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Znowu zagrała Wielka Orkiestra
Po dwóch latach nieobecności, w niedzielę, 14 stycznia br., gmina Nasielsk ponownie przyłączyła się nie tylko do ogólnopolskiej, ale ogólnoświatowej akcji,
jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem celem akcji
było pozyskanie środków na leczenie noworodków.
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Z SAMORZĄDU
Z UM
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
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Z RADY

Nieodpłatna
pomoc prawna
Od 1 stycznia 2016r. na terenie powiatu nowodworskiego świadczona jest
nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu nowodworskiego.
Mieszkańcy gminy Nasielsk mogą z niej skorzystać w następujące dni:
poniedziałki w godz. 13.00-17.00; wtorki 12.00 – 16.00 i środy 12.00 –
16.00.
Adwokat udziela bezpłatnych porad prawnych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Elektronowej 3.
Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030),
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej
„osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) i wobec której w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1833 z poźn.
zm.) lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255
z późn. zm.) lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty lub
8) która jest w ciąży.
Za: www.nasielsk.pl

Zmiana siedziby PCPR

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zmieniło swoją siedzibę.
Od 16 stycznia 2018 roku
mieści się przy ulicy Chemików 6 na I piętrze.

Jednak zgodna z prawem
Jest już odpowiedź na wniosek radnego Marka Ostaszewskiego, dotyczący zasadności zwołania nadzwyczajnej (XL) sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 17 października 2017 r.
Sesja ta została zwołana na wniosek Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza
Nasielska i dotyczyła podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla gminy
Nasielsk.
23 października 2017 r. radny Marek Ostaszewski złożył wniosek o stwierdzenie nieważności tej sesji Rady Miejskiej do wojewody mazowieckiego.
Mimo pilnego trybu zwołania sesji wzięli w niej udział wszyscy radni. Radny Marek Ostaszewski już na sesji mówił o swoich wątpliwościach: – Ani
ustawa, ani statut nie pozwala na zwołanie sesji z kilkugodzinnym wyprzedzeniem – twierdził. Burmistrz Ruszkowski twierdził wtedy, że zarówno
uchwała, jak i zwołanie sesji było konsultowane z biurem prawnym.
Prawnicy Urzędu Wojewódzkiego, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego i otrzymaniu wyjaśnień od Rady Miejskiej w Nasielsku
stwierdzili, że zarzuty radnego nie uzasadniają stwierdzenia nieważności
podjętej uchwały.
Wiadomość o terminie i porządku obrad XL sesji umieszczona była
na stronie internetowej 16 października, a porządek obrad dostarczony
radnym tego samego dnia przez gońca. Dodatkowo radni zostali poinformowani o sesji telefonicznie już w piątek 13 października.
W ocenie organu nadzoru taka forma powiadamiania radnych o porządku i terminie zwoływania sesji nie narusza prawa w sposób rażący, tym
bardziej, iż brał Pan udział w tej sesji. (…) Nawet gdyby uznać, iż zwołanie
tej sesji nastąpiło z naruszeniem prawa, to i tak nie miało ono wpływu na
wynik głosowania, a naruszenie to, w ocenie organu nadzoru, nie uzasadnia stwierdzenia nieważności XL sesji, bowiem zawiadomienie było
skuteczne – czytamy w piśmie podpisanym przez Bogdana Drożyna, dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego.
Michał B.

Z MIASTA

Nadaj nazwę ulicy
W Nasielsku jedną z najnowszych ulic jest droga prowadząca od sklepu
Tesco do Szkoły Podstawowej nr 2. Została ukończona już kilka miesięcy
temu, a wciąż nie ma swojej nazwy. Nasielskie Towarzystwo Kultury postanowiło ogłosić konkurs na nazwę dla tej ulicy.
– Chciałam przypomnieć, że wraz z Nasielskim Towarzystwem Kultury
tworzymy projekt dotyczący budowy obywatelsko-historycznej ścieżki
dydaktycznej. Wraz z tą inicjatywą zwracamy się z prośbą o nadanie nazwy ulicy biegnącej od Tesco do Szkoły nr 2. Zwracamy się do każdego

Numery telefonów oraz adresy email pozostają bez zmian.

Tel. Sekretariat 22 765 94 90,
e - mail: sekretariat@pcprndm.pl.

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: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową.
Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio 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.

z prośbą o zgłaszanie swoich propozycji. Nasielskie Towarzystwo Kultury
wybierze spośród zgłoszonych propozycji nazwę dla tej ulicy – mówiła
Elżbieta Wróblewska, przedstawicielka Stowarzyszenia „Europa i My”, podczas sesji Rady Miejskiej 18 stycznia br.
W czasie sesji pani Elżbieta rozdawała karty, na których można było napisać proponowaną przez siebie nazwę dla tej ulicy. Karty te mają być dostępne dla szerokiego grona mieszkańców. Ukażą się one także w formie
elektronicznej.
Warto wziąć udział w akcji i „mieć głos” w swojej małej ojczyźnie.
J.G.
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Z SAMORZĄDU

OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 18 stycznia br., w sali
konferencyjnej nasielskiego Urzędu Miejskiego odbyła się pierwsza
w tym roku, a XLIV w tej kadencji
sesja Rady Miejskiej. W obradach
wzięło udział czternastu radnych –
nieobecny był Mirosław Świderski.
Po przyjęciu porządku obrad, a następnie protokołu z poprzedniego
posiedzenia RM, radni wysłuchali krótkiego sprawozdania z działalności przewodniczącego Rady
Miejskiej, Jerzego Lubienieckiego.
Następnie swoje działania oraz pracę poszczególnych wydziału Urzędu przedstawił burmistrz Bogdan
Ruszkowski.

Mieszkańcy pytają

J a ko p i e r ws z a g ł o s z a b ra ła Elżbieta Wróblewska ze stowarzyszenia „Europa i My”, która
opowiedziała o prowadzonej wraz z „Nasielskim
Towarzystwem Kultury”
akcji nadania nazwy ulicy
biegnącej od skrzyżowania przy sklepie Tesco do
Szkoły Podstawowej nr 2.
Następnie Tadeusz Czachorowski mówił o bulwersującej mieszkańców sprawie
budowy bloku przy ul. Wiśniowej. Chciał wiedzieć,
kiedy mieszkańcy mogą
oczekiwać konkretnych
działań ze strony gminy.
Burmistrz wyjaśnił, że najpierw musi znaleźć projektanta,
a dopiero później zająć się wykupem działki. Temat finansowania
tych działań pojawi się na lutowej
bądź marcowej sesji.
O niesprawiedliwym traktowaniu
niektórych mieszkańców gminy
w kwestii odbioru odpadów i niezgodności częstotliwości ich odbioru z uchwałą mówił Dawid Obojski,
sołtys Lubominka. Zgodnie z nowym harmonogramem odpadów,
w niektórych miejscowościach szkło
i papier są odbierane co drugi miesiąc, a opłaty za śmieci są jednakowe
dla wszystkich.
Burmistrz wyjaśnił, że zostanie zmieniona uchwała.
Magdalena Fijalska, mieszkanka
ulicy Wiśniowej również mówiła
o sprawie poruszanej przez T. Czachorowskiego.
Głos w tej sprawie zabrał także radny
Grzegorz Arciszewski, który zgłosił
oficjalny wniosek o wprowadzenie do uchwały budżetowej zmiany
i uwzględnienie środków na podjęcie konkretnych działań w celu wykupienia działki pod drogę, a tym
samym zablokowania działań dewelopera. Do tematu powrócono
podczas uchwalania budżetu, gdzie
przeznaczono na projekt 40 tysięcy
złotych.

Interpelacje radnych

Radny Grzegorz Arciszewski pytał o stan przygotowań do budowy
ronda na Pniewie. Radny dopytywał także o „uchwałę śmieciową”
i o umowę zawartą z wykonawcą.
Radny Henryk Antosik zgłosił sprawę niedrożnej studzienki na wylocie z ul. Krupka i dopytywał, czy
była ona sprawdzana. Radny Dariusz
Sawicki wspomniał o pożarze pusto-

stanu w Starych Pieścirogach oraz
o obawach sąsiadów, którzy proszą
o zabezpieczenie terenu. O przetarg
na budowę kanalizacji pytał radny G.
Arciszewski.
Radny Dariusz Kordowski zapytał
o budowę drogi przy sklepie Biedronka, która połączy ulicę Elektronową i Warszawską. Dopytał
również, czy starostwo powiatowe
odpowiedziało już na pismo w sprawie budynku i terenu należącego do
Liceum Ogólnokształcącego. Radny Marek Jaroszewski pytał o smród,
który w dalszym ciągu roznosi się
z Kosewy. Poza tym dopytywał się,
w czyim posiadaniu jest teren rampy
w Nowych Pieścirogach (dot. sprawy jego odśnieżania). Radny poruszył także problem odśnieżania dróg
w Nowych Pieścirogach.

czasie trzeba będzie znaleźć środki na wykonanie projektu. W kwestii studzienki na ulicy Krupki, Lidia
Rutkowska dyrektor ZGKiM wyjaśniła: – Myśleliśmy, że ta studzienka
będzie wykonana w ramach budowy ronda. Niestety inwestycja jej
nie objęła, a firma wykonująca zlecenie, nie chciała wykonać dodatkowych prac, dlatego tę studzienkę
będziemy wykonywać we własnym
zakresie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Burmistrz, odpowiadając na sugestie radnego Dariusza Sawickiego,
przyznał, że temat pustostanu, który
był ostatnio podpalony, należy uregulować. Poinformował również,
że przetarg na budowę kanalizacji
nie został jeszcze rozstrzygnięty,
ponieważ firmy, które przystąpiły
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SONDA cz. 3
Lidia Rutkowska – dyrektor ZGKiM
Rok 2017 był dla ZGKiM czasem wytężonej
pracy, ale też przyniósł wiele satysfakcji. Zakupiliśmy ciągnik wraz z osprzętem do koszenia poboczy i rowów, co znacznie poprawiło
jakość i czas wykonywania prac oraz koparkę
obrotową, dzięki której usprawnimy prace ziemne świadczone przez nasz zakład. Plany zakupu specjalistycznego sprzętu do czyszczenia
i udrażniania kanalizacji zmuszeni byliśmy rozłożyć w czasie. Zakupiliśmy samochód ciężarowy pod zabudowę, którą chcemy zrealizować w 2018 roku.
Wyposażyliśmy 3 „strategiczne” przepompownie ścieków na terenie
miasta w wizualizację. Kontrola 24 godz. na dobę pozwoli na szybką interwencję w przypadku zatorów na sieci, awarii pracy pomp itp.
W wizualizację wyposażono również zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody w Cieksynie.
W minionym roku wyprodukowaliśmy pierwszą partię nawozu, którą
będziemy wykorzystywać na gminnych terenach zielonych. Produkt
uzyskał zgodę na stosowanie od Ministerstwa Rolnictwa. Zapraszamy
rolników do współpracy.
Od 2018 roku rozpoczynamy wdrażanie zdalnego odczytu wody
i ścieków, który usprawni pracę i będzie korzystny dla mieszkańców
– krótsze okresy rozliczeniowe, odczyt bez wchodzenia na posesję.
Z uwagi na zakres prac, zadanie to zostanie rozłożone na kilka lat.

