowała cenę 6 572 741 zł, a Błysk-
-Bis 4 740 664zł zł. Za obecny 
rok była to kwota 657 320 zł, 
którą podwyższono o 713 tys. zł. 
W 2017 r. w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca tylko dla firmy 
Błysk-Bis opłata wynosi ła przy 
kwocie 8 zł miesięcznie 7,23 zł. 
W 2018 roku kwota ta przy opła-

cie 9 zł będzie wynosiła 10,40 zł. 
Jeszcze chcę dodać, że ceny za 
składowanie tzw. podsitowych 
w 2017 roku wynoszą 74,26zł, 
w 2018 roku będzie to kwota  
140zł za tonę, w 2019 będzie to 
170zł za tonę. W 2020 r. 270 zł za 
tonę. Jest to opłata marszałkow-
ska, która znacznie wzrasta i firma 
musiała to uwzględnić – tłuma-
czyła Jadwiga Szymańska. 
Temat podwyżek cen za śmieci 
był także w sposób szczegółowy 
podjęty podczas obrad komisji 
gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska, 29 listopada br. Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jerzy 
Lubieniecki dopytywał chociaż-
by o różnice specyfikacji przetar-
gów. Polegają one między innymi 
na większej ilości punktów segre-
gacji do odbioru. Zmieni się tak-
że częstotliwość odbioru śmieci 
segregowanych. Chodzi przede 
wszystkim o szkło. Jak nadmieni-
ła kierownik Jadwiga Szymańska, 
worki na szkło są drogie, a miesz-
kańcy często wystawiają do od-
bioru worek z bardzo małą ilością 
szkła. Gmina kieruje prośby, aby 
wystawiać napełnione odpada-

mi worki. Przetarg wygrała firma 
najtańsza. Co do jakości świad-
czonych przez nią usług gmina 
wciąż ma zastrzeżenia. Burmistrz 
Bogdan Ruszkowski zaznaczył za-
równo podczas obrad komisji, jak 
i w czasie sesji, że głównym pro-
blemem tej f irmy są pracowni-
cy, a dokładniej mówiąc ich brak. 
Ciągłe rotacje w firmie źle wpły-
wają na wykonywane usługi. Nowi 
pracownicy po raz kolejny po-
znają teren, na którym pracują 
i powielają błędy poprzedników. 
W rezultaciemieszkańcy dzwonią 
z reklamacjami i firma płaci kary 
wynikające z podjętej umowy.
 – Jak w naszej gminie wygląda te-
mat segregacji odpadów, czy jest 
gorzej czy lepiej? – pytał podczas 
obrad komisji radny Dariusz Kor-
dowski.
Kierownik Wydziału Ochrony ro-
dowiska i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich podsumowała krótko – Jest 
bez zmian. Zapowiedziała jednak,  
że warto uczulić mieszkańców, 
którzy zadeklarowali segregowa-
nie odpadów, że będą one kontro-
lowane.

E.G.

Z UM
Dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości 
powietrza w Gminie Nasielsk w 2017 roku  
– ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację kotłowni” 

Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2017 r. otrzyma-
ła dotację na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Nasielsk  
w 2017 roku – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację 
kotłowni” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w wysokości 103.490,11 zł. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 138.439,98 zł (netto). 
W ramach dotacji dostarczono dla beneficjentów ostatecznych 33 szt. 
kotłów, w tym: 26 szt. kotłów gazowych i 7 szt. kotłów na biomasę oraz  
33 szt. czujników tlenku węgla. W 2018 r. gmina Nasielsk również zamierza 
złożyć wniosek o dofinansowanie na ww. zadanie. Prosimy o śledzenie in-
ternetowej strony urzędowej oraz sołeckich tablic ogłoszeń, gdzie umiesz-
czone zostaną informacje o rozpoczęciu naboru wniosków.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jerzy Lubieniecki  
– Przewodniczący Rady Miejskiej
Ten rok był bardzo zado-
walający pod względem 
inwestycji. Jedną z najważ-
niejszych inwestycji było 
przeprowadzenie moder-
nizacji Stacji Uzdatniania 
Wody w Cieksynie, gdyż 
do tej pory mieszkańcy kil-
kunastu wsi dotykały uciąż-
liwości z jej niedoborem. 
C iesz y również remont 
świet l icy w Krz yczkach 
i budowa sali gimnastycznej 
przy szkole w Budach Sien-
nickich. Przybywa również 
wyremontowanych odcin-
ków dróg, warto wspomnieć 
o Miękoszynie, Miękoszyn-
ku, Psucinie, Siennicy, Starych Pieścirogach i w Nasielsku – ul. Klono-
wa, Kasztanowa, Waryńskiego, Dąbrowskiego, Pniewska Górka. Po kilku 
miesiącach utrudnień mamy rondo.
Nadchodzący rok, trzeba przyznać, będzie trudnym rokiem ze wzglę-
du na budowę kanalizacji w centrum Nasielska. Na inwestycję zabez-
pieczono w budżecie gminy 10 mln zł. To jednak będzie skutkować 
ograniczeniem w budowie dróg, wynikających z braku środków. Ponad-
to zaplanowana jest budowa sali gimnastycznej przy szkole w Popowie 
Borowym. Jesienią czekają nas również wybory samorządowe.
Przy okazji życzę wszystkim czytelnikom zdrowia i pomyślności w No-
wym 2018 Roku.

SONDA

ciąg dalszy na str. 9

Z MIASTA

Awaria wodociągu
Poświąteczna awaria sieci 
wodociągowej. To nie była 
mi ła niespodzianka. Ran-
kiem w poświąteczną śro-
dę (27.12.2017 r.) mieszkańcy 
jednej strony ul. POW nie mieli  
w kranach wody. Zaniepo-
kojeni mieszkańcy szybko 
dowiedzieli się, że nastąpiła 
niewielka awaria sieci wodo-
ciągowej. 
Pięcioosobowa grupa naprawcza z Działu Wodociągów i Kanalizacji 
ZGKiM działała sprawnie i szybko usunęła awarię.

(az)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Krótka rozprawa  
o człowieczeństwie
Nie tak dawno do kin wszedł Blade Runner 
2049, będący kontynuacją kultowego dzie-
ła Ridleya Scottta z 1982 roku. A wszystko 
zaczęło się od książki pod pozornie niepo-
ważnym tytułem Czy androidy śnią o elek-
trycznych owcach?
Ścieżka życiowa Philipa K. Dicka nie była ła-
twa. Jego dzieła dla fanów dzieł fantastyczno-
naukowych były zbyt trudne, a z kolei główny 
nurt nie cenił go ze względu na paranie się pi-
saniem opowiadań i powieści SF. Odmieniło 
się to po opublikowaniu najpierw Człowieka 
z Wysokiego Zamku (ostatnio zekranizowa-
nego w formie serialu) oraz Czy androidy śnią 
o elektrycznych owcach (na którym oparto kultowy film Łowca Androidów). 
Omawiana książka, podobnie jak wiele innych dzieł pisarza, nie jest najłatwiejsza 
w odbiorze. Pierwszy raz zetknąłem się z nią, licząc na typową fantastyczno-
naukową opowieść z wartką akcją i lekkim dodatkiem filozofii. I to był błąd. Tu 
nie fabuła i postacie grają pierwszą rolę. Właśnie filozofia i metafizyczne roz-
ważania górują nad całym wymyślonym światem przyszłości. Książka stawia 
wiele pytań, nie daje jednak odpowiedzi, interpretacje zostawiając w kwestii 
sumienia czytelnika.
A o czym dokładnie traktuje książka? Temat dzisiaj wydaje się wyświechtany, 
ale to samo można by powiedzieć, streszczając fabułę Władcy Pierścieni ko-
muś znającemu współczesną fantastykę. Jest rok 2021 i ziemia po Ostatniej 
Wojnie Światowej jest ruiną. Kogo stać, ruszył na emigrację do pozaziemskich 
kolonii, biedni zaś pozostają na dogorywającej Ziemi i marzą o… zwierzęciu. 
Tak, prawdziwe zwierzęta w tym świecie to rzadkość. Na posiadanie go mogą 
sobie pozwolić najbogatsi. Dlatego na rynek trafiają sztuczne odpowiedniki 
prawdziwych przedstawicieli fauny. Ale pomysłowość ludzka doprowadziła 
do powstania również sztucznych ludzi i wokół tego kręci się główny wątek 
fabularny.
Bohater dzieła, Rick Deckard, poluje na androidy, sztucznych ludzi, którzy 
uciekają od morderczych i niebezpiecznych prac w koloniach i próbują ukryć 
się na Ziemi, wiodąc życie takie, jak zwyczajni obywatele. Zdradza ich jednak 
brak uczuć i empatii, które wykrywa się za pomocą specjalnego testu. Jak się 
jednak okazuje, w tym świecie te cechy są w pewien sposób odległe i praw-
dziwym ludziom. Kto więc w takim wypadku może wykazać się człowieczeń-
stwem?
Książka, choć krótka, nie jest lekturą na jeden wieczór. Dick snuje swoją opo-
wieść w sposób powolny, niejako oddając ducha całego wykreowanego świa-
ta, gdzie pojedynczy ludzie mieszkający w opustoszałych i rozpadających się 
ruinach starego świata zmagają się z codziennością i wpadają w paranoje zwią-
zaną z androidami. Wszystko wydaje się bezcelowe, jednak nawet tam zdarzają 
się przebłyski nadziei, którą jest choćby wspomniana już opieka i pielęgnacja 
zwierząt. Cóż, przyroda zaczyna być doceniana dopiero, gdy jest na wymar-
ciu.
Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? To dobry papierek lakmusowy 
tego, czy umysł czytelnika będzie chętny przyswoić inne dzieła Philipa Dicka 
i czuć satysfakcję z lektury. Nie będzie to łatwa próba, ale drugiego takiego 
pisarza z takimi wizjami trudno spotkać, a jego wpływ na współczesne dzieła 
fantastycznonaukowe jest wręcz kosmiczny. Dobrze więc spróbować zajrzeć 
do źródeł wielu współczesnych pomysłów. 

Paweł Kozłowski

U NAS

Spotkanie informacyjne
W poniedziałek, 11 grudnia br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej – Nasielskie Towarzystwo Kultury zorga-
nizowało spotkanie, w czasie którego omówione zostały zadania oraz wyznaczone cele, którymi Towarzystwo 
zajmie się w ramach akcji „Masz Głos”. W spotkaniu uczestniczyli: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, radny 
Dariusz Kordowski, Hanna Pietrzak dyrektor Centrum Usług Wspólnych, nauczyciele oraz mieszkańcy Nasielska. 
W tegorocznej akcji „Masz Głos” bierze udział ponad 290 grup z całej Polski, a 58 z nich to grupy nieformalne, z cze-

go 75% pochodzi spoza miast woje-
wódzkich. Przez dziesięć miesięcy 
uczestnicy akcji będą wspólnie dzia-
łać i wdrażać pomysły, które sprawią, 
że w ich okolicy będzie żyło się le-
piej. Nasielskie Towarzystwo Kultury 
już po raz drugi uczestniczy w dzia-
łaniach organizowanych przez Fun-
dację im. Stefana Batorego. Ostatnim 
naszym działaniem były prace zwią-
zane z przywróceniem estetyki przy 
tablicy pamiątkowej, znajdującej się 
na skwerze przy ulicy Kościuszki. 
O działaniach związanych z tema-
tyką  historyczno – obywatelską, 
realizowaną w tegorocznej akcji, 
będziemy informować w kolejnych 
numerach. 

Krzysztof Macias 

ZE SZKÓŁ. SP Stare Pieścirogi

Nasza reprezentantka  
w etapie wojewódzkim
Sara Rudzińska, uczennica kl. III gimnazjum w Starych Pieścirogach najlepsza 
w rejonowym etapie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
Już po raz 26-ty Polski Czerwony Krzyż organizuje Olimpiadę Promocji Zdro-
wego Stylu Życia. Jest to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdro-
wo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą 
zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomo-
ścią zasad udzielania pierwszej pomocy. 
Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK jest przedsię-
wzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble: szkolny, czyli pod-
stawowy, rejonowy, wojewódzki (inaczej okręgowy) i krajowy, czyli centralny.
Sara zajęła I miejsce w rejonowym etapie Olimpiady w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. Kolejnym poziomem konkursu jest szczebel wojewódzki (okręgowy), 
który odbędzie się 15 marca 2018 roku. Życzymy powodzenia przedstawicielce 
naszego rejonu i udziału w etapie finałowym konkursu w maju 2018 r.

(SP)

Z NOK

Kiedy spadną maski
We wtorek, 19 grudnia 2017 r. na sce-
nie Nasielskiego Ośrodka Kultury za-
prezentował się amatorski „Teatr bez 
Nazwy” w spektaklu pt. „Bóg mordu”.
Napisana przez Yasminę Reza sztuka, 
to opowieść o dwóch parach małżeń-
skich, które spotykają się po bójce 
swoich synów. Chcą w sposób kultu-
ralny, przy kawie, wyjaśnić przyczyny 
konfliktu i spisać stosowne oświadcze-
nie. Rozmowa prowadzona począt-
kowo bardzo kulturalnie i rozsądnie, 
stopniowo przybiera niespodziewany 
obrót, daleko odbiegając od powodu 
spotkania. Otóż, kiedy do głosu do-

chodzą emocje, bohaterowie 
nie są już w stanie ukryć swo-
ich prawdziwych charakterów 
pod maską dobrych manier. 
Stąd bardzo szybko w interak-
cjach między nimi ujawnia się 
tytułowy „bóg mordu”. 
W spektaklu wyreżyserowa-
nym przez K rz ysztofa Tur-
ka widzowie podziwiać mogli: 
Mariolę G órską i  Miros ława 
Szczypka (Veronique i Michel 
Houllie), Julię Górską i Ceza-
rego Brzozowskiego (Annet-
te i Alain Reille), oraz Jowana 
Szczypka w roli chłopca. 

Publiczność, która tego 
wieczoru licznie przybyła 
do Nasielskiego Ośrodka 
Kul tur y,  z  duż ym en-
tuzja zmem reagowała 
na występy nasielskich 
aktorów, którym przy-
szło się zmierzyć z bardzo 
trudnym tekstem. Na-
gradzała brawurową grę 
aktorów śmiechem i okla-
skami. Spektakl dostar-
czył widzom wspaniałej 
rozrywki i jednocześnie 
skłaniał do refleksji. Gra-
tulujemy i czekamy na 
kolejne premiery. 

(red.)
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CHARYTATYWNIE

Zebraliśmy wiele…
Kolejny raz akcja „Przedświąteczna zbiórka darów dla Domu Dziecka 
w Chotomowie” spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i zakoń-
czyła dużym sukcesem. Jak co roku, mieszkańcy naszej gminy nie prze-
szli obojętnie i wyrazili chęć pomocy innym, co zaowocowało naprawdę 
dużą ilością zebranych darów. Tuż przed Świętami posegregowane rzeczy 
w kilkunastu dużych workach powędrowały do Domu Dziecka im. Ojca 
Świętego Piusa XI w Chotomowie (placówka prowadzona przez siostry 
zakonne). Część zebranych darów zostało przekazanych do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku i trafiło do kilkunastu rodzin 
z naszej gminy wytypowanych przez MOPS.

Z całego serca bardzo dziękuję wszystkim, którzy kolejny raz okazali 
szczodrość i otworzyli swoje serca na drugiego człowieka. Dziękuję dy-
rektorom, nauczycielom, pracownikom oraz przede wszystkim uczniom 
wszystkich szkół, a także przedszkoli działających na terenie naszej gminy. 
To bardzo miłe, że pukając do drzwi dyrekcji każdej placówki, spotykam 
się z niezwykłą życzliwością, a akcja ta jest odbierana bardzo pozytyw-
nie przez nauczycieli oraz uczniów. Dziękuję także osobom prywatnym, 
które anonimowo dostarczały dary do kina „Niwa”. Dziękuję również 
Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie miejsca na pose-
gregowanie zebranych rzeczy oraz tym, którzy poświęcili swój czas,  
by mi w tym pomóc. Razem można zrobić naprawdę bardzo dużo, a ta 
lokalna akcja jest tego doskonałym przykładem. Jeszcze raz serdecznie 
dziękuję za wsparcie!

Dawid Domała

CHARYTATYWNIE. Szlachetna Paczka

Nasielszczanie 
obdarowani prezentami
W 2017 r. odbywała się już XVII 
edycja „Szlachetnej Paczki”. Fi-
na ł  tego proj ektu prz yda ł  na  
9 i 10 grudnia br. Nie pomagamy 
biedzie roszczeniowej. Szukamy 
ludzi, których dotknął los i jest 
im ciężko. Szukamy ludzi, któ-
rzy chcą jednak walczyć o swoją 
przyszłość. Naszym ideałem jest 
dotarcie do rodziny w potrzebie 
w ciągu pierwszego roku od mo-

mentu, gdy nastąpiło w ich życiu 
załamanie. Pomagamy innym, bo 
sami chcielibyśmy, by ktoś nam 
pomógł, gdy nas dotknie bieda. 
Wolontariat w „Szlachetnej Pacz-
ce” jest  bardzo w ymagając y. 
Zaczyna się czterostopniową re-
krutacją, następnie odbywają się 
szkolenia. A potem SuperW, czyli 
wolontariusz wchodzi w życie lu-
dzi, których dotknęła bieda czy 
tragedia. Walczy o ludzi. Co cie-
kawe, do wolontariatu najczęściej 
trafiają ludzie mocno zajęci i zaan-
gażowani zawodowo. 
XVII edycja Szlachetnej Paczki 
w rejonie Nasielsk skupiła 6 wo-
lontariuszy (Agnieszka Michalak, 
Angelika Kapczyńska, Agnieszka 

Chymkowska, Anita Strzelczak, 
Monika Kordalewska) oraz lidera 
rejonu (Bogumiła Szklarska), który 
oprócz organizacji całego projek-
tu, został również wolontariuszem. 
Do projektu zakwalifikowano i od-
wiedzono 29 rodzin, z czego 7 nie 
zostało włączonych do projektu 
z uwagi na niespełnienie kryterium 
dochodowego na osobę w ro-
dzinie lub po prostu ze względu  

na niewyrażenie zgody samego 
respondenta na udział w projekcie. 
22 rodziny zosta ł y włączone  
do projektu i wszystkie znala-
zły darczyńców. Osoby te w na-
szym przekonaniu zasługiwały na 
otrzymaną pomoc. Byli to głów-
nie ludzie dotknięci biedą spowo-
dowaną nagłą chorobą w rodzinie 
lub niepełnosprawnością, któ-
ra uniemożliwia podjęcie pracy. 
Główne potrzeby, jakie wymienia-
ły te rodziny, to żywność, środki 
czystości i opał. Wśród podstawo-
wych potrzeb zdarzały się również 
sprzęty gospodarstwa domowego, 
na zakup których rodziny te nie 
miały wystarczających środków 
finansowych. 

Darczyńcy, którzy wybrali na-
sze rodziny, okazali się ludźmi 
o wspaniałych, wielkich sercach, 
którzy potrafią dzielić się swoimi 
zasobami i przez to dawać radość 
innym. Były to zarówno osoby 
prywatne, które same angażo-
wały się w organizację paczki, jak 
również firmy. Statystycznie śred-
nia wartość paczki w Polsce to  
2 689 zł, a średnia liczba osób or-

ganizujących paczkę 
w ynosi ła 36 osób. 
D a r c z y ń c y  s p e ł -
niali nie tylko pod-
stawowe potrzeby 
rodziny, ale również 
organizowali zakup 
ubrań, butów, sprzę-
tów gospodarst wa 
domowego, takich 
jak: pralki automa-
tyczne, lodówki, ku-
chenki gazowe czy 
meble: łóżka, wersalki 
czy szafki do kuchni. 
Dzieci otrzymywały 
wspaniałe zabawki: 
lalki, klocki lego, sa-
mochodziki. Każdy 
prezent był starannie 
zapakowany w papier 
ozdobny, przewiąza-
ny kokardą.  Wiele 
radości i wiele wy-
lanych łez towarzy-
szyło rozpakowaniu 

prezentów. 
Myślę, że te święta Bożego Na-
rodzenia będą dla tych rodzin 
szczególne i na pewno zapadną 
im głęboko w pamięci. Czas wi-
zyt u rodzin, sporządzania opisów 
rodzin i wreszcie wręczania pre-
zentów dla nas wolontariuszy to 
również magiczny okres. Możli-
wość uczestniczenia w tym pro-
jekcie, w mojej ocenie, pozwoliła 
nam być lepszymi ludźmi. Cudow-
nym i niepowtarzalnym uczuciem 
jest dawanie radości i rozświetlanie 
takim malutkim promyczkiem ży-
cia ludzi zaabsorbowanych „szaro-
ścią” życia codziennego. 