Podinsp. Dariusz Leszczyński – komendant Komisariatu Policji w Nasielsku

Radny Marek Ostaszewski również
podjął kwestię odśnieżania, informując o pozostawieniu hałdy śniegu na
środku skrzyżowania ulic Kościelna
– Żwirki i Wigury. Na koniec radny
Roman Jaskulski zapytał, czy burmistrz planuje dofinansować w tym
roku powiatowe inwestycje drogowe.

Procedowanie uchwał

Uchwały podejmowane przez radnych dotyczyły m.in. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół z terenu gminy Nasielsk
oraz trybu kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania. Poza
tym radni przyjęli uchwałę o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Nasielsk. W czasie
zmiany uchwały budżetowej na rok
2018 rozgorzała dyskusja w związku
z wnioskiem radnego M. Ostaszewskiego, dotyczącym dotacji na dwa
auta dla nasielskiego komisariatu na
kwotę 48 tys. zł. Kolejna uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi na
działalność burmistrza Nasielska.
Następnie przyjęto plan pracy Rady
Miejskiej w Nasielsku na rok 2018.
Zatwierdzono także plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok bieżący.

Odpowiedzi burmistrza

W kolejnym punkcie obrad burmistrz Bogdan Ruszkowski udzielił odpowiedzi na pytania radnych.
Nie wiedział, czy marszałek województwa mazowieckiego znajdzie
pieniądze w tym roku na budowę
ronda w Pniewie. Zapewnił jednak,
że gmina Nasielsk przygotowała niezbędną do inwestycji dokumentację.
W przypadku skrzyżowania przy
stacji paliw Bliska, koncepcja została zaakceptowana, a w najbliższym

do niego, uzupełniają jeszcze niezbędne dokumenty.
W kwestii drogi przy Biedronce nie
ma jeszcze konkretnie wypracowanego stanowiska. Jeśli chodzi o nasielskie liceum i kwestię starostwa,
to powiat nie udzielił jeszcze odpowiedzi w tej sprawie. Burmistrz wyjaśnił, że nieprzyjemny zapach znad
Kosewy pojawia się wtedy, kiedy na
terenie po byłym składowisku odpadów powstają oczka wodne. Natomiast rampa należy do PKP PLK.
Kwestię odśnieżania dróg na terenie
gminy omówiła dyrektor ZGKiM,
podkreślając, że pługi pracują cały
czas, choć dróg gminnych jest bardzo dużo. Przeprosiła również za sytuację przy kościele.
Następnie ponownie powrócono
do kwestii odbioru śmieci. W sprawę włączyła się także kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Jadwiga Szymańska.
Na koniec burmistrz wspomniał,
że zamierza wesprzeć powiatowe inwestycje drogowe w Nunie,
Cegielni Psuckiej i Dębinkach. Będzie również zabiegać, aby destrukt
po frezowaniu drogi Nasielsk-Pomiechówek pojawił się na innych
drogach powiatowych na terenie
naszej gminy.
W kolejnym punkcie Jerzy Lubieniecki odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej. W ostatnim
punkcie radni wracali jeszcze do poruszanych wcześniej tematów, między innymi odbioru szkła i papieru.
Radny Arciszewski poprosił również o szczegóły działalności klubu
sportowego Żbik. Na tym zakończono obrady.
Michał B., J.G.

Mijający rok 2017 był dla Komisariatu
Policji w Nasielsku wyjątkowo dobry.
Według systemu ocennego uzyskaliśmy
lepsze wyniki niż w roku 2016. Spadła
ilość przestępstw, w tym najbardziej dokuczliwych społecznie przy jednoczesnym wzroście skuteczności ścigania
we wszystkich kategoriach przestępstw.
Mogę z pełną odpowiedzialnością
stwierdzić, że miasto i gmina Nasielsk
należą do miejsc bezpiecznych. Służba patrolowa pełniona jest przez całą
dobę. Patrole są stale przemieszczane z miejsca na miejsce. Obsada
etatowa Komisariatu w stosunku do potrzeb jest niestety niewystarczająca. Sukcesem jest jednak to, że wszystkie etaty (30) udało się
zapełnić.
Starając się poprawić warunki pracy policjantów, urządziliśmy dwa pokoje, jeden dla dzielnicowych z dwoma stanowiskami komputerowymi oraz pokój dla prewencji z jednym stanowiskiem komputerowym.
Odnowiono większość pomieszczeń służbowych.
Dbając o wizerunek zewnętrzny, uruchomiono oświetlenie terenu komisariatu, naprawiono bramę wjazdową, posadzono drzewka, a w miejsce żywopłotu, tuje. Dzięki współpracy z burmistrzem
Nasielska, panem Bogdanem Ruszkowskim, w dyżurce komisariatu
zamontowano podgląd monitoringu miejskiego. Na chwilę obecną podłączonych jest 8 kamer monitoringu. Porażką w roku mijającym, a jednocześnie głównym zadaniem na rok 2018 jest pozyskanie
w ramach sponsoringu (50/50 – KGP/samorząd gminny) dwóch radiowozów. Plany na obecny rok zależne są od wielu czynników. Zamierzam doprowadzić do odnowienia elewacji zewnętrznej budynku
komisariatu, pozyskać oprócz wcześniej wymienionych radiowozów
komputery, drukarki i niszczarki. Chciałbym również utrzymać pełną
obsadę etatową. Najważniejszym jednak zadaniem jest zapewnienie,
przynajmniej na tym samym poziomie, bezpieczeństwa na terenie
miasta i gminy.

Bogumiła Szlaska – wiceprezes
SWS „Jan-Pol” i kierownik WTZ
W minionym roku Stowarzyszenie
Wsparcia Społecznego „Jan-Pol ”
zostało uhonorowane prestiżowym
wyróżnieniem - „Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej 2017”, którą
są wyróżniane najlepiej funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej
na Mazowszu.
„ M azowi e c ka M a rka E ko n o m i i
Społecznej” przyznawana jest podmiotom, które dostarczaj ą dobrej jakości usług publicznych oraz
działają na rzecz rozwoju lokalnego, jednocześnie przywracając
godność i niezależność ekonomiczną ludziom wykluczonym spo-

ciąg dalszy na str. 5
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KRONIKA
POLICYJNA

Jedno auto, może dwa…
Na styczniowej sesji Rady Miasta (18.01.br.) Komendant Policji
w Nasielsku, podinsp. Dariusz Leszczyński ponownie poprosił nasielskich radnych o wsparcie finansowe
na zakup dwóch nowych aut dla policji – jednego oznakowanego i drugiego nieoznakowanego. Ostateczne
głosowanie radnych nad wnioskiem
o ich dofinansowanie miało zaskakujący wynik.
O potrzebie zakupu nowych aut Komendant mówił już w październiku
ubiegłego roku, o czym pisaliśmy
w numerze 23/2017. Wtedy złożył
on pismo w tej sprawie do burmistrza
Nasielska i do Rady Miejskiej, jednak, jak twierdzi, do dziś nie otrzymał
a nie odpowiedzi.
Temat ten był omawiany na posiedzeniach niemal wszystkich komisji Rady
Miejskiej przed styczniową XLIV sesją
RM.
W czasie obrad Rady radny Marek
Ostaszewski złożył wniosek o przekazanie 48 tys. zł na dofinansowanie

się komendant Leszczyński, ale on
jest dziś, a jutro go nie ma. Samochody natomiast zostaną – mówił radny.
Wtórowali mu radni Grzegorz Arciszewski i Henryk Antosik – Zwróćmy
uwagę, jakie mamy drogi. Prywatne
samochody się niszczą, a radiowozy
więcej muszą jeździć. – mówił radny
Antosiki.
Potrzeby służb mundurowych są
duże, o czym przypominał radny Dariusz Kordowski. – Jeśli dobrze pamiętam, również straż potrzebuje trzech
samochodów. Dlatego chciałbym
złożyć wniosek, aby zaakceptować
jeden samochód, przynajmniej na
razie, bo środków jest mało w budżecie, a pewnie straż też upomni się
o samochody – zaproponował.
– Od wielu lat prowadzona jest akcja
policji „Sponsoring”. Jej celem jest zakup pojazdów dla policji z pomocą
środków finansowych w 50% pochodzących spoza policyjnego budżetu.
Taki zakup dwóch samochodów jest
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania komisariatu w Nasielsku

dwóch radiowozów z oszczędności,
które powstaną przy budowie kanalizacji w mieście. – Mój wniosek jest
po to, byśmy odczuli poprawę bezpieczeństwa i sprawność policji. Ktoś
może powiedzieć, że nie podoba mu

– tłumaczył radnym komendant podinsp. Dariusz Leszczyński.
Przypomniał jednocześnie, że obecnie na wyposażeniu jednostki znajdują
się cztery auta: Kia Ceed i Opel Corsa zakupione w 2015 roku, Renault

Z MIASTA

Awaria na P.O.W.

Do poważnej awarii wodociągowej doszło 13 stycznia br. na ulicy Polskiej
Organizacji Wojskowej, na wysokości skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego
w Nasielsku. W konsekwencji okoliczni mieszkańcy przez kilka dni musieli
borykać się z problemami z dostawą wody.
– W sobotę 13 stycznia w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy informację o awarii sieci wodociągowej na ulicy P.O.W. – mówi Lidia Rut-

kowska, dyrektor ZGKiM w Nasielsku. – Pracownicy po wizji w terenie
ustalili prawdopodobną przyczynę wycieku wody. Z uwagi na zakres
i porę jej wystąpienia, podjęto decyzję o wstrzymaniu dostawy wody
z tego rejonu i zabezpieczono miejsce wystąpienia awarii.
Przez kilka dni kierowcy na tym odcinku musieli liczyć się z utrudnieniami.
– Kolejne działania podjęto następnego dnia w godzinach porannych.
Pękniętą rurę wodociągową o średnicy 250 mm zabezpieczono opaską.
Z uwagi na wiek rurociągu, który nie trzymał wymiarów normatywnych,
nie udało się całkowicie doszczelnić pęknięcia. Wznowiono jednak dostawę wody. – tłumaczy dyrektor ZGKiM. – We wtorek, po sprowadzeniu
opaski innego typu, poprawiono doszczelnienie rurociągu.
Michał B.

Megane z 2010 roku i Volkswagen
Transporter z 2000 roku. Podkreślił
również, iż docenia wcześniejsze dofinansowanie samochodów. Wspomniał też o sąsiednich samorządach:
– Urząd Miasta w Pułtusku przekazał Komendzie Powiatowej 1 mln zł
na zakup działki pod nową komendę, a Starostwo Powiatowe dodatkowo przekazało 700 tys. zł. Gmina
Pomiechówek buduje z własnych
pieniędzy nowy komisariat za kwotę
4 mln zł i dodatkowo w ubiegłym
roku i w tym roku zakupili nowe samochody. W Czosnowie zakupiono
w ubiegłym roku dwa samochody,
w tym roku obiecany jest kolejny.
Ostatecznie komendant podkreślił, że
mimo potrzeb będzie wdzięczny za
poparcie wniosku, choćby na jedno
auto, gdyż do 14 lutego musi pojawić
się taka deklaracja ze strony samorządu. Oficjalne przesunięcie funduszy
w budżecie na ten cel może jednak
nastąpić pod koniec roku, gdy samochody będą już dostępne i będzie dochodzić do zakupów.
– Potrzeb jest ogromna ilość i musimy subiektywnie ocenić, co jest
ważniejsze: samochód dla policji
czy dla straży, czy droga ta czy ta,
czy kanalizacja czy wodociąg i dlatego się spieramy, aby podjąć decyzje – mówił przed głosowaniem nad
wnioskami radnych burmistrz Ruszkowski.
Radny Grzegorz Arciszewski pytał,
czy stać nas obecnie na rozbudowę
stadionu, zamiast pomóc w zakupie
dwóch aut i zastanawiał się, czy za
jego kadencji warto było podjąć się
modernizacji budynku. – Uważam,
że jeśli ten stadion byśmy mieli, część
młodzieży komendant nie musiałby
pilnować, ponieważ tam na boiskach
spędzałaby ona czas i to, by była tak
zwana profilaktyka – odpowiedział
burmistrz Bogdan Ruszkowski.
Za wnioskiem o przekazanie dofinansowania na dwa samochody ob-

stawał również radny Andrzej Malon,
który mówił: – Proszę zauważyć, że
policja zabezpiecza wszystkie imprezy, jakie mamy na terenie gminy.
Ostatecznie za wnioskiem radnego Marka Ostaszewskiego, optującym za dofinansowaniem w kwocie
48 tys. zł dwóch pojazdów dla policji zagłosowało 7 radnych, również
7 radnych zagłosowało przeciwko.
W związku z tym wniosek nie uzyskał
większości. Natomiast radny Dariusz
Kordowski zaproponował dofinansowanie jednego auta w kwocie 24
tys. zł pod warunkiem otrzymania
dofinansowania z policyjnej akcji
„Sponsoring”. Jako źródło finansowania radny wskazał dział administracji.
Za wnioskiem zagłosowało 7 radnych, którzy byli przeciwni dofinansowania dwóch aut. Natomiast pięciu
radnych opozycyjnych, którzy popierali dofinansowanie dwóch aut,
zagłosowało tym razem przeciwko.
Jeden radny wstrzymał się, a inicjator poprzedniego wniosku, Marek
Ostaszewski w głosowaniu nie wziął
udziału.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy
Lubieniecki po zakończeniu obrad
skomentował to głosowanie następująco: – Nie stać nas na tę chwilę, by na
początku roku rozrzucać pieniądze.
Zadaję sobie pytanie, skoro wniosek
za dwoma autami został odrzucony, to czemu radni nie zagłosowali
za jednym autem? Takie rozwiązanie
też byłoby satysfakcjonujące dla komendanta. Podejrzewam, że radnym, którzy odrzucili „złoty środek”,
czyli wniosek o jedno auto, nie zależy
na dobru mieszkańców i bezpieczeństwie w gminie. Chcą tylko pokazać
się z jak najlepszej strony. Na wiosnę
będzie wiadomo, ile wyniesie nas inwestycja w kanalizację, więc wówczas
będzie można podejmować decyzje,
na co przeznaczyć niewykorzystaną
kwotę.
Michał B.

INTERWENCJA

Chodniki pod śniegiem
Śnieg zasypał drogi i chodniki w naszym mieście. Potem chwycił mróz
i przymroził potężne hałdy śniegu, przez które trudno było przebrnąć.
O wielu uciążliwościach informowali nas mieszkańcy Nasielska, np.
o nieodśnieżonym przystanku autobusowym przy ul. Warszawskiej i zasypanym chodniku przy ulicy Młynarskiej.
– Zobaczcie, jak wygląda chodnik przy
ulicy Młynarskiej,
w ogóle go nie ma,
śnieg go zasypał i ludzie muszą chodzić
po ulicy. A przecież
ta m j e ździ m n ó stwo samochodów
– mówi mieszkaniec
Na siel ska . – Tym
bardziej, że od strony miasta chodnik kończy się przy mostku tuż za łukiem, tam są pasy
i można przejść na drugą stronę drogi, by dalej iść chodnikiem. Tyle, że
trzeba tam albo przedłużyć chodnik, albo postawić lustro, bo w tej chwili jest to wyjątkowo niebezpieczne miejsce. Interweniowałem już w tej
sprawie w starostwie, ale bez efektu – dodaje.
Miejmy nadzieję, że nie dojdzie na tej trasie do jakiegoś poważnego wypadku.
(red.)

05.12.2017 r. około godziny 5.00
policjanci zostali wezwani do jednej
z kamienic przy ul. Warszawskiej w
Nasielsku, gdzie z mieszkania na parterze przez drzwi wydobywał się dym.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia
funkcjonariusze ujawnili wydobywający się przez otwarte drzwi gęsty
dym, a w mieszkaniu nadal znajdował się jego właściciel, który leżał na
podłodze półprzytomny. Mundurowi niezwłocznie wynieśli z mieszkania 93-latka, a następnie na miejsce
przybyła Straż Pożarna i Pogotowie.
Właściciel mieszkania został przewieziony do szpitala. Przyczyną zdarzenia
był niewłaściwie użytkowany blaszany
piecyk, znajdujący się w przedpokoju
mieszkania.
6 stycznia w Starych Pieścirogach przy
ul. Parkowej trzech nieletnich mężczyzn dokonało pobicia 16-letniego
mieszkańca gminy Nasielsk. W toku
czynności sprawcy zdarzenia zostali
ustaleni, zatrzymani i podczas przesłuchania przyznali się do pobicia 16-latka. Teraz o ich losie zadecyduje sąd.
W nocy z 11 na 12 stycznia około północy funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
otrzymali zgłoszenie o leżącym na
poboczu polnej drogi w Kędzierzawicach mężczyźnie, który znajdował
się w stanie upojenia alkoholowego.
Na miejscu zdarzenia policjanci zastali mężczyznę w wieku ok. 35 lat
bez żadnych dokumentów, który leżał na poboczu mało uczęszczanej
polnej drogi, będąc bez obuwia oraz
bez żadnego okrycia dolnych partii
ciała. Stan upojenia mężczyzny nie
pozwalał na nawiązanie z nim kontaktu. Mundurowi od razu przystąpili do
udzielenia mężczyźnie pierwszej pomocy oraz jego ogrzania. W wyniki
prowadzonych czynności mężczyzna odzyskał przytomność i został zabrany do szpitala przez wezwany na
miejsce zdarzenia zespół pogotowia
ratunkowego.
12 stycznia w Nasielsku przy ul. Elektronowej funkcjonariusz Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
dokonał kontroli pojazdu marki Skoda
Octavia w związku z niezastosowaniem się do znaku „zakaz zatrzymywania”. W toku czynności okazało
się, że kierujący pojazdem 34-letni
mieszkaniec Nasielska posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz o jego losie zadecyduje
sąd.

KRONIKA OSP

12 stycznia zastępy z OSP Nasielsk
i JRG Nowy Dwór Mazowiecki zostały zadysponowane na ulicę Warszawską, gdzie wyczuwalny był
zapach gazu. Działania polegały na
sprawdzeniu mieszkania czujnikiem
wielogazowym i przewietrzeniu pomieszczeń.
16 stycznia strażacy z Nasielska i Nowego Dworu Mazowieckiego zostali
zadysponowani do Kątnych do budynku mieszkalnego, z którego wydobywał się dym.
17 stycznia zastępy OSP Nasielsk
i JRG Nowy Dwór Mazowiecki zostały zadysponowane do Starych
Pieścirogów, gdzie palił się pustostan.