Bogumiła Szklarska

U NAS

Wigilijne spotkanie PiS
Jak co roku, komitet Prawa i Sprawiedliwości w Nasielsku, zorganizował 
spotkanie wigilijne. 
W tym roku uroczysta kolacja odbyła się, w sobotę, 16 grudnia br.,  
w nasielskim pubie „Reaktywacja”. Wśród przybyłych znalazło się dwoje 
wyjątkowych gości. Byli to parlamentarzyści PiS, poseł Anita Czerwińska 
oraz poseł Paweł Lisiecki. 

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele PiS z całego powiatu 
nowodworskiego: Zbigniew Niezabitowski, pełnomocnik PiS w Nowym 
Dworze Mazowieckim, Sebastian Kozak pełnomocnik PiS w okręgu Czo-
snów-Leoncin i Dariusz Mierzejewski sekretarz komitetu PiS Pomiechó-
wek - Zakroczym. 
Uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentu Ewangelii i odmówili modlitwę 
z ks. Michałem Gołębiewskim z parafii św. Katarzyny, po czym podzielili 
się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne. Wspólna kolacja upły-
nęła w świątecznej atmosferze. 
Gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyło 30 osób, był Andrzej 
Pacocha przewodniczący nasielskiego Komitetu PiS. Miało ono charakter 
zamknięty i uczestniczyli w nim tylko członkowie PiS i zaproszeni goście. 

(red.)
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NASIELSKIE WIGILIE
Ta najważniejsza Wieczerza Wigilijna, Wieczerza z najbliższą rodziną, ma miejsce wieczorem w przeddzień Bożego 
Narodzenia, kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Związanych jest w nią wiele obyczajów i zwyczajów.

Spotkania opłatkowe, wigilijne wieczerze, kolacje wigilijne odbywają się w zakładach pracy, nauki, stowarzyszeniach, 
organizacjach. fundacjach itd. Wiele takich spotkań zostało zorganizowanych też na terenie gminy Nasielsk.

DPS im. św. Jana Pawła II 
w Nasielsku 
Na Spotkanie Opłatkowe z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia miesz-
kańcy, dyrektor i  pracownicy 
DPS-u zaprosili przedstawicieli staro-
stwa powiatowego - organu prowa-
dzącego placówkę, Rady Powiatu, 
samorządu nasielskiego, współpracu-
jących z Domem organizacji, stowa-
rzyszeń i zakładów pracy oraz osoby 
zaprzyjaźnione z tą placówką, pra-
sę lokalną i powiatową. Wszystkich 
serdecznie powitała dyrektor Agata 
Nowak. Wielu z gości do życzeń i po-

zdrowień dołączyło upominki. Jako 
pierwsza życzenia złożyła starosta 
Magdalena Biernacka. Powiat bardzo 
ceni sobie nasielską placówkę opie-
kuńczą.
Centralnym punktem opłatkowego 
spotkania były jasełka. Miały ono for-
mę teatralnej sztuki. Wystawienie jej to 
efekt wielomiesięcznej pracy zespołu 
złożonego zarówno z mieszkańców 
Domu, jak i pracowników. W tym 
roku na scenie wystąpili pensjonariu-
sze: Jolanta Mańczak, Lidia Kuć, Joan-
na Świątnicka, Krzysztof Mackiewicz, 
Grzegorz Szczawiński, Jerzy Nowicki. 

Wsparli ich pracownicy: 
Michał Grubecki (reży-
seria, muzyka), Marcin 
Wyszomirski (scenogra-
fia, muzyka), Sławomir 
Wójciak (muzyka), Rafał 
Centkowski (scenariusz, 
reżyseria), Agnieszka 
Chodyna (rekwizyty), 
Aleksandra Romańska 
(aktorka, rekwizyty).

Przedstawienie jasełkowe skłaniało do 
refleksji nad bezpowrotną utratą szan-
sy na spędzenie czasu świątecznego 
z najbliższymi. Dzieje się to najczęściej 
za sprawą naszego wyboru. Akcja roz-
grywała się w dwóch miejscach, jed-
nocześnie przedstawionych na scenie 
w tym samym czasie. Różne sceny 
przenikały się wzajemnie, wciągając 
widza w skomplikowaną sytuację ro-
dzinną.
Na zakończenie mieszkańcy wystę-
pujący w jasełkach złożyli życzenia 
świąteczne i noworoczne zaproszo-
nym gościom.
W kolejnej części uroczystości kape-
lan Domu, proboszcz nasielski, ks. kan. 
Tadeusz Pepłoński poświęcił opłatki, 
a potem zebrani składali sobie życze-
nia. 

Kolacja Wigilijna SP 2  
im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku
Społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Stefana Starzyńskiego swoje wi-

gilijne spotkanie wyzna-
czyła sobie na wieczór  
14 grudnia w zlokalizowa-
nej niedaleko Nasielska 
restauracji „Rancho Aksamitka” 
w Gawłowie. Przybyli na nie nauczy-
ciele, pracownicy administracji szkol-
nej, pracownicy obsługi, emeryci. 
Świąteczny nastrój podkreślała olbrzy-
mia choinka ustawiona na środku sali.
Zebranych serdecznie powita-
ła Agnieszka Mackiewicz, dyrektor 
szkoły. Złożyła też wszystkim swoim 
podopiecznym serdeczne bożona-
rodzeniowe i noworoczne życzenia. 
Po jej wystąpieniu grupa pań nauczy-
cielek zaprezentowała okoliczno-
ściowy program słowno-muzyczny 
poświęcony zbliżającym się Świę-
tom Bożego Narodzenia. W spekta-
klu wystąpiły: Kinga Żabik, Małgorzata 
Komorowska, Beata Korytkowska, 
Anna Korycka, Anna Tomasińska, Ju-
styna Kołakowska. Wsparła je, dbając 
o stronę muzyczną występów, Mo-
nika Paluszek. W śpiew kolęd włączali 
się wszyscy zebrani. Było nastrojowo, 
nostalgicznie, uroczo.
W tym wyjątkowym miejscu, miej-
scu przypominającym salę muze-
alną z dziesiątkami starych zegarów, 
w sposób szczególnie nostalgiczny 
zabrzmiała Kolęda dla nieobecnych 
śpiewana przez Justynę Kołakowską.
Po podzieleniu się opłatkiem, przy-
stąpiono do spożywania wigilijnej 
wieczerzy. Szef „Rancha” Zbigniew 
Aksamit zadbał nie tylko o to, żeby 
potrawy były smaczne, ale też, aby 
były to potrawy tradycyjnie wigilijne. 

Studenci NUTW 
i członkowie Fundacji 
„Bądźmy Razem”  
na Wigilii w Starym 
Młynie
Studenci Nasielskiego Uniwersytetu III 
Wieku i członkowie Fundacji „Bądźmy 
Razem” swoje uroczyste spotkania, 
w tym i Wigilię od początku orga-
nizują w restauracji Stary Młyn. Tak 
było i w tym roku. Przybywających 
już od progu witał właściciel hote-
lu, Józef Woźniak. Sale były pięknie 
udekorowane, do czego przyczyni-
li się też sami studenci uczestniczący 
w zajęciach artystyczno–plastycz-
nych prowadzonych przez Małgo-
rzatę Łuczyńską. Nagłośnienie sali 
zapewnił Nasielski Ośrodek Kultury.

Były też prezenty. Na każdą osobę 
przy talerzu czekał stroik wykona-
ny na wspomnianych powyżej zaję-
ciach artystycznych. Był dla każdego 

też piękny kalendarz wykonany przez 
zaprzyjaźnioną drukarnię z Ciechano-
wa „Sprint”.
W wigilijnym spotkaniu członków 
Fundacji i studentów NUTW wzięło 
też udział wielu gości z zaprzyjaźnio-
nych organizacji i stowarzyszeń oraz 
jednostek organizacyjnych gminy. 
Wśród gości była starosta Magdalena 
Biernacka, członek Zarządu Powiatu 
Rafał Kasiak, przedstawiciele samo-
rządu gminnego z Przewodniczącym 
Rady Jerzym Lubienieckim i burmi-
strzem Bogdanem Ruszkowskim na 
czele. Samorząd gminny wsparł finan-
sowo organizację wigilijnego spotka-
nia seniorów. Wszystkich uczestników 
spotkania, w tym i gości, serdecznie 
powitała prezes obydwu organizacji, 
Teresa Skrzynecka. 
Zasadnicza część spotkania składała 
się z trzech części. Najpierw studenci, 
a właściwie studentki, zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny, na który 
złożyły się wiersze okolicznościowe 
i kolędy. Studenci zostali przygoto-
wani pod przewodnictwem Barbary 
Modzelewskiej, prowadzącej zajęcia 
literackie i Magdaleny Sawickiej, pro-
wadzącej zajęcia muzyczne. 
Następnie wygłoszono wykład, 
w którym Alicja Kraśniewicz-Sarnec-
ka przybliżyła zebranym obyczaje 
i zwyczaje związane z Wigilią i Świę-
tami Bożego Narodzenia w innych 
krajach europejskich. Gościnnie wy-
stąpiła również młodziutka skrzypacz-
ka ze Szkoły Podstawowej w Starych 
Pieścirogach. Zaprezentowano też 
bardzo ciekawą interpretację mod-
nej ostatnio kolędy - Kolędy dla nie-
obecnych w wykonaniu Magdaleny 
Sawickiej. Warta odnotowania jest też 
prezentacja wiersza napisanego przez 
jednego ze studentów, Edwarda Po-
pielarskiego na okoliczność wigilijnej 
wieczerzy. Zazwyczaj swoje wier-
sze czyta sam, ale tym razem o jego 
odczytanie poprosił „konkurencję” 
w osobie Stanisławy Wiśniewskiej.
Drugim fragmentem tej części uro-
czystości było dzielenie się opłat-
kiem i indywidualne życzenia. Dało 
się zauważyć wiele serdeczności i ra-
dości z bycia razem w tej studenckiej 
rodzinie.
Wreszcie przyszedł czas na samą 
wieczerzę. Właściciel restauracji za-

dbał, aby menu składało się z wy-
jątkowo smacznych, tradycyjnych 
potraw wigilijnych.