26.01.–8.02.2018; Życie Nasielska nr 3 (493)

Z RADY

Wywóz śmieci i nierówne traktowanie
Od stycznia 2018 r. obowiązują
nowe stawki za wywóz nieczystości z terenu gminy Nasielsk. Poza
cenami zmienił się także harmonogram odbioru odpadów. Ten budzi
wątpliwości mieszkańców. Niektórzy zauważają, że do tej pory był
on wygodniejszy, ponieważ jednego dnia można było wystawiać
wszystkie śmieci. Teraz trzeba pilnować terminów, kiedy odbierane
są odpady segregowane lub niesegregowane. Poważniejszy jednak problem zgłosił Dawid Obojski,
sołtys Lubominka, który zauważył,
że firma odbierająca nieczystości

podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 18 stycznia br.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski wyjaśnił, że uchwała zostanie zmieniona, jednak sołtys dalej dowodził, że
wykonywane czynności powinny być zgodne z obowiązującą
na ten moment uchwalą. Sprawę
starał się także zinterpretować mecenas, który zauważył, że praca
firmy powinna być oparta na podstawie obowiązującej uchwały, ale
tę można zmienić i „aneksować”,
co planuje zrobić burmistrz.
– Odnośnie uchwały śmieciowej,

nie dostosowuje się do obowiązującej nadal uchwały „śmieciowej”
z roku 2016.
– Wszyscy płacimy jednakową
opłatę śmieciową. Ale nie jesteśmy
traktowani sprawiedliwie. W niektórych sołectwach częstotliwość
odbierania jest rzadsza. Co drugi
miesiąc odbierane jest szkło i papier, nie jest tym samym spełniona
uchwalona przez państwa uchwała
z 2016 o odbiorze zanieczyszczeń
z terenu gminy. Jakie kroki podejmie pan w tej sprawie? – pytał burmistrza Nasielska sołtys Lubominka

czy specyfikacja ogłoszonego
przetargu uwzględniała dwa razy
w miesiącu odbiór śmieci, bo to
też ma wpływ na cenę przetargu?
– dopytywał także radny Grzegorz
Arciszewski.
Jak tłumaczyła Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska i Rozwoju Obszarów
Wiejskich, w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku, przetarg był ogłoszony
zgodnie z regulaminem, natomiast
aktualny harmonogram odbioru odpadów jest z nim niezgodny.
Dotyczy to szkła i papieru.

– Z terenów wiejskich papierów
i szkła praktycznie nie ma. Moje
kontrole wykazują, że ten poprzedni
harmonogram dla szkła i papieru na
terenach wiejskich był nieodpowiedni. Cena dla zabudowy wielorodzinnej jest taka sama jak dla kolonii, do
której prowadzi bardzo trudna droga,
a samochód dociera do trzech domów. Jest teraz zima, drogi będą nieprzejezdne. Jeśli państwo chcą, firma
może jeździć, mimo że nie ma takiej
potrzeby, ale według umowy nie odbierze tych worków, które nie będą
w całości zapełnione szkłem czy
papierem. Zauważmy, że w żadnym
harmonogramie nie ma odbioru choinek. Firma jest elastyczna,
nigdy nie zwróciła się np. o zwrot
kosztów, że śmieciarka lgnie na
drogach. Ale harmonogram to
jest coś roboczego, można powrócić do poprzedniego. To jest
państwa decyzja – mówiła Jadwiga Szymańska.
Zdaniem sołtysa Lubominka, są
sołectwa, które traktuje się wyjątkowo, jak Pieścirogi i Mogowo.
Kierownik J. Szymańska wyjaśniła, że miejscowości te mają zwartą
zabudowę i wedle prawa powinny mieć odbierane odpady, tak
jak obecnie, zgodnie z harmonogramem miasta. W pozostałych
sołectwach rzadziej odbierane są
selektywne, czyli szkło i papier.
– Nowy harmonogram działa
od 18 dni. Jeszcze nikt poza panem sołtysem nie zgłaszał żadnych
uwag. Nie było żadnych telefonów
w sprawie odbioru śmieci – mówiła
J. Szymańska.
Odpady odbierane z Lubominka
będą poddane kontroli, aby gmina
mogła upewnić się, czy faktycznie
zmiana częstotliwości odbioru papieru i szkła w tym sołectwie jest
uzasadniona.
J.G.

Z UM

Projekt przebudowy stadionu
Gmina Nasielsk w 2017 roku zleciła
wykonanie projektu przebudowy
stadionu Miejskiego w Nasielsku.
Wykonawcą zadania była firma
GARDEN-SPORT SERVICE Krzysztof Perkowski ul. Dolna 2, 05-119
Legionowo.
Projekt zakłada wykonanie przebudowy stadionu z następującymi
elementami:
– stadion z poliuretanową bieżnią
lekkoatletyczną, trawiastym boiskiem piłkarskim, skocznią w dal
i kręgiem do pchnięcia kulą. Całość
stadionu będzie posiadała system
odwodnienia, jak i system automatycznego nawodnienia. Wybudowane zostaną nowe trybuny na
360 miejsc siedzących.
– boisko treningowe 115x74m
z trawą s yntet yc zną i tr yb uną o konstrukcji lekkiej stalowej
na 300 miejsc siedzących wraz
z oświetleniem boiska. Zaprojektowano także system odwodnienia
płyty boiska.
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SONDA cz. 3
dokończenie ze str. 3
łecznie. Skupiamy się na prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, ale nasza działalność wykracza
poza WTZ. W naszej placówce pomoc, wsparcie i doradztwo znajdą wszystkie osoby niepełnosprawne z lokalnej społeczności. Pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych, doradzamy na temat
ulg podatkowych, pomagamy w wypełnianiu rocznych PIT-ów itp.
Promujemy osoby niepełnosprawne, pokazując ich możliwości i talenty. W minionym roku zorganizowaliśmy obchody Światowego
Dnia Osób Niepełnosprawnych w parafii w Nunie. Braliśmy udział
w wielu wydarzeniach na terenie gminy i powiatu. Współpracujemy
ze szkołami i innymi organizacjami. Nie zabrakło wspólnych wyjazdów integracyjnych, m.in. do Czerwińska, Loretto, Sztutowa, Darłówka i Warszawy.
W roku 2018 będziemy kontynuować naszą działalność. Pragniemy, aby osoby niepełnosprawne były postrzegane jako pełnoprawni członkowie naszego środowiska, od których wiele możemy
czerpać. Chcemy nawiązać współpracę z parafią św. Wojciecha
w Nasielsku i aktywnie włączyć się o obchody Światowego Dnia
Chorego. Niebawem startujemy również z dwuletnim projektem
„Stacja początkowa WTZ w Nasielsku – szansa na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych powiatu nowodworskiego”.
Jesteśmy liderem na Mazowszu w liczbie osób podejmujących zatrudnienia po opuszczeniu WTZ. Praca dla osób niepełnosprawnych
jest ogromną wartością, pozwalającą im uzyskać samodzielność
i niezależność, dlatego pomagamy ją znaleźć.
Aktualnie największym problemem jest brak lokalu na prowadzenie
działalności WTZ. Obecnie znajdujemy się w prywatnym budynku. Liczymy na zrozumienie władz w tym zakresie i determinację
do stworzenia miejsca dla WTZ w budynku po byłej szkole w Nunie. Borykamy się też z dowozem uczestników. Nasielskie drogi,
zwłaszcza na terenie wiejskim, są w bardzo złym stanie, często nieprzejezdne, tak jak m.in. droga łącząca Pianowo z Jackowem Dworskim. Przy dowozie niszczą się samochody. W tym roku bardzo duże
środki zostały przeznaczone na ich remont. Musimy myśleć o pozyskaniu środków na zakup nowych aut.

Phm. Ewa Kamińska – ZHR Nasielsk
Rok 2017 w Nasielskim Środowisku ZHR obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. W lutym 2017 r.
uczestniczyliśmy w Dniu Myśli
Braterskiej w Płońsku. W sierpn iu 2017 r. n a sze ś rodowi sko
po raz pierwszy samodzielnie
zorganizowało kolonię zuchową do Władysławowa, natomiast
harcerki przeżywały swoją przygodę na obozie w Popielnie nad
jeziorem Śniardwy. We wrześniu obchodziliśmy 10-lecie istnienia
ZHR w Nasielsku. W Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowaliśmy biwak jubileuszowy, w którym uczestniczyło 120 harcerzy i harcerek
z Północnego Mazowsza. W ostatnią sobotę października 2017 r.
w Nasielsku odbyły się wybory na komendantkę północnomazowieckiego Hufca Harcerek „Horyzonty”. Służbę zakończyła phm.
Ewa Kamińska, która została referentką w Mazowieckiej Chorągwi Harcerek. Instruktorki na spotkaniu wyborczym zdecydowały, że nową hufcową zostanie pwd. Katarzyna Zaremba (również
z naszego środowiska). Cieszy również fakt, że coraz lepiej działa
1 Nasielski Samodzielny Zastęp Harcerzy. Jakie mamy plany na rok
2018? Przede wszystkim postawić na kształcenie kadry. W tej chwili
próby instruktorskie przewodnikowskie z naszego środowiska realizują 3 druhny, jedna realizuje próbę na podharcmistrzynię i jedna
na harcmistrzynię. Cieszy to, że grono harcerek, zuchenek i harcerzy ZHR wciąż rośnie i przybywa chętnych do przeżywania wspólnych przygód.
W styczniu 2018 r. odbędzie się biwak zimowy w Kościelisku. W planach mamy również zorganizowanie koloni i obozu w wakacje.

Phm. Ewa Żołnierzak – ZHP Nasielsk
– boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry
w siatkówkę, koszykówkę lub piłkę
ręczną. Boisko wyposażone będzie
w system odwadniający.
– korty tenisowe o nawierzchni
z trawy syntetycznej.
– plenerowa siłownia z urządzeniami do ćwiczeń wraz z małą architekturą.

C ałość wyposażona będzie
w nowe ogrodzenie i oświetlenie
oraz nowe ciągi komunikacyjne
z parkingiem. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 10 mln zł.
Gmina Nasielsk uzyskała pozwolenie na budowę i będzie podejmować działania w celu uzyskania
środków zewnętrznych na przebudowę stadionu.
za: www.nasielsk.pl

„Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”.
Taki cel postawiłam sobie w poprzednim roku,
myślę, że został on zrealizowany. Na ten rok
harcerski posłużę się tegorocznym hasłem Betlejemskiego Światła pokoju, które brzmi: „Światło jest w Tobie”.
Celem moim i drużyny 425 WDH KNIEJE jest
właśnie niesienie tego światła, symbolu największej uniwersalnej wartości braterstwa i pokoju.
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Ferie w NOK
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WARTO PRZECZYTAĆ

Co roku w okresie ferii zimowych Nasielski Ośrodek Kultury
organizuje czas wolny dzieciom. Tegoroczna oferta przygotowana dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem.
Zarówno w pierwszym, jak i drugim tygodniu ferii w NOK
odbywały się zajęcia w plastycznej oprawie. Uczestnicy, pod
czujnym okiem pani Beaty Olechowicz, tworzyli kolorowe
przestrzenne obrazy z użyciem foremek do muffinek oraz
odblaski. Dużą popularnością cieszyły się spektakle teatralne.
Najmłodsi obejrzeli przedstawienie o przyjaźni „Na końcu
świata… Przygody Misia i Kacpra Pirata” przygotowane przez
Teatr Maska. Z energicznym i pełnym humoru przedstawieniem przyjechali do NOK aktorzy teatru Blaszany Bębenek.
Spektakl „Smerfne przygody” przeniósł nas w bajkowy świat
Papy Smerfa, Ważniaka, Śpiocha oraz Łasucha.
Tradycyjnie podczas ferii, NOK zaprosił dzieci na seanse filmowe. Wśród propozycji znalazły się takie tytuły, jak:
„Kumple z dżungli”, “Barbie: Delfiny z Magicznej Wyspy”,
“Gwiezdne wojny: ostatni Jedi”, “Potworna Rodzinka” oraz
„Fernando”.

O oddziaływaniu na innych ludzi
Różne dzieła kultury nieustannie
przekonują nas o tym, że okres liceum jest najgorszym w życiu
młodego człowieka. Szczególnie,
jeżeli mówimy o amerykańskim liceum.

Aby dzieci podczas zimowego wypoczynku czuły się bezpiecznie, w Ośrodku Kultury odbywały się spotkania
z policjantami z Komisariatu w Nasielsku.
Sierż. szt. Radosław Wasilewski, mł. asp.
Michał Glinka oraz st. post. Karolina Laskowska w formie zabaw i konkursów
opowiedzieli najmłodszym o tym, jak
ważne jest bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych i nie tylko. Ferie w NOK
upłynęły pod znakiem twórczej zabawy,
spotkań z teatrem i filmem animowanym. Wśród wielu propozycji, z pewnością każdy znalazł coś dla siebie.
K.T.

Z BIBLIOTEKI

Zima w bibliotece

Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna przygotowała niezwykle bogatą ofertę zajęć dla dzieci spędzających ferie
zimowe w mieście. W dniach 15-19 stycznia w bibliotece tłumnie zbierały się dzieci,
aby uczestniczyć w zajęciach plastycznych,
literackich i konkursach. Każdego dnia
na rozpoczęcie zajęć przygotowane były
pogadanki. Ich tematami były: bezpieczne
ferie, jak unikać niebezpiecznych używek,
niebezpieczeństwo ze strony osób obcych
oraz w zdrowym ciele, zdrowy duch. Do
dyspozycji była cały czas pracownia internetowa. W trakcie zajęć odbywały się również
konkursy: recytatorki i przegląd piosenki.
Codziennie mali uczestnicy bawili się grami planszowymi, układaniem puzzli oraz chustą animacyjną. W tym roku nie zawiodła nas zima. Spadł śnieg
i wspólnie ulepiliśmy bałwana.
Tworzyliśmy m.in.: prace plastyczne „Zimowy krajobraz”, laurkę dla babci
i dziadka, a na zakończenie dzieci wykonywały maski karnawałowe. Na zajęciach literackich dzieci przy pomocy kostek obrazkowych oraz z pociętych
fragmentów tekstów tworzyły własne opowiadania. Prace plastyczne oraz literackie można oglądać w czytelni biblioteki do końca ferii.
Codziennie też na dzieci czekała gorąca herbata, słodki poczęstunek oraz pizza. Wszystko to oraz materiały na zajęcia zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018. Mali uczestnicy już nie mogą doczekać się kolejnych zajęć, na które serdecznie zapraszamy w wakacje.
Za organizację i przeprowadzenie „Zimy w bibliotece” odpowiedzialne
były: Jolanta Budziszewska –Rogalska i Izabela Mazińska.
(bibl)

Obrazy, jakie wyłaniają się z twórczości poświęconej temu zagadnieniu przedstawiają raczej smutny
(chociaż czasem pokazany z przymrużeniem oka) świat, gdzie pod zia ł y sp o ł e c zn e w ydaj ą si ę
bardziej restrykcyjne niż w Indiach.
Na samym szczycie są tak zwani ,,jocks” – stereotypowi młodzi
atleci, ćwiczący futbol amerykański, a na dole kujony w okularach.
Nic dziwnego, że nie każdy potrafi
odnaleźć się w takim środowisku. Czasem ma to tragiczne skutki.
Mam nadzieję, że jesteście gotowi, ponieważ zamierzam wam opowiedzieć o swoim życiu. A konkretniej, dlaczego moje życie się skończyło.
Bo skoro słuchacie tych taśm, to jesteście jednym z tych powodów. Tak
rozpoczyna się jedna z trzynastu taśm, które pewnego dnia otrzymuje
Clay Jensen. Nagrywającą je jest Hannah, koleżanka z klasy, która niedawno popełniła samobójstwo. Clay z bólem słucha kolejnych nagrań,
uświadamiając sobie bolesną prawdę o otaczających ludziach i, co gorsza, o samym sobie.
Książka jest debiutem amerykańskiego pisarza Jaya Ashera i z miejsca
stała się przebojem na rynku amerykańskim, a później światowym. Pomógł w tym Netflix, który zekranizował ją jako serial, w którym każdy
odcinek poświęcony jest jednej z taśm. Jak przyznał autor w jednym
z wywiadów, postać Hannah oparł na historiach z młodości swoich znajomych i żony. Dlatego sytuacje z książki wydają się być realistyczne,
w końcu wzorowane są na życiu prawdziwych osób, z tym że składają
się na jedną postać.
Historia przedstawiona w 13 powodów prezentuje łańcuch przyczynowo-skutkowy, który pchnął bohaterkę do tak dramatycznej decyzji.
W kolejnych fragmentach czytelnik dowiaduje się o mniejszych i większych tragediach dotykających młodą dziewczynę, które prowadzą
do smutnego finału. Można wysnuć z tego refleksję, że wszystkie nasze słowa i czyny wykonane w kierunku drugiej osoby mają swój ciężar i konsekwencje. To pierwsza myśl. Druga, równie niepokojąca, może
brzmieć – czy jesteśmy tacy dobrzy, jak o sobie myślimy? Jak Clay, pozornie przeciętny chłopak, który jednak także stał się jednym z powodów do samobójstwa koleżanki.
Pozornie książka zaadresowana jest do młodzieży, ale ma swój uniwersalny wymiar. Jest momentami wstrząsająca i zostaje w pamięci na długo. Warto po nią sięgnąć i zastanowić się nad tym, w jak sposób sami
wpływamy na otaczających nas ludzi i czy jest to zawsze dobry wpływ.
Cytując: Nikt nie wie ze stuprocentową pewnością, w jakim stopniu jego
postępowanie odbija się na życiu innych.
Paweł Kozłowski

Z DKK

Sycylijska opowieść
Spotkanie DKK, które odbyło się 20 stycznia 2018 r. w nasielskiej bibliotece, upłynęło w miłej atmosferze i przy dobrym jedzeniu, gdyż karnawał ma swoje prawa. W klimat tak miło
spędzonego sobotniego południa świetnie wpisała się dyskusja o książce Mario Giordano
Ciotka Poldi i sycylijskie lwy.
Choć za oknem prószył śnieg, nikt nie miał trudności z przeniesieniem się w klimat upalnej Sycylii, z widokiem Etny, z otaczającym wyspę Morzem Śródziemnym i powszechnym
włoskim dolce vita. Historia nieco ekscentrycznej Isolde Oberreiter, znanej w rodzinie jako
Poldi, która przeniosła się z Monachium na Sycylię, aby delektować się trunkami w pięknym
otoczeniu, czy, jak to znacznie mniej delikatnie ujął autor, zapić się na śmierć, bez wyjątków
spodobała się członkiniom klubu. Każdy bowiem może w niej znaleźć coś dla siebie: piękne,
realistyczne opisy Sycylii, ciekawy wątek kryminalny, w którym niewykluczony jest udział
mafii oraz historię miłosną, której uczestnikiem jest, prócz ciotki Poldi rzecz jasna, przystojny
włoski komisarz Vito Montana. Wszystko to autor doprawił sporą szczyptą humoru i niewątpliwą znajomością sycylijskiej kuchni i obyczajów. Książka jest doskonałą lekką, relaksującą lekturą z odrobiną napięcia.
Ponadto decyzja głównej bohaterki skłoniła do przemyśleń, czy ktokolwiek z nas byłby w stanie rzucić dotychczasowe
życie i zmienić całkowicie otoczenie i sposób bycia. Trudno jest zmienić przyzwyczajenia, więc nie było wielu amatorów
takiego rozwiązania.
Na następnym spotkaniu wrócimy z gorącej Sycylii do Polski z lat 50-80 w książce Wojciecha Kałużyńskiego Niebieskie
ptaki PRL-u. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy w sobotę, 17. lutego, jak zwykle o godzinie 11:30.
Ewa Laskowska
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U HARCERZY