andrzej zawadzki
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Monika Nojbert - dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nasielsku
Rok 2017 był dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nasielsku bardzo pracowi-
ty. Praca z ludźmi powoduje, 
że nigdy nie wiemy, z jakimi 
ludzkimi problemami przyjdzie 
nam się zmierzyć następnego 
dnia. Nieśliśmy pomoc wszę-
dzie tam, gdzie była potrzebna. 
Realizowaliśmy szereg zadań 
własnych i zleconych, wyni-
kających z wielu aktów praw-
nych, m.in. zasiłki stałe, celowe, 
okresowe, udzielanie schro-
nienia i posiłku, sprawianie po-
chówków, dożywianie, usługi 
opiekuńcze, specjalistyczne 
usługi opiekuńcze. Poza tym 
we współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie organizowaliśmy 
zbiórki żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących. Świadczenio-
biorcami było ok. 1000 osób. Oprócz zadań wynikających z ustawy 
o pomocy społecznej, zajmowaliśmy się także stypendiami socjalny-
mi, dodatkami mieszkaniowymi, dodatkami energetycznymi, Kartą 
Dużej Rodziny, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu 
alimentacyjnego, świadczeniami wychowawczymi. Z tych ostatnich tzw. 
500+ skorzystało ok. 2 700 osób. Największym wyzwaniem okazało 
się utworzenie Klubu Senior+. Remont pomieszczeń, wymiana instalacji 
elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zakup mebli oraz 
drobnego sprzętu rehabilitacyjnego to tylko niektóre z czynności, które 
musieliśmy wykonać. W konsekwencji naszych działań od grudnia 2017 
funkcjonuje piękne miejsce, w którym mogą spotykać się seniorzy. Idąc 
za ciosem, w roku 2018 planujemy złożyć ofertę na realizację zadania 
w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 
2018 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”. Z pew-
nością będzie to wymagało wiele pracy z naszej strony, jednak jesteśmy 
na to przygotowani, ponieważ chcemy pomagać.

Hanna Pietrzak – dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych 
Prace nad wdrożeniem re-
formy oświaty rozpoczę-
ły się w grudniu 2016 roku, 
podczas narady burmistrza 
Nasielska z dyrektorami pla-
cówek oświatowych. Organ 
prowadzący przedstawił kie-
runek realizacji reformy. Od 
stycznia 2017 roku odbywa-
ły się spotkania z rodzicami, 
nauczycielami, przy udzia-
le radnych Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Organ prowa-
dzący wsłuchiwał się w głosy 
mieszkańców, dyrektorów, 
nauczycieli. Po licznych ko-
rektach zostały wypraco-
wane projekty uchwał Rady 
Miejskiej w Nasielsku. Prace 
zakończyły się podjęciem 
uchwał zgodnie z obowią-
zującą l i terą prawa. Naj-
większym wyzwaniem dla gminy było przekształcenie Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja przy ul. Staszica w Nasielsku.  
Na terenie miasta zostały utworzone dwie szkoły podstawowe. W związ-
ku z reformą nie było zwolnień nauczycieli. W budżecie na 2018 rok 
przewidziano wzrost wydatków na oświatę. Wpływ na to miały nastę-
pujące czynniki:
– utworzenie 5 oddziałów;
– utworzenie 5 klas integracyjnych;
– wzrost liczby dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla któ-
rych w organizacji organ przydzielił dodatkowe godziny;
– nastąpiły ustawowe wzrosty wynagrodzeń (najniższa krajowa, wzrost 
wynagrodzeń dla nauczycieli);
– doszła nowa placówka – Żłobek Miejski w Nasielsku.
W 2018 roku będą kolejne ustawowe podwyżki wynagrodzeń. 
Najważniejsze wyzwania dla nasielskiej oświaty w 2018 to: 
– utrzymanie zatrudnienia dotychczasowych etatów;
– zabezpieczenie efektywnej edukacji i bezpieczeństwa dzieci w pla-
cówkach oświatowych. 

SONDA
UROCZYSTOŚCI 

Wigilia w WTZ 
W środę, 13 grudnia 2017 r., w sie-
dzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przy SWS „Jan-Pol” w Starych Pieści-
rogach odbyło się spotkanie opłat-
kowe dla uczestników WTZ oraz 
gości zaprzyjaźnionych z tą placówką. 
Wśród nich znaleźli się m.in.: Magda-
lena Biernacka starosta nowodwor-
ski, Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska, Jerzy Lubieniecki prze-
wodniczący nasielskiej Rady Miej-
skiej, Renata Włodarska radna powiatu 
nowodworskiego, Marek Rączka dy-
rektor PCPR, Edward Rutkowski pre-
zes Polskiego Związku Niewidomych 
w Nowym Dworze Maz. oraz przed-
stawiciele jednostek samorządowych, 
stowarzyszeń i firm współpracują-
cych z WTZ. Ponadto w uroczysto-
ści uczestniczyli ks. Tadeusz Jabłoński 
proboszcz parafii pw. bł. Jerzego Po-
piełuszki w Nunie, Janusz Konerber-
ger prezes Stowarzyszenia Wsparcia 
Społecznego „Jan-Pol” i Prezes Spół-
dzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE” 
oraz rodzice i opiekunowie uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Po powitaniu i prezentacji wszystkich 
gości uczestnicy WTZ zaprezentowa-
li przedstawienie pt. Jeden – Zero dla 
Nieba. Aktorzy występujący w pięk-
nych kostiumach opowiedzieli wi-

dzom historię walki dobra ze złem. 
Spektakl przygotowała wraz z uczest-
nikami WTZ Agnieszka Michalak, in-
struktor terapii zajęciowej pracowni 
muzyczno – teatralnej. 
– Gdy Boże Narodzenie się zbliżało, 
niebo i piekło zadrżało, I dwie narady 
się odbyły: anielska i diabelska w jed-
nej chwili – tym cytatem z przedsta-
wienia Bogumiła Szlaska, kierownik 
WTZ rozpoczęła swoje wystąpienie, 
mówiąc najpierw o pracy Warsztatów, 
a później składając wszystkim życzenia 
świąteczno – noworoczne. Zaprosze-
ni goście również mieli okazję powie-
dzieć kilka słów do zgromadzonych. 
Następnie wszyscy łamali się opłat-
kiem, składając sobie życzenia, po 

czym uczestników WTZ odwiedził  
św. Mikołaj, który przyniósł dla nich 
prezenty. Radości było co niemiara. 
Aż w końcu przyszedł czas na spo-
tkanie przy suto zastawionym wi-
gilijnym stole. Tradycyjne potrawy 
przygotowali uczestnicy WTZ z pra-
cowni gospodarstwa domowego 
pod kierunkiem Renaty Trzcińskiej, 
instruktora terapii zajęciowej. Wszy-
scy uczestnicy i pracownicy WTZ byli 
zaangażowani w przygotowanie tego 
wyjątkowego spotkania, tak od strony 
artystyczno – estetycznej, jak i kulinar-
nej. Jak to zwykle w Warsztatach bywa, 
w tym dniu panowała tu wyjątkowa 
świąteczna i rodzinna atmosfera. 

(red.)
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Życie na walizkach
Kamil Joński pochodzi z Nowych Pieścirogów i jest dyplomowanym aktorem z tytułem magistra sztuki. Na swój sukces zapracował ciężką pracą, wieloma wyrze-
czeniami i udowodnił, że ograniczenia są tylko w naszych głowach. Kamil w wieku 27 lat może poszczycić się rolami i pracą na deskach takich teatrów, jak: Teatr 
Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Teatr Bagatela w Krakowie, Krakowska Opera Kameralna w Krakowie czy Teatr Zamiast w Łodzi. Na swoim 
koncie ma również udział w festiwalu „Boska Komedia” ze spektaklem Teatru Śląskiego na deskach Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Kra-
kowie, w Chorzowie zaś grał w ramach obserwatorium artystycznego w Teatrze Rozrywki. Obecnie zaczął pracę w Teatrze im. St. Ignacego Witkiewicza w Zako-
panem. Pracuje nad spektaklem „Raz, dwa, raz…” na podstawie „Cmentarzyska samochodów” Fernando Arrabala, reż. Andrzej Dziuk. – Uważam, że praca z tak 
doświadczonymi aktorami Teatru Witkacego to dla młodego aktora zaszczyt. Mam od kogo dalej się uczyć rzemiosła i jestem bardzo zadowolony, że trafiłem 
do „Metafizycznego pępka świata”, jakim jest Zakopane i Teatr Witkacego – mówi Kamil. 

śpiew oraz role, w których trzeba było 
grać „bebechami”, czyli wywoływać 
w sobie prawdziwe emocje. 
Jakie	zajęcia	wspominasz	najlepiej?	
A	jakie	sprawiły	Ci	najwięcej	trud-
ności?	
– Z uśmiechem wspominam zaję-
cia ze scen, elementarne zadania 
aktorskie, podstawy gry aktorskiej. 
W pewnym stopniu dojrzałem dzięki 
aktorstwu. Na początku dużo trud-
ności miałem z zajęciami taneczny-
mi, dokładnie z tańcem klasycznym.  
To ciężka praca, wymaga ogromnej 
koordynacji ruchowej, zapamięty-
wania sekwencji, a w dodatku tancerz 
ma wyglądać na lekkiego, pełnego 
gracji, mimo że w środku jego mię-
śnie i stawy „płoną”. Jednak wiem, że 
dużo mi to dało. Przede wszystkim ta 
szkoła otworzyła mi oczy na zauwa-
żenie relacji ciało-umysł, a nie tak jak 
w obecnych czasach korzystamy 
albo z ciała, albo z umysłu. Na scenie 
istotna jest cielesność.
Zdając	do	szkoły	teatralnej	musia-
łeś	udowodnić,	że	nie	tylko	jesteś	
dobrym	materiałem	na	aktora,	ale	
także	na	wokalistę	oraz	tancerza.	Jak	
sądzisz,	czy	bez	tych	zdolności	nie	
można	być	aktorem?
– Oczywiście, że można. Jednak zda-

jąc do szkoły teatralnej, sprawdzane 
są nasze wszystkie predyspozycje. 
Aktor powinien być wszechstron-
nie rozwinięty. Niestety nie każdy 
będzie też świetnym piosenkarzem. 
Natomiast warsztat aktorski i zdol-
ności interpretacji pozwalają na 
„ogrywanie” niektórych niedocią-
gnięć artysty, np. mówi się, że akto-
rzy dzielą się na tych, którzy potrafią 
śpiewać oraz tych, którzy swoje nie-
dociągnięcia wokalne zakryją inter-
pretacją aktorską danej piosenki. Ja 
sam należę do tych drugich. W ak-
torstwie króluje zasada: „Źle, a pew-
nie”. 
Skończyły	się	studia.	Jak	odnala-
złeś	się	w	dalszym	życiu	zawodo-
wo	i	nie	tylko?	

– Aktorem nie jest się tylko na scenie. 
Dla mnie wiele życiowych sytuacji jest 
inspiracją twórczą. Obserwuję ludzi, 
ich zachowania – kłótnie, powitania, 
wyznania miłości, po czym przetwa-
rzam je w głowie, zastanawiam się, 
jak to zagrać w teatrze. Widzę wte-
dy konflikt, perypetię, puentę. Już od 
czwartego roku student jest przygo-
towywany do zmierzenia się z rze-
czywistością. Po zrobieniu dyplomu 
aktorskiego i tanecznego, liczba go-
dzin zajęć zmniejsza się, dzięki cze-
mu mamy czas na myślenie o tym, 
co dalej. Wejście na rynek pracy jest 
trudnym momentem, dlatego już 
w trakcie studiów student powinien 
brać udział w wydarzeniach teatral-
nych, filmowych, aby poznawać ludzi 
z branży. Mało osób ma to szczęście, 
że od razu po szkole teatralnej dosta-

je pracę w teatrze na stałe. W więk-
szości są to raczej występy gościnne. 
W moim przypadku tak właśnie jest. 
Gram gościnnie w Teatrze w Katowi-
cach, Krakowie czy Łodzi. Bardzo to 
lubię, bo mam okazję pracować z ak-
torami z różnych środowisk artystycz-
nych. Stabilizacja życiowa jest jednak 
ważna dla każdego człowieka.
Jak	wspominasz	swój	debiut	na	te-
atralnych	deskach?
– Tak naprawdę mój debiut po szko-
le teatralnej odbył się na deskach Te-
atru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego 
w Katowicach, gdzie grałem Widmo 
Malarza oraz Billy’ego Elliota w spek-
taklu „Wesele”, w reż. Radosława 
Rychcika. Te role były zbudowane 
na ruchu i cielesności. To wspaniałe 
przeżycie móc wystąpić w profesjo-
nalnym teatrze przed publicznością, 
która jest wymagająca. Potem był 
jeszcze spektakl „Pitawal. Historie 
kryminalne Krakowa” w piosenkach 
w reż. Anny Rokity w Teatrze Bagatela 
w Krakowie, kolejny „Wujek 81. Czar-
na Ballada” w reż. Roberta Talarczy-
ka w Teatrze Śląskim w Katowicach, 
który można było ostatnio oglądać 
w teatrze telewizji na TVP1. Po czym 
wystąpiłem w „La serva padrona” 
w Krakowskiej Operze Kameralnej 
jako Uberto w reż. Wacława Jan-
kowskiego. Praca ta była przygodą. 
Tworzyłem postać rodem z komedii 
dell’arte, gdzie ważny był ruch, spraw-
ność, zwinność, lekkość i gracja. 
Jakie	role	przyniosły	Ci	największą	
satysfakcję?
– Bardzo lubię role komediowe. Do 
tej pory miałem kilka ciekawych ról, 
w których się rozwinąłem, m.in. Mak-
bet z dyplomu aktorskiego „Super-
bohaterów 10/9” (reż. Błażej Peszek), 

Magnat Właściciel Windykacji z „Ży-
cie Męczy” (reż. Katarzyna Gorczyca), 
Uberto ze spektaklu „La serva padro-
na” (reż. Wacław Jankowski), czy po-
staci, które grałem w przedstawieniu 
„Ubu Król czyli Polacy” (reż. Jerzy 
Stuhr).
Z	jakimi	sławnymi	aktorami	przyszło	
Ci	współpracować	i	jak	wspominasz	
ten	czas?	

– Może nie tyle sław-
nymi aktorami, ile 
wybitnymi jednost-
kami teatralnymi. Nie 
lubię słowa sławny. 
Wtedy cały kunszt 
aktorski jest spro-
wadzany do niższej 
rangi. Takie osoby to 
m.in. Jerzy Święch, 
Błażej Peszek, Jan Pe-
szek, Jerzy Stuhr, Bo-
lesław Brzozowski, 
Piotr Cieślak, Brian 
Michaels, Jadwiga 
Leśniak – Jankow-
ska. Każdy z nich miał 
inną metodę pracy, 
co rozwijało moje 
umiejętności, ale też 
myślenie o tym za-
wodzie. Niektórzy 
opowiadali więcej 
anegdot ze swojego życia, inni od 
razu rzucali nas na głęboką wodę. Jest 
to ogromna radość pracować z taki-
mi ludźmi.
Pracowałeś	także	z	wybitnymi	tan-
cerzami.	Jak	wspomnasz	swój	udział	
w	festiwalu	tanecznym	w	Singapu-
rze?
– Praca nad spektaklami taneczny-
mi/ruchowymi jest bardzo fascynu-
jąca, ale też i wymagająca. Zazwyczaj 
w takich spektaklach nie używa się 
słów, pracuje się ciałem. Ma ono wy-
razić wszystkie informacje sceniczne, 
dlatego tak ważne jest połączenie roli 
aktora i tancerza. W Chinach miałem 
przyjemność pracy razem z tancerza-
mi z Macao. 30 maja 2014 roku od-
była się premiera spektaklu „Macau 
Opportunity Poland – Dance Theatre 
2014” na XXV Macao Arts Festival. 
Przygotowując się do tego spektaklu, 

byliśmy również w Singapurze na fe-
stiwalu T.H.E. Contact w siedzibie The 
Dance Company. Miałem okazję zo-
baczyć, jak w innej części świata ar-
tyści podchodzą do wyrażania się na 
scenie poprzez ciało. Była to bardzo 
owocna współpraca, która pozwoli-
ła nam stworzyć wspólne dzieło oraz 
zaprzyjaźnić się z tancerzami z Chin.

Każdego	lata	poświęcasz	czas	dzie-
ciom	i	młodzieży	jako	instruktor	
warsztatów	teatralnych.	Czy	uwa-
żasz,	że	młodzież	naprawdę	widzi	
sens	w	poświęceniu	czasu	dla	sztuki	
teatralnej?
– Bardzo lubię zarażać młodych ludzi 
sztuką, aktorstwem. Nie wszyscy będą 
w życiu wykonywać ten zawód, jed-
nak ważne dla mnie jest kształtowa-
nie ich osobowości, zwrócenie uwagi 
na aspekt szacunku partnera scenicz-
nego, co przekłada się na życie, sza-
nowanie drugiego człowieka. Praca 
z młodzieżą sprawia mi wiele rado-
ści i czuję się usatysfakcjonowany, 
prowadząc zajęcia teatralne czy ta-
neczne. Widzę, że nieraz są zmęcze-
ni po zajęciach, ale efekt końcowy, 
jakim jest prezentacja spektaklu czy 
choreografii jest wynagrodzeniem 
tego, jak wiele czasu i wysiłku wło-
żyli w stworzenie tego dzieła. Staram 
się ich uczyć, że spektakle w teatrze 
mogą być interesujące, abstrakcyj-
ne i czasami trzeba dać sobie czas  
na przemyślenia po spektaklu. Nie 
należy odbierać sztuki na zasadzie 
podoba/nie podoba się, a raczej wy-
ciągać z każdego dzieła coś dla siebie.
Co	poradziłbyś	tym	wszystkim,	któ-
rzy	marzą,	aby	zostać	aktorem?	Dalej	
uważasz,	że	było	warto?
– Trzeba walczyć o swoje marze-
nia. Chociaż inni będą ci robić pod 
górę, ty musisz sobie odpowiedzieć 
na pytanie: „Czego chcesz od życia?  
Co chcesz robić? Co będzie sprawia-
ło ci radość?” i konsekwentnie dążyć  
do celu. Jeśli komuś się nie uda od 
razu dostać do szkoły teatralnej, 
to nie należy się poddawać. Warto 
podnosić swoje kwalifikacje, warsz-
tat, umiejętności i próbować jeszcze 
raz. Wiem, że moje hobby i zainte-
resowania biologiczne przenoszę do 
myślenia scenicznego, dlatego jest 
możliwość łączenia swoich pasji, na-
wet tak bardzo różnych.
Dziękuję	za	rozmowę.

Ewelina Gizińska

Swoją edukację zaczynał w Szkole 
Podstawowej w Starych Pieścirogach, 
później kontynuował ją w Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. Konop-
nickiej w Legionowie. Wtedy jeszcze 
realizował swoje pasje związane z bio-
logią. Akwarystyka była jego hobby. 
Ku zaskoczeniu najbliższych, praw-
dziwą zawodową miłością stało się 
aktorstwo i taniec. Jak tłumaczy Ka-
mil: – Aktor nieświadomy swojego 
ciała, nie może w pełni przekazać wi-
dzowi myśli, z jaką wychodzi do niego 
na scenę. 
Kamil, pomimo dwóch lat spędzo-
nych w Warszawie, gdzie studiował 
biologię na Uniwersytecie im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, po-
stanowił zdawać do szkoły teatralnej.  
Po dwóch latach przygotowań do-
stał się do jednej z pięciu istniejących 
w Polsce szkół teatralnych. Znalazł się 
pośród dwudziestu pięciu szczęśliw-
ców. W roku 2011 stał się studentem 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie, 
na Wydziale Teatru Tańca w Byto-
miu. Rzucony na głęboką wodę, za-
mieszkał z dala od rodziny i przyjaciół 
na Śląsku, gdzie zaczęła się przygoda 
jego życia. Z Kamilem rozmawiamy 
o tym, co najbardziej fascynuje go 
w zawodzie aktora-tancerza. 