Doroczne spotkanie Mleczarzy

Biwak w Kościelisku

Chciałoby się napisać spotkanie Mleczarzy w mleczarni. To jednak już
niemożliwe, ponieważ po nasielskiej
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
mieszczącej się po II wojnie światowej
przy ul. Tylnej nie ma już nawet śladu.
Szkoda, bo była to krzepka staruszka,
do tego z piękną, prawie wiekową, historią. Młode pokolenie nasielszczan
nie kojarzy już ani miejsca jej działania, ani smaku jej wyrobów. A te
wyroby cieszyły się wielkim uznaniem smakoszy z wielu mazowieckich miejscowości, w tym i smakoszy
z Warszawy.
Nie znajdziemy śladów po mleczarni
przy ul. Tylnej, ale ślady jej działalności

tak. To sztandar Mleczarni, setki zdjęć,
potężne kroniki, przechowywane
w domach dokumenty, Jej ślady tkwią
też w ludziach – byłych dostawcach
surowca, pracownikach działów produkcji i transportu oraz pracownikach
biurowych.
Śladów jest więc dużo i aż dziwne, że
dotąd nie znalazł się nikt, kto by historię tak ważnego w dziejach ziemi
nasielskiej zakładu utrwalił w postaci
pracy naukowej, chociażby magisterskiej. Dziesięciostronnicowy zarys tej
historii znalazł się wprawdzie w pracy
licencjackiej, ale napisana była ona
na Wydziale Socjologii i analizowane było w niej zjawisko długotrwałego przywiązania dużej grupy byłej
załogi do swego zakładu. To przywiązanie przejawia się w dorocznych
spotkaniach byłych pracowników
Mleczarni. A od czasu ostatecznego

jej „zamknięcia” minęło już ćwierć
wieku.
Takie spotkanie odbyło się już i w tym
roku. Miało to miejsce w sobotę,
13 stycznia br. w restauracji-hotelu „Stary Młyn”. Przybyło na nie 38
osób. To pp. Jarosław Bober, Danuta
Borowska, Jadwiga Branicka, Iwona
Bucholc, Urszula Chmurska, Barbara Czachorowska, Danuta Czyżyk,
Jerzy Dębski, Jadwiga Graczykowska, Wanda Grubecka, Andrzej Hyży,
Bożena Kasiak, Danuta Klonowska,
Genowefa Kolwicz, Małgorzata Kordowska, Renata Kurzyńska, Anna Lewandowska, Krzysztof Lewandowski,
Andrzej Malon, Helena Morawska,

Zenon Niezgoda, Władysława Piotrowska, Edward Popielarski, Jadwiga
Rembecka, Wiesława Rucińska, Jacek
Ruciński, Barbara Rutkowska, Bożena
Strefnel, Wiesława Sekutowicz, Leokadia Sokolnicka, Jadwiga Szostak,
Elżbieta Turek, Grzegorz Turek, Ewa
Więckiewicz, Ewa Wiktorowicz, Elżbieta Wilk, Teodozja Wińska, Maria
Żukowska.
Tegoroczne spotkanie nasielskich
Mleczarzy miało wyjątkowo uroczysty charakter. Było to bowiem
już piąte spotkanie. To mały jubileusz. Był jeszcze jeden jubileusz. Była
pani Prezes OSM Jadwiga Graczykowska ukończyła 80 lat życia. Były
więc urodzinowe życzenia i potężny
kosz kwiatów, był tort i szampan. Był
też odczytany wiersz, napisany na
cześć jubilatki i przesłanie. Odczytali
je autorzy: panowie Edward Popie-

larski i Jacek Ruciński. Na tę okazję
pan Jacek Ruciński przygotował wyjątkowy upominek – piękny dyplom,
w którym był zamieszczony portret
św. Jana Pawła II, jego relikwie i wiersz.
I jeszcze z okazji jubileuszu i spotkania było coś wyjątkowego. Gościły na nim relikwie św. JP II I stopnia
w pięknym relikwiarzu. Przy okazji
p. Ruciński zaprosił Mleczarzy do odwiedzenia Pustelni k. Łopacina.
Spotkanie Mleczarzy to nie tylko
oficjalne wypowiedzi i rozmowy.
To w pierwszym rzędzie nostalgiczne
rozmowy indywidualne i grupowe.
To rozmowy, wspomnienia, „wymiana” wiadomości. Był czas na zabawę

przy muzyce. Tańczono w parach,
w grupach przy specjalnie dobranej
muzyce. Rolę DJ pełnił pan Jarosław
Bober.
W historii nasielskiej OSM pan syndyk
Bober miał do spełnienia bardzo trudne zadanie. Przypadła mu bowiem
rola, rola osoby zamykającej działalność zakładu. Zrobił to z wielką klasą,
chociaż z pewnością wolałby wnieść
do zakładu nowe „życie”. Teraz też
jest z załogą i czynnie uczestniczy
w organizacji dorocznych spotkań.
Wspierają go w tym dwie panie prezeski, Jadwiga Graczykowska i Jadwiga Szostak oraz wiele innych osób.
Załoga nasielskiej OSM kochała swój
zakład, a stara miłość nie rdzewieje,
więc kolejne spotkania z pewnością
będą się odbywały.
andrzej zawadzki

W dniach 13-17.01.2018 r. w Kościelisku k. Zakopanego odbył się biwak
harcerski Nasielskiego Środowiska ZHR, w którym uczestniczyło 50
osób. Wyjazd obfitował w wiele ciekawych zajęć i przeżyć. Harcerki,
harcerze i zuchenki nie tylko bawili się, ale również zdobywali nowe
umiejętności i doświadczenia.

Podczas biwaku odwiedziliśmy Jasną Górę, gdzie prosiliśmy o szczęśliwy pobyt i powrót do domu. Zajęcia programowe odbywały się
w drużynach, natomiast popołudnia spędzaliśmy na wspólnej nauce
jazdy na nartach pod czujnym okiem instruktorów narciarskich. Dzięki
wytrwałości, wszyscy zdobyli odpowiednie dla swojego pionu sprawności harcerskie, które zostaną wyszyte na rękawach mundurów.
W mroźny, ale słoneczny poniedziałek, 15 stycznia 2018 r. pod opieką
przewodnika tatrzańskiego zwiedzaliśmy Zakopane. Naszą wyprawę
rozpoczęliśmy od pomnika twórców polskiego harcerstwa, Olgi i Andrzeja Małkowskich. Stanęliśmy tu w rocznicę ich śmierci, aby oddać
hołd w imieniu wszystkich harcerzy i harcerek z naszego środowiska.
Następnie wjechaliśmy na Gubałówkę, gdzie roztaczał się przed nami
piękny widok na Tatry.
Biwak w Kościelisku minął bardzo szybko i nie było ani chwili na nudę.
Wspólne „świeczkowisko” pozwoliło na umocnienie więzi w naszej
harcerskiej rodzinie. Spędzony czas przyniósł wiele niezapomnianych
wrażeń, a dla drużynowych był okazją do kontynuacji całorocznej pra-

cy wychowawczej. Kadrę wyjazdu stanowili instruktorzy harcerscy.
Należy tu podkreślić, że są oni wolontariuszami, którzy od wielu lat
społecznie organizują dzieciom czas, zarówno w wakacje, jak i w ferie
zimowe. Jedyną i najważniejszą nagrodą za wykonywaną pracę kadry
wychowawczej jest przede wszystkim uśmiech dzieci i wdzięczność
rodziców. Zapraszamy do naszych drużyn ZHR chętne dziewczynki
i chłopców, którzy chcieliby zostać harcerzami lub zuchenkami.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
podczas organizacji
tegorocznego zimowiska, a szczególnie
Panu Burmistrzowi
Nasielska za wspieranie działań nasielskiego
ZHR-u i dofinansowanie kosztów transportu do Kościeliska.
Mamy nadzieję, że za
rok znów spotkamy
się na harcerskim szlaku.
Czuwaj!
phm. Ewa Kamińska HR
Fotorelację z naszego wyjazdu można znaleźć pod linkiem https://www.facebook.com/
Nasielskie-%C5%9Arodowisko-ZHR-1201229946677090/
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CHARYTATYWNIE

Znowu zagrała Wielka Orkiestra
Po dwóch latach nieobecności, w niedzielę, 14 stycznia br., gmina Nasielsk
ponownie przyłączyła się nie tylko
do ogólnopolskiej, ale ogólnoświatowej akcji, jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem
celem akcji było pozyskanie środków
na leczenie noworodków.
W tym roku sztab WOŚP mieścił się
przy Nasielskim Ośrodku Kultury
i został powołany z inicjatywy Wiktorii
Brulińskiej, której w organizacji całego
wydarzenia pomógł Dawid Domała.
W komisji czuwającej nad finansami zebranymi podczas akcji zasiadły:

Marzena Wiktorowicz, Anna Żbikowska i Sylwia Wiśniewska. Na niemal
2 miesiące przed imprezą, na popularnym portalu społecznościowym
(www.facebook.com), ruszyło wydarzenie dotyczące nasielskiego finału,
w którym regularnie były umieszczane wszelkie nowinki i informacje.
Do akcji sukcesywnie przyłączały się
kolejne osoby, firmy, sklepy, salony,
przekazując na aukcję różnego rodzaju przedmioty, gadżety, vouchery,
bony i inne. Nasielski sztab odgórnie z Fundacji WOŚP otrzymał 35
miejsc dla wolontariuszy, a chętnych
do kwestowania podczas finału
było o wiele więcej.
W niedzielę, 14 stycznia br.,
o godzinie 24:01 zbiórkę rozpoczął pierwszy wolontariusz (Paweł
Domański), który pod opieką taty
zbierał pieniądze podczas nocnego turnieju piłki nożnej, odbywającego się w hali sportowej. Kolejni
wolontariusze z niemal wszystkich
szkół w gminie Nasielsk wraz z pomocnikami i opiekunami ruszyli
na ulicę zaraz po 8:00 rano.