Jak	teraz	wspominasz	swoje	pierwsze	
kroki	w	szkole	teatralnej?	
– Po studiowaniu biologii w Warsza-
wie, gdzie zajęcia przede wszystkim 
polegały na siedzeniu na auli i słu-
chaniu wykładów, na początku, gdy 
trafiłem do szkoły teatralnej wyda-
wało mi się, jakbym był na warszta-
tach, a nie studiach. Zajęcia polegały 
w przeważającej mierze na praktyce 
aktorskiej, ruchowej, głosowej, wy-
magały pracy w przestrzeni. Umie-
jętności, talent i osobowość to tylko 
składowa, która  wpływa na przyję-
cie do PWST. Mówimy jeszcze o tzw. 
fuksie, dlatego pierwszaki przechodzą 
„fuksówkę”. W szkole czuje się przede 
wszystkim pot i zmęczenie. Próby do 
późnych godzin nocnych. Nie wolno 
spocząć na laurach, należy wyma-
gać od siebie więcej niż inni wyma-
gają. Trudnością zawsze był dla mnie 
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Na słodko

Sernik chałwowy
Składniki:
spód: 190 g ciastek maślanych kakaowych, 2 łyżki masła, 60 g chałwy (np. 
kakaowej lub waniliowej).
masa	kawowo-chałwowa: 300 g chałwy (np. waniliowej), 100 ml mocnej 
kawy (podwójne espresso lub zaparzone 3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej), 100 
ml śmietanki kremówki 30%.
masa	serowa:	500 g tłustego twarogu lub twarogu sernikowego, 500 g ma-
scarpone, 3 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 szklanka cukru, 5 jajek.
wierzch: 200 g śmietany 12% lub 18% w kubeczku, 1 łyżka cukru wanilino-
wego.
Przygotowanie:
Ser (twaróg i mascarpone) oraz jajka wyjąć 2 godziny wcześniej z lodówki, aby 
się ogrzały do temperatury pokojowej.
Masa	kawowo-chałwowa: Pokruszoną chałwę włożyć do rondelka, dodać 
zaparzoną kawę i śmietankę kremówkę, następnie mieszając, podgrzewać 
w rondelku, aż do rozpuszczenia chałwy. Odstawić z ognia, ostudzić.
Dno tortownicy o średnicy 24 cm wyłożyć papierem do pieczenia, zapiąć 
obręcz, wypuszczając papier na zewnątrz.
Spód: Ciasteczka, masło i chałwę zmielić w melakserze lub rozdrabniaczu do 
uzyskania jednolitej masy. Masę wyłożyć na dno tortownicy, mocno uklepać, 
wstawić do lodówki.
Masa	serowa: Piekarnik nagrzać do 175 st. C (grzanie góra i dół bez termo-
obiegu). Twaróg zmielić w melakserze lub rozdrabniaczu. Twaróg sernikowy 
wystarczy wyjąć z wiaderka. Ser włożyć do misy, dodać mascarpone, cukier 
i mąkę ziemniaczaną. Zmiksować na małych obrotach miksera na jednolitą 
masę, przez około 1 minutę. Dodawać po jednym jajku, miksując krótko na 
małych obrotach miksera przez około 15 sekund po każdym jajku. Na koniec 
zmiksować z ostudzoną masą kawowo-chałwową.
Masę wylać na spód z ciasteczek i wstawić do piekarnika. Piec przez 15 minut, 
następnie zmniejszyć temperaturę do 120 st. C i piec przez kolejne 90 minut 
(sernik może trochę urosnąć, ale na pewno równo opadnie do właściwej wy-
sokości).
Wierzch: Sernik wyjąć z piekarnika i rozsmarować na nim śmietanę 12% lub 
18% zmieszaną z cukrem wanilinowym. Wstawić z powrotem do piekarnika 
i piec dalej przez 15 minut w 120 stopniach C.
Stopniowo wyjmować z piekarnika (najpierw lekko uchylić drzwiczki, po kilku 
minutach nieco bardziej). Wyjąć na blat i ostudzić. Po ostudzeniu zdjąć obręcz 
i wstawić sernik do lodówki (bez przykrycia) na minimum 12 godzin. Im sernik 
dłużej się chłodzi, tym nabiera lepszej konsystencji i smaku.
Można udekorować pokruszoną chałwą. Podawać z konfiturą wiśniową. 

(red.)

ZE SZKÓŁ. SP Stare Pieścirogi

Przedświąteczna wyprawa
W świątecznej atmosferze 
upłynęła wycieczka do War-
szawy, na którą wybrali się 
uczniowie klasy I i IV b wraz 
z dyr. B. Jaskulską, Z. Trusz-
kowską, H. Golnik oraz ro-
dzicami. Uczestnicy wzięli 
udział w lekcji przyrodniczej 
na temat lasów i zwierząt ich 
zamieszkujących, przepro-
wadzonej przez pracowni-
ków Centrum Edukacji Leśnej  
w Celestynowie, położone-
go w otoczeniu pięknego 
drzewostanu dębowego. Po 
krótkim spacerze uczestni-
cy udali się do kolejnej pod-
warszawskiej miejscowości, 
Józefowa, do fabryki bom-
bek bożonarodzeniowych 
Silverado, która jest firmą rodzin-
ną. Zajmuje się tworzeniem ręcz-
nie produkowanych formowych i 
okrągłych ozdób choinkowych ze 
szkła. Wszystkie bombki powstają 
w oparciu o tradycyjne metody, 
co stanowi o ich niepowtarzalności 
i atrakcyjności. Każdego roku, wzo-
rując się na obowiązujących tren-
dach, w fabryce tworzy się nową 
kolekcję ozdób, która jest prezen-
towana podczas targów Christmas 
World odbywających się we Frank-
furcie nad Menem. Głównymi od-

biorcami  produkowanych ozdób 
są klienci z USA.
Tu wszyscy zapoznawali się z ko-
lejnymi etapami produkcji ozdób 
oraz uczestniczyli w warsztatach 
własnoręcznego zdobienia bom-
bek. Gościnna firma ufundowała 
poczęstunek.
Grupa, zaopatrzona w drobne, fir-
mowe upominki oraz odblaskowe 
kamizelki i chusty zakupione z ini-
cjatywy rodziców kl. I, pod okiem 
przewodnika, zwiedziła dziedzi-
niec i ogrody pałacu w Wilanowie 

w oczekiwaniu na rozbłysk świą-
tecznej iluminacji w ramach Kró-
lewskiego Ogrodu Światła. Jest to 
wystawa plenerowa,	 w ramach 
której tysiące kolorowych diod 
ułożono w finezyjne kształty. Go-
ście odwiedzający wilanowski park 
po zmroku wkraczają w przestrzeń,  
w której mogą się poczuć jak na 
królewskim dworze. Świetlna in-
stalacja jest doskonałą propozycją  
na zimne i szare wieczory, zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych! Było 
cudownie!

H.G.

Z POWIATU

Świąteczne spotkanie 
z mieszkańcami 
W sobotę 16 grudnia br.  
na placu tuż przed budyn-
kiem starostwa powiato-
wego w Nowym Dworze 
Maz. odbyło się spotkanie 
świąteczne z mieszkańcami 
powiatu nowodworskiego. 
Wszyscy, którzy tego dnia 
przybyli na to spotkanie, 
mogli podziwiać występy 
muzyczne m.in.: Acoustic 
Warsaw Band, „Totus Tuus” działającego w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe-
go w Nowym Dworze Mazowieckim i „Czwartkowe Muzykowanie” z LO im. 
Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Na scenie zaprezentowali 
też swoje umiejętności młodzi aktorzy z „Teatru bez Nazwy” z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku w spektaklu pt. „Świąteczna ulica” oraz Amatorska 
Grupa Teatralna „Goławice”, którą można było zobaczyć w przedstawieniu  
pt. „Przemiana w diabełka”.
Pracownicy starostwa powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim czę-
stowali gości pierogami i barszczem, a uczniowie Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Pomiechówku przygotowali na tę okoliczność smakowite ciasta 
i herbatę.
Można też było podziwiać i zakupić wyroby rękodzielnicze przygotowane m.in. 
przez uczestników WTZ w Starych Pieścirogach i w Nowym Dworze Mazo-
wieckim oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Atrakcją, która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród najmłodszych go-
ści tego spotkania była szopka ze zwierzętami. Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się też warsztaty plastyczne dla najmłodszych, które odbywały się w Show 
Car firmy Inter Cars.

(red.) za www.nowodworski.pl
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Kino NIWA ZAPRASZA 
3–7 stycznia, godz. 15.00

Kumple z dżungli  
2D (dubbing)

Animacja, familijny; Francja; Czas trwania: 1 godz. 37 min.
Oto zgrana paczka superbohaterów z dżungli! 
Pasiasty kung-fu pingwin - Maurice, jego pa-
siasty syn, kung-fu… złota rybka - Junior, ge-
nialny wyrak - Gilbert, waleczny goryl - Miguel 
oraz czarująca nietoperka - Batricia. Na drodze 
wesołej bandy staje piroman koala - Igor, któ-
ry wiele lat temu miał plan zniszczenia dżungli. 
Wtedy zagładę powstrzymała tygrysica - mama 
Maurice’a. Teraz szalony koala ma szansę się ze-
mścić. Kumple z dżungli - na ratunek! 

3–7 stycznia, godz. 17.00

Cicha noc
Dramat, komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 37 min.
Pracujący za granicą Adam niespodziewanie 
wraca do rodzinnego domu na Boże Naro-
dzenie. Nikt z krewnych nie spodziewa się, jak 
wielki wpływ na ich życie będą miały dalsze 
wydarzenia wigilijnej nocy. 

3–7 stycznia, godz. 19.00

Najlepszy
Biograficzny, obyczajowy, sportowy; Polska; Czas trwania: 
1 godz. 50 min..
Głównym bohaterem filmu jest Polak, któ-
ry zachwycił świat, a który u nas, do dziś, 
pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fa-
scynująca, pełna morderczego wysiłku, spek-
takularnych upadków i niezwykłej siły, historia 
inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który 
ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord 
świata w triathlonowych mistrzostwach świata, 
zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double 
Ironman.

10–13 stycznia, godz. 15.00

Mikołaj i spółka 2D (dubbing)
Familijny, komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz. 40 min.
Święty Mikołaj tuż przed Wigilią dowiaduje się, 
że wszystkie jego elfy zachorowały i nie po-
mogą mu zapakować nawet połówki najmniej-
szego z prezentów. Najsłynniejszy brodacz 
świata musi czym prędzej wezwać zaprzęg 
najdzielniejszych reniferów, chwycić lejce i po-
mknąć magicznymi saniami na poszukiwanie 
lekarstwa, które uzdrowi jego pomocników… 
i uratuje tegoroczne Święta.

10–13 stycznia, godz. 17.00

Dzikie róże
Dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 30 min.
Mieszkająca na wsi młoda mężatka Ewa, matka 
dwójki dzieci, sama z pomocą matki prowadzi 
dom w czasie, kiedy jej mąż Andrzej zarabia  
na rodzinę w Norwegii. W czasie wielomie-
sięcznej nieobecności męża, samotna, przeży-
wa romans z nastoletnim, zakochanym w niej 
chłopakiem. Zachodzi w ciążę i na kilka mie-
sięcy wyjeżdża, żeby nie dawać pożywki plot-
kom. Rodzi dziecko i zostawia je do adopcji  
w szpitalu. Kiedy Andrzej przyjeżdża na komu-
nię córki, czuje, że Ewa oddaliła się od niego. 
Po spotkaniu z kolegami podejrzewa, że żona 
coś przed nim ukrywa. Napięcie między mał-
żonkami narasta...

10–13 stycznia, godz. 19.00

Biegacze
Dokumentalny, sportowy; Polska; Czas trwania: 1 godz. 
12 min.
Dokument „Biegacze” przybliży widzowi stan 
ekstremalnego wysiłku fizycznego i momen-
ty kryzysów psychicznych, z którymi muszą 
się mierzyć biegacze. Przynajmniej w części 
pozwala to widzom na przeżycie niezwykle 
intensywnych emocji, które stają się udziałem 
ultramaratończyków. 

17–19 stycznia, godz. 16.00

Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy 2D dubbing
Animacja; Przygodowy; Kanada; Czas trwania 1 godz. 3 min.

Baran 21.03-20.04
Nie grozi Ci hipochondria. Masz za to ten-
dencję do lekceważenia swojego zdrowia. 
Pamiętaj jednak, żeby bardziej o siebie 
dbać. Słuchaj intuicji, a unikniesz kłopo-
tów. Dobrze zrobi Ci krótka głodówka. 

Byk 21.04-20.05
Nie daj się oszukać, wplątać w intrygi, wy-
korzystać. Zanim podpiszesz jakąkolwiek 
umowę przeczytaj ją uważnie i poznaj 
wszystkie warunki. Nie szalej z zaciąga-
niem kredytów i zakupami na raty.

Bliźnięta 21.05-21.06
Możesz teraz narzekać na brak energii, 
senność i ogólne osłabienie. Nie forsuj się 
więc nadmiernie. Imprezy firmowe po-
zwolą Ci odnowić zakurzone kontakty 
i załatwić kilka ważnych spraw. 

Rak 22.06-22.07
Niespodziewane roszady w firmie, tylko 
na chwilę wybiją cię z rytmu. Szybko zro-
zumiesz, że to Ciebie nie dotyczy. Uważaj 
w tym czasie na zdrowie i mądrze o siebie 
dbaj, nie popadaj w panikę z powodu kataru. 

Lew 23.07-23.08
Popchniesz wreszcie do przodu kilka wle-
kących się spraw. Nie poprzestaniesz na tym 
i od razu zaplanujesz kolejne ambitne działa-
nia. Jeśli marzy Ci się awans, to dobry czas na 
wprowadzanie zmian. 

Panna 24.08-22.09
Od dłuższego czasu żyjesz wyłącznie pracą. 
To nie jest dobre ani dla Ciebie, ani dla Twojej 
rodziny. Zacznij poświęcać najbliższym więcej 
czasu i uwagi. Stagnacja w finansach nie po-
trwa długo.

Waga 23.09-23.10
Musisz być na pierwszej linii frontu, by od-
nieść sukces. Nie unikaj konfrontacji z sze-
fem, konkurencją czy trudnymi klientami. 
Wszystko przebiegnie po Twojej myśli. Za-
planuj sobie krótki wypoczynek. 

Skorpion 24.10-22.11
Więcej luzu i spontaniczności doskona-
le zrobi zwłaszcza wieloletnim związkom. 
W pracy kreatywność, entuzjazm i energia 
to Twoje największe atuty. Bardziej uważaj 
na siebie i nie prowokuj losu. 

Strzelec 23.11-21.12
Zainteresuj się swoimi sprawami finansowy-
mi, odzyskaj długi i zapłać rachunki. Dobrą 
passą cieszyć się będą pracujący na swoim. 
Nie martw się na zapas. Nie odmawiaj sobie 
przyjemności i odrobiny luksusu.

Koziorożec 22.12-20.01
Odmów pośredniczenia w dwuznacznej 
sprawie. Poczucie humoru i dystans do ry-
zykownych sytuacji ocalą Cię przed intere-
sami, na których mógłbyś stracić. Będziesz 
potrzebował więcej ciszy i samotności. 

Wodnik 21.01-19.02
Będziesz zajęty wieloma sprawami naraz. 
Staraj się być sprawiedliwy i nie oceniaj lu-
dzi po pozorach. Nie reaguj emocjonalnie 
na rodzinne sprzeczki i nie dyskutuj o po-
lityce. W miłości sprzyja Ci powodzenie. 

Ryby 20.02-20.03
Przed Tobą korzystne zmiany, możesz śmia-
ło realizować swoje plany. Znajdziesz się 
w centrum zainteresowania, a Twoje pomysły 
i sprawy zostaną zauważone. Będziesz wszę-
dzie mile widziany.

HOROSKOP
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DROBNE
Korepetycje z matematyki na każdym 
poziomie. Tanio. Tel. 798 714 084.

Cyklinowanie, układanie podłóg.  
Tel. 500 784 648.

Działki budowlane i inwestycyjne (uzbro-
jone) przy ul. Piłsudskiego w Nasielsku. 
Tel. 696 468 255.

Sprzedam działki budowlane w Nasielsku 
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.

Wynajmę powierzchnię magazynowo-
-biurową + utwardzony plac tir (oświe-
tlenie). Nasielsk, ul. Przemysłowa (były 
Dantex). Tel. 512 333 283.

Dotacje PROW 2014-2020. Wkrótce 
nabory wniosków. Modernizacja gospo-
darstw rolnych (zakup maszyn), Małe 
Gospodarstwa (60 tys. zł), Młody Rolnik 
(100 tys. zł), Rozpoczęcie Działalności 
(100 tys. zł). Wypełnianie dokumentów 
tel. 795-931-529.

Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733 
679 795.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529 
925.

Sprzedam działkę 2170 m2, Kosewo  
k/Nasielska. Tel. 784 808 863.

Firma budowlana w Nasielsku zatrud-
ni pracowników ogólnobudowlanych 
z doświadczeniem lub do przyuczenia. 
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.

Działki budowlane i inwestycyjne (uzbro-
jone) przy ul. Piłsudskiego w Nasielsku. 
Tel. 696 468 255.

PRACA NA PRODUKCJI PŁATKÓW 
I WACIKÓW– od zaraz umowa o pra-
cę, stała, pewna w Nowym Dworze tel. 
507 177 958.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Sprzedam suche drewno opałowe.  
Tel. 604 689 012.

Sprzedam siedlisko 3060 m2 Cegielnia 
Psucka. Przy trasie. Tel. 600 432 663.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 512 
556 774.

Przyjmę pralkę za darmo. Tel. 514 636 
034.

Szukam opiekunki do dziacka 2,5 roku i 
czasem do starszego, 5-letniego. Praca 
trzy dni w tygodniu w godz. 7-17,  
9 zł/godz., ewentualne dni i godz. pracy 
do ustalenia. Nasielsk. Tel. 724 626 785.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne  

dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2300 i trwa do godziny 730 dnia następnego  
pod wskazanym numerem telefonu 572 388 046

25.12.–31.12.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

1.01.-7.01.2018 r. – Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.
UCHWAŁA NR XXXV/245/2017  

RADY POWIATU  NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017 r.
(red.)

Zatrudnię MECHANIKA  
tylko z doświadczeniem. Stała praca.  

Dobre wynagrodzenie. Nasielsk.
www.mietus.net.pl  

Tel. 512 333 283.
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ZAPRASZAMY		
NA	SPOTKANIA

Grupy	AA	„KEJA”
Chcesz przestać pić? Dołącz do nas!  

Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA”  

odbywają się w czwartki o godz. 19.00  
i w niedziele o godz. 18.00.

Miejsce spotkań – Stary Wikariat  
przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Powrót	do	źródeł
Miejsce spotkań – Stary Wikariat  

przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku,  
wtorki godz. 19.00, tel. 573 237 400.

DDA,	DDD
„Nigdy nie jest za późno,  

aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików;  

Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych;  
Zapraszamy na miting grup DDA i DDD  

w każdą niedzielę o godz. 15.30. 
Miejsce spotkań – Stary Wikariat  

przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików.  
Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon  
w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.  