Kwesta odbywała się nie tylko
na terenie Nasielska, ale także
w Starych Pieścirogach i Cieksynie, a o jej bezpieczeństwo
zadbali także policjanci z komisariatu w Nasielsku, którzy
tego dnia zwiększyli patrole
i byli w ciągłym kontakcie ze
sztabem.
P ieniąd ze dla WOŚP
zb i e ra l i wo l o n t a r i u sze
z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
(opiekunowie: pani Anna
Chmielewska, pani Dorota
Podgórska); Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (pani
Agnieszka Sztabnik); Szkoła
Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach (pani Małgorzata Łuczyńska),
Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie (pan
Michał Kongiel), Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza (pani Danuta Białorucka) i Zespołu
Szkół Zawodowych w Nasielsku (pani

fot. M. Stamirowski

Agata Żbikowska i pan Krzysztof Turek).
Do akcji przyłączyły się także szkoły
w Popowie Borowym, Budach Siennickich i Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia”, które organizowały
zbiórki w swoich placówkach. Wspaniała i wyjątkowo życzliwa reakcja
mieszkańców naszej gminy sprawiła,
że w dzień finału bardzo trudno było
spotkać kogoś bez czerwonego serduszka na ubraniu.
Od samego rana biegacze i cykliści
z „Nasielsk Baszta Team” zachęcali
do uczestnictwa we wspólnym biegu ulicami Nasielska, a dla uczestników przygotowali symboliczne
medale. O godzinie 14:00 w budyn-

dowanymi przez bar „Smakosz”,
rozpoczęli prawdziwą muzyczną
ucztę. Jako pierwszy zagrał zespół
„Luz Band”, przenosząc słuchaczy
w klimatyczny bluesowy klimat.
Drugim zespołem były „Legendarne Zdready”, muzycy, którzy
wspierali nasielski finał WOŚP już
kilkakrotnie. Radomska 9-cio osobowa grupa „JMS Band” i ich sekcja
dęta zatopiła salę nasielskiego kina
w słodkich reggae’owych rytmach.
A na koniec warszawska załoga
„White Highway” z charyzmatyczną wokalistką (Kasia Bieńkowska)
dała najczystszy pokaz prawdziwego dobrego rocka, za co otrzymała wiele braw i owacje. Pomiędzy

ku NOK-u rozpoczęła się prawdziwa
uczta dla duszy i ciała. Na zgłodniałych uczestników i wolontariuszy czekała pyszna grochówka ufundowana
przez bar „U Kabana” oraz kanapki
i ciepłe napoje dzięki lokalnym sklepom, cukierniom i piekarniom, które
wspomogły sztab. „Klub Zdrowego
Stylu Życia” wykonywał darmowe
pomiary składu ciała i częstował biegaczy ciepłym energetycznym napojem. Animator dziecięcy, Grażyna
Rosiak „Magia Uśmiechu” przygotowała wiele atrakcji dla najmłodszych.
Natomiast drużyna harcerska „425
WDH Knieje” z LO w Nasielsku oraz
strażacy z OSP Nasielsk instruowali, jak
należy poprawnie udzielać pierwszej
pomocy. Na parkiecie swoje umiejętności taneczne pokazały trzy grupy
dzieci i jedna 7-letnia solistka ze szkoły tanecznej „Swag”. Pokaz ulicznego tańca zaprezentowała także grupa
break dance’owa „Cojones Grandes”.
W sali kinowej zaproszeni artyści,
posileni pysznymi posiłkami, ufun-

występami zespołów odbyły się licytacje, a pozycji do zlicytowania
było aż 57. Łączna kwota z samych
wylicytowanych przedmiotów wyniosła 8 000 zł. Punktualnie o godz.
20:00, przy budynku kina „Niwa”,
pod bacznym okiem i w asyście
strażaków z OSP Nasielsk, na niebie rozbłysły piękne i efektowne
fajerwerki ufundowane przez market budowlany PSB Mrówka, rodzinę państwa Zalewskich z Krzyczek
oraz NOK.
Łączna kwota, jaką udało się zebrać
ze wszystkich licytacji oraz kwesty
ulicznej dzielnych wolontariuszy
wyniosła 34 613 zł !!!
Fotorelację wykonaną przez Radosława Rosiaka oraz inne zdjęcia
uczestników finału można obejrzeć
na www.facebook.com, wpisując hasło „26 finał WOŚP w Nasielsku”. Pod
tym samym tytułem na www.youtube.com znajduje się także relacja wideo z tego magicznego wydarzenia.
D.D.
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AKCJA KATOLICKA DZIECIOM

Gwiazdkowa niespodzianka
W poniedziałek, 8 stycznia 2018 r.
Akcja Katolicka parafii św. Wojciecha w Nasielsku zaprosiła do naszego miasta grupę teatralną Blaszany
Bębenek, która przedstawiła dzieciom inscenizację pt.: „Smerfne
przygody - awantura o gwiazdkę”.
W spektaklu bohaterami były doskonale znane wszystkim dzieciom
Smerfy. Przedstawienie było energiczne i pełne humoru, a najmłodsi mogli aktywnie uczestniczyć
i współtworzyć akcję rozgrywającą
się w wiosce smerfów oraz w okolicznym lesie.
W tym dniu do Nasielskiego Ośrodka
Kultury zaproszono 160 dzieci z różnych szkół z terenu parafii św. Wojciecha w Nasielsku oraz ze Szkoły
Podstawowej w Popowie Borowym.
Nasi młodzi goście to osoby w szczególny sposób zaangażowane w życie
swojej parafii, np.: ministranci, koło
misyjne, schola, zuchenki oraz inne
dzieci, które zasługiwały zdaniem
wychowawców na wyróżnienie.
Na początku tego spotkania, pani
prezes Halina Kamińska, przywitała
wszystkich zebranych i podziękowała za przybycie nauczycielom i rodzicom. Podziękowała również panu
dyrektorowi NOK Markowi Tycowi

za okazaną pomoc i zaprosiła wszystkich do obejrzenia przedstawienia.
Bezpośrednio po jego zakończeniu,
pani dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 w Nasielsku, Katarzyna Świderska, podziękowała członkom Akcji
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Katolickiej za pracę i trud włożony
w wypracowanie funduszy, które
zostały przeznaczone na zorganizowanie przedstawienia dla tak dużej grupy dzieci. Jako podziękowanie
dla wszystkich członków Akcji Katolickiej, na ręce pani prezes wręczyła
bukiet kwiatów.
Po obejrzeniu spektaklu każde dziecko otrzymało słodki upominek, który
zabrało ze sobą do szkoły. Dziękujemy wszystkim osobom o „wielkim”
i życzliwym sercu, które poprzez
wsparcie akcji charytatywnych organizowanych przez Akcję Katolicką, przyczyniły się do sfinansowania
tego przedsięwzięcia.
E.K.

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Będzie dobrze

W grudniu 2017 r., w 25 nr. ŻN, ukazał się tekst pt. „W spirali strachu”. Przybliżyliśmy w nim historię rodziny Wodyńskich, która od 3 lat boryka się z poważną
chorobą dwóch córek, a w konsekwencji również z problemami finansowymi. Po kilku tygodniach od ukazania się artykułu i reportażu przygotowanego
przez Dawida Domałę poprosiliśmy panią Jadwigę o podsumowanie całej akcji.
Z jakimi reakcjami sąsiadów, mieszkańców spotkała się Pani po publikacji materiałów na temat Waszej rodziny?
– Reakcje mieszkańców były różne. Jeszcze teraz dowiaduję się, że wymyślam choroby swoim córkom. W pierwszej chwili, kiedy kilka dni po ukazaniu
się artykułu moja starsza córka przyszła z płaczem do domu, bo ktoś ją zaczepiał, byłam na siebie zła. Jednak następnego dnia pojawiły się u mnie trzy
kobiety, jedna z nich dała mojej córce ubrania i wszystkie były dla niej w sam
raz. Wtedy zobaczyłam uśmiech na jej twarzy i byłam pewna, że zrobiłam
dobrze. Potem też zaczęłam dostawać telefony, sms-y od obcych ludzi, znajomych o chęci pomocy mojej rodzinie.
Co było dla Pani największym zaskoczeniem, niespodzianką podczas spotkań
z ludźmi, którzy odważyli się Was odwiedzić?
– Pewnego dnia otrzymałam telefon: „Pani Jadziu, kuchnia do pani jedzie”.
Zapytałam zdziwiona: „Jak to kuchnia?” Okazało się, że jakieś osoby złożyły
się i kupiły mi kuchenkę do gotowania. Zaczęłam dostawać od ludzi jedzenie, chemię, ubrania. Jeden Pan zadzwonił do mnie i powiedział, że ma buty
dla moich córek – ciepłe, nowe buty... Jeszcze teraz łza mi się kręci w oku, że
znalazł się ktoś, kto mi po prostu pomógł, choć trochę, że w tym roku święta
były świętami.
Moja młodsza córka stanęła przy lodówce, otworzyła drzwiczki i powiedziała: „Mamo, nie wiem co mam zjeść, już tak dawno nie miałyśmy tyle rzeczy
w lodówce, tyle do jedzenia”. Nie wiem, co będzie jutro, za miesiąc.. ale tego
nikt nie wie. Dzięki ogromnej pomocy dobrych ludzi spłaciłam część zadłużenia. Zdaję sobie sprawę z tego, że nikt wiecznie nie będzie mi pomagał, ale
cała ta sytuacja dała mi nadzieję, że będzie dobrze. Dla mnie największym
zaskoczeniem okazała się reakcja ludzi, którzy płakali razem ze mną, mówiąc
mi, że będzie wszystko dobrze, że będą się modlić za moje dzieci.
Czy zdecydowałaby się Pani jeszcze raz podjąć ryzyko upublicznienia swojego
życia i swoich problemów?
– Tak. Patrząc z perspektywy czasu uważam, że postąpiłam słusznie, prosząc
o pomoc, bo przecież moje dzieci znowu się śmieją i mają co jeść. Strachu
nikt mi nie zabierze, w tej materii nikt nie jest w stanie mi pomóc – niestety,
ale już będę miała trochę lżej. Przy tej okazji poznałam wielu ludzi, którzy mi
pomogli i nadal pomagają. Pojawiła się też szansa na zmianę dachu, więc
wiem, że podjęłam dobrą decyzję, może tylko powinnam wcześniej szukać
pomocy.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli mojej rodzinie .
Dziękuję za okazane nam serce, życzliwość, dobroć, pomoc, dary, dobre
słowo… za to, że życie moich dzieci nie jest obojętne tak wielu ludziom.
Żadne słowa nie są w stanie opisać wdzięczności, jaką czuję, po prostu nie
ma takich słów... ale chyba najbardziej jestem wdzięczna Basi Pasiewicz, bo
gdyby nie ona, to ja sama nie poszłabym nigdzie prosić o pomoc,
za bardzo się wstydziłam. To Ona niemalże siłą zaprowadziła mnie do redakcji „Życia Nasielska”, a potem pojawiła się nadzieja na lepsze jutro.
Od redakcji:
Dziękuję naszym Czytelnikom za wrażliwość, za odwagę zmierzenia się z nieszczęściem innych i za wymierną pomoc materialną dla państwa Wodyńskich.
Za zaangażowanie w nagłośnienie tego tematu bardzo dziękuję panu Dawidowi Domale.
Iwona Pęcherzewska