Miejsce spotkań – Stary Wikariat  
przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

ZPN.6840.4.2017.2.AS
Burmistrz	Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  

położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 760/3.
Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016  r., poz. 2147 z późn. zm.), 
Uchwały Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).  
Przedmiot sprzedaży
Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę nr 760/3 o pow. 75 m2 położona w obrębie miasta Nasielska, przy ul. Kilińskiego 5. Dla nieru-
chomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku księga wieczysta KW OS1U/00054864/3.
Zabudowa. Budynek mieszkalny - kamienica z początku XX w. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym, 
zlokalizowany jedną ścianą z podobnym budynkiem znajdującym się na sąsiedniej nieruchomości. Budynek nie jest zamieszkany. Budynek 
obejmował lokale komunalne o niskim standardzie. Wszystkie elementy wskazują znaczny stopień zużycia.  Budynek nie posiada świadectwa 
energetycznego. Pow. zabudowy 74,00 m2.  Pow. użytkowa ogółem 135,54 m 2 w tym: podstawowa (mieszkalna) 130,75 m2 pomocnicza (strych) 
4,79 m2. Pow. ruchu 21,27 m 2.
Obrys zewnętrzny ścian budynku pokrywa się z granicami działki, na której jest zlokalizowany. Dostęp do budynku odbywa się na zasadzie słu-
żebności gruntowej. 
Obiekt znajduje się w centralnej części miasta. Przylegająca bezpośrednio ul. Kilińskiego jest drogą wojewódzką, urządzoną z wydzielonymi 
chodnikami. Droga o dość dużym natężeniu ruchu. W pobliżu znajduję się mała zatoka umożliwiająca zaparkowanie jednego samochodu. 
Otoczenie to zwarta zabudowa, w przewadze dwu-kondygnacyjna, mieszkalna lub mieszkalno-użytkowa.  
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość  położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 10.11.2010 r. sytuuje położenie nieruchomości  w kompleksie oznaczonym jako MU- skupiska istniejącej zabudowy miesz-
kaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenie.
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
205	800,-	złotych (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu sporządzenia aktu no-
tarialnego.
Termin przetargu
Przetarg	odbędzie	się	w	dniu	5	lutego	2018	r.	w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) 
o	godz.	1200.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30	000,00	złotych	(słownie:	trzydzieści	tysięcy złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium 
w wyżej wymienionej kwocie w terminie do	30	stycznia	2018	r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr:27	8226	0008	0000	1746	2000	0034.	
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 30 stycznia 2018 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczest-
nikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium  w po-
wyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, 
w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu  
może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• Okazania dowodu wniesienia wadium
• Okazania dowodu tożsamości
• Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez za-

strzeżeń.
• W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu 

z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych 
pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie) 

• Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, ak-
tualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem 
zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.

• Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa 
w przetargu, zakupu nieruchomości.

• W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie posiadał pi-
semną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).

• Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne oświadczenie 
o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.

• Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku pokój nr 
214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214), na stronie 
internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie 
Nasielska. Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w gazecie o zasięgu powiatowym. 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

BRYDŻ
Nasielscy brydżyści zakończyli osiemnasty sezon rozgrywek. 
W całym cyklu wzięło udział 23 zawodników. Po rozegraniu 
24 turniejów wyłoniono zwycięzców, którymi okazali się: 
Mariusz Figurski i Robert Truszkowski. Otrzymali oni puchary 
i tytuł najlepszego brydżysty Nasielska `2017. 
 

Wyniki turnieju „finałowego”, 08.12.2017 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  
     104 pkt (72,22%)
2.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   
     76 pkt (52,78%)
3. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski   
     75 pkt (52,08%)
4. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski    
     75 pkt (52,08%)
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra     
    6 8 pkt (47,22%)
6. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski   
     67 pkt (46,53%)
7. Krzysztof Brzuzy – Zbigniew Michalski   
     67 pkt (46,53%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński     
     65 pkt (45,14%)
9. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński     
     51 pkt (35,42%)

KOŃCOWA KLASYFIKACJI BRYDŻOWEGO
„GRAND PRIX” NASIELSKA`2017:
1-2. Mariusz Figurski    153 pkt
 Robert Truszkowski   153 pkt
3-4. Piotr Kowalski    143 pkt
 Grzegorz Nowiński   143 pkt
5-6. Janusz Muzal    126 pkt
 Janusz Wydra    126 pkt
7.  Krzysztof Michnowski   101 pkt
8. Waldemar Gnatkowski   99 pkt
9-10. Kazimierz Kowalski   88 pkt
 Krzysztof Morawiecki   88 pkt
11.  Paweł Wróblewski    81 pkt
12.  Stanisław Sotowicz   76 pkt
13. Józef Dobrowolski    69 pkt
14. Jacek Jeżółkowski    58 pkt
15. Adam Banasiuk    55 pkt
16. Jerzy Krzemiński    54 pkt
17. Zbigniew Michalski   50 pkt
18. Piotr Turek     40 pkt
19. Marek Olbryś    39 pkt
20. KrzysztofBrzuzy    38 pkt
21. Marek Rębecki    18 pkt
22. Krzysztof Turek    3 pkt
23. Sławomir Kołodziejski   1 pkt 

PK
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NASIELSK BASZTA TEAM

Komandos Jarek
Mówisz, że nie biegasz, bo Ci się nie chce, 
bo słaba pogoda, bo za dużo kilometrów, 
bo brak motywacji, bo nogi bolą. Są tacy, 
dla których nie ma żadnych wymówek.  
Do tych osób zalicza się Jarek Dylewski. Już 
nie raz, na łamach gazety czytaliście o jego 
wyczynach. W zeszłym roku zdobył „Koro-
nę Maratonów”, a w tym roku dokonał czegoś 
niesamowitego – ukończył „Super Szlemy”. 
Maraton Komandosa kończyły zawsze dwa 
cykle biegowe. Składają się one z trudnych, 
ciężkich i ekstremalnych biegów: Lubliniec-
ki Szlem Biegowy (Bieg Katorżnika – Bieg 
o Nóż Komandosa – Maraton Komandosa), 
Szlem Komandosa (Ćwierćmaraton Komandosa – Półmaraton Komandosa – 
Maraton Komandosa). W tym roku można było zdobyć jeszcze drugie dwa do-
datkowo Super Szlemy. Było to trudniejsze, bo trzeba było jeszcze ukończyć 
Setkę Komandosa. Oczywiście Jarek ukończył wszystkie 4 szlemy i to z bardzo 
dobrymi wynikami:

Super Szlem Lubliniecki 
 – Setka Komandosa 17-18.03.2017
 – Bieg Katorżnika 12.08.2017
 – Bieg o Nóż Komandosa 06.10.2017
 – Maraton Komandosa 25.11.2017
 – Super Szlem Komandosa 
 – Setka Komandosa 17-18.03.2017
 – Ćwierćmaraton Komandosa 14.01.2017
 – Półmaraton Komandosa 04.02.2017
 – Maraton Komandosa 25.11.2017

Super Szlem Lubliniecki – 5 miejsce
Super Szlem Komandosa – 11 miejsce
Lubliniecki Szlem Biegowy – 25 miejsce
Szlem Komandosa – 39 miejsce
– Łatwo nie było, zwłaszcza na Półmaratonie Komandosa. Kilka dni przed 
startem spadło mi drzewo na nogę. Złamania na szczęście nie było, ale noga 
mocno spuchła. Rezygnacji z biegu w ogóle nie przyjmowałem do wiado-
mości. Z wynikiem trochę gorszym niż w poprzednim roku, ale ukończyłem. 
Dobrze za to poszło na Setce Komandosa. Był to mój pierwszy ultramara-
ton, duży dystans zaraz po maratonie i dobry wynik – 23 miejsce. Ćwierć-
maraton w Czarnem to ten „morderczy bieg”, na którym byłem z Jarkiem 
Rucińskim i był to najłatwiejszy z biegów wchodzących w skład Super Szle-
ma Komandosa. Bieg Katorżnika to dla tych, co nie boją się niczego, było 
bardzo dużo błota, wody i różnych przeszkód. Było super, ale uwaga, jakby 
ktoś chciał się zapisać, to trzeba się spieszyć. Zapisy trwały 4 minuty! W Biegu 
o Nóż Komandosa najtrudniejsze były wysokie, piaszczyste górki. Maraton 
Komandosa to już elita największych twardzieli. Dystans 42 km i 195 m trzeba 
pokonać z plecakiem ponad 10 kg i w pełnym umundurowaniu. Wszystkie 
te biegi to przede wszystkim wspaniała atmosfera, wojskowy klimat, służby 
mundurowe i prawdziwi komandosi – wspomina Jarek. Ciekawe czym nas 
jeszcze zaskoczy?
Wciąż masz jakieś wymówki? Dołącz do naszego Stowarzyszenia Nasielsk 
Baszta Team. Nam nie brakuje motywacji i chętnie podzielimy się nią z innymi. 

(IW)

ORSZAK TRZECH KRÓLI W NASIELSKU
6 stycznia 2018 r. (sobota)
Od	10	lat	6	stycznia,	w	uroczystość	Objawienia	Pańskiego,	w	600.	miastach	i	miejscowościach	Pol-
ski	organizowany	jest	Orszak	Trzech	Króli.	To	impreza	rodzinna,	będąca	naturalnym	przedłużeniem		
i	teologicznym	dopełnieniem	uroczystości	Bożego	Narodzenia.
W dniu 6 stycznia 2018 r. chcemy po raz czwarty radośnie świętować Uroczystość Objawienia Pańskiego, 
uczestnicząc w Orszaku Trzech Króli w Nasielsku. W kolorowym pochodzie do Stajenki podążą Kacper, 
Melchior i Baltazar. Przemarszem od kościoła św. Wojciecha przez ul. Kościelną, Młynarską na skwer św. 
Jana Pawła II, oddamy pokłon Jezusowi i wrócimy do świątyni na Jasełka. 
Orszak Trzech Króli 2018 jest zachętą do „Kolędowania!” „Cieszmy się Świętami Bożego Narodzenia, 
pokazujmy tę radość światu, a przede wszystkim dzielmy się nią” – napisali pomysłodawcy marszu. 
Orszak Trzech Króli, największe uliczne jasełka, co roku nawiązuje do tradycyjnych scen odgrywanych 
od wieków w okresie bożonarodzeniowym. Jednocześnie od początku Orszak Trzech Króli odnosił te 
głęboko zakorzenione w historii i tradycji sceny do czasów współczesnych, pokazując, że historia o na-
rodzeniu Jezusa jest wciąż aktualna.

Hasło Orszaku Trzech Króli 2018:  
„Bóg jest dla wszystkich – wszyscy do stajenki!”

Uczestnictwo w Orszaku potraktujmy jako świadectwo naszej wiary w przyjście i objawienie Jezusa Chry-
stusa. Jako wspólnota parafialna i miejska, chcemy kształtować ewangeliczne postawy, chcemy pokazy-
wać, jak radośnie przeżywać wiarę całymi rodzinami.

Proboszcz	Parafii		
św.	Wojciecha	w	Nasielsku	–	

ks.	Tadeusz	Pepłoński		
oraz	Burmistrz	Nasielska		

–	Pan	Bogdan	Ruszkowski		
serdecznie zapraszają  

całe rodziny do uczest-
nictwa w Orszaku!

Ks. Grzegorz Adam Ostrowski
Koordynator  

Orszaku Trzech Króli