NASZE DZIECI

Dla babć i dziadków

Celebracja ważnych i tradycyjnych świąt jest wpisane na stałe w kalendarz ważnych wydarzeń w nasielskim przedszkolu. Tak jest między innymi w przypadku
Dnia Babci i Dziadka.
Z tej okazji, w pierwszej połowie stycznia w Przedszkolu Samorządowym odbyło się wielkie świętowanie. Każda grupa przedszkolna zaprezentowała własny
program artystyczny.
Były śpiewy, wierszyki, pokazy tańca, życzenia oraz wręczanie laurek, a także wspólne tańce z dziadkami.
Duma rozpierała
dziadków, kiedy
ze wzruszeniem
oglądali występy
swoich milusińskich. Spotkania
umilił drobny poczęstunek i smakowity tort.
Michał B.

10

ROZMAITOŚCI

Życie Nasielska nr 3 (493); 26.01.–8.02.2018

NA SPORTOWO

PORADY

Rodzaje Paweł Sokolnicki w naszej hali
masażu
Masaż jest powszechnie znaną
i lubianą formą relaksu oraz stanowi profilaktykę różnych dolegliwości układu ruchu. Aktualnie
na rynku dostępna jest szeroka
oferta pozwalająca na wybór spośród wielu rodzajów masażu. Każdy może znaleźć coś dla siebie.
Masaże relaksacyjne mają na celu
obniżenie stresu i łagodzenie napięcia emocjonalnego. Stosowane są delikatne, płynne, długie
ruchy mające na celu wprowadzenie osoby masowanej w stan
błogości i odprężenia. Najczęściej
wykonywane są ciepłym olejem
lub w połączeniu z aromaterapią.
Należy tu również wspomnieć
o masażu gorącą czekoladą i gorącymi kamieniami, które mają
dodatkowe walory. Masaż gorącymi kamieniami daje doskonałe
rozluźnienie i zmniejszenie napięcia mięśni dzięki ich rozgrzaniu,
natomiast masaż gorącą czekoladą dodatkowo działa na skórę, powodując jej zmiękczenie i piękny
zapach.
Masaż klasyczny i leczniczy ma
na celu przede wszystkim rozluźnienie napiętych mięśni. Wykonuje się go nieco energiczniej niż
masaż relaksacyjny, z silniejszym
dociskiem, jednakże masaż ten

Nasielszczanin, Paweł Sokolnicki, zaszedł wysoko w hierarchii najlepszych
sędziów piłkarskich. Na sam światowy
szczyt. Wspólnie z Szymonem Marciniakiem, Tomaszem Listkiewiczem,
Tomaszem Musiałem, Radosławem
Siejką i innymi kolegami sędziuje
najważniejsze mecze światowej piłki
nożnej. Sędziował mecze na mistrzostwach Europy we Francji w 2016
roku, bardzo często sędziował też mecze w Lidze Mistrzów.
Od pewnego poziomu rozgrywek
istnieje specjalizacja w wykonywaniu tego zawodu (sędziowie piłkarscy utrzymują się z wykonywania tej
profesji). Nasz sędzia Paweł jest sędzią
liniowym. Myliłby się ten, kto uważałby, że to mniej ważna rola wśród
arbitrów. Rola każdego z sędziów
na boisku jest ściśle określona i równie
ważna. Był czas, że na boisku był tylko jeden sędzia, potem doszło dwóch
sędziów liniowych, zwanych czasami
sędziami bocznymi. To wszystko było
potrzebne, aby pomyłek na boisku
było jak najmniej. Ostatnio doszli kolejni sędziowie ze ściśle określonymi
zadaniami. Czasami i to nie pomaga
w pełni obiektywnie ocenić tego, co
dzieję się na boisku. Coraz częściej
włączana jest technika.
Na samym szczycie sędziowskiej
hierarchii istnieje wielka konkurencja.
Chętnych jest wielu, ale nie wszyscy
potrafią sprostać wysokim wymaganiom. Sędzia piłkarski to właściwie
„komputer”. I to komputer najwyższej
klasy – nieomylny i do tego bardzo
szybki. Szybki, o ile chodzi o decyzje.
Musi być też szybki, jeśli chodzi o stronę fizyczną. W ogóle ta strona musi
być też na najwyższym poziomie.
Zarówno strona mentalna, jak i strona
fizyczna jest możliwa do przebadania
i ocenienia. I sędziowie najwyższej
klasy są bez przerwy obserwowani

i monitorowani. Do tego dochodzą
stałe sprawdziany, egzaminy, selekcja.
Bo sędziować, szczególnie w ważnych
europejskich i światowych imprezach,
powinni najlepsi.

tarzyna Świderska, Urząd - sekretarz
Urzędu, Marek Maluchnik.
W programie na zakończenie spotkania był również halowy pojedynek drużyny Szkoły Podstawowej

Zbliżają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Odbędą się one w czerwcu 2018 r. w Rosji. Polska będzie miała
w tych mistrzostwach swego reprezentanta – polską drużynę narodową. Czy będzie miała również swego
przedstawiciela wśród sędziów?
Tego jeszcze nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że tak. Nasza ekipa
sędziowska bierze udział w przygotowaniach do tych mistrzostw, przechodzi sprawdziany i egzaminy. W marcu
zapadną decyzje w tej sprawie. Nasielskie środowisko piłkarskie kibicuje Pawłowi Sokolnickiemu. Liczymy
wszyscy, że w Rosji obok polskich piłkarzy będą również polscy sędziowie.
O wielu zasygnalizowanych tu problemach nasielska młodzież mogła
dowiedzieć się 12 stycznia tego roku
z tzw. pierwszej ręki, tzn. od sędziego
piłkarskiego światowej elity nasielszczanina, Pawła Sokolnickiego. Dla niej
dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1
i Gimnazjum oraz Urząd Miejski zorganizowali spotkanie w hali sportowej.
Szkołę reprezentowała dyrektor Ka-

nr 1 z drużyną Szkoły Podstawowej
nr 2. 1:0 wygrał zespół SP 2. Sędzią
tego spotkania był oczywiście pan
Paweł Sokolnicki. Po meczu młodzi
piłkarze i piłkarki (też były w obydwu
zespołach) otrzymali od organizatorów upominki, a pan Paweł podpisał
im wszystkim swoje zdjęcia.
Cała impreza było dobrze zorganizowana i przebiegała w miłej atmosferze.
Nasz międzynarodowy sędzia opowiedział o swej drodze z Nasielska na
szczyty sędziowskiej elity. Mówił m.in.
o marzeniach i o tym, jak one rosły w miarę osiągania postawionych
sobie celów. Mówił też o wyrzeczeniach, jakie towarzyszyły i towarzyszą
tej drodze. Sukcesy i zaszczyty zawsze
wymagają wyrzeczeń.

nie powinien być bolesny. Najlepsze efekty przynosi seria zabiegów, ale już pojedynczy zabieg
może przynieść ulgę, jeśli ktoś ma
wyraźne dolegliwości.
Dla osób intensywnie uprawiających sport zaleca się stosowanie
masażu sportowego. W zależności od potrzeb, akcent może być
położony na rozluźnianie mięśni
albo rozgrzanie stawów. Masaż

UROCZYSTOŚCI

może być wykonany przed wy-

Orszak w Cieksynie

siłkiem, jak i po wysiłku, by przyspieszyć regenerację organizmu.
Masaż bańką chińską to masaż
antycellulitowy, dlatego stosuje
się go głównie na uda i pośladki.
Można też wykonać masaż modelujący brzuch, używając bańki
albo skutecznie rozluźnić nim plecy. W tym przypadku konieczne
jest seria zabiegów, aby uzyskać
widoczny efekt.
mgr fizjoterapii Anna Cygańska
Klinika Zdrowia-fizjoterapia
i masaż
Tel. 506 915 950

Nie tylko w Nasielsku czy w Nunie odbyły się Orszaki Trzech Króli. Święto przypadające 6 stycznia br., uroczyście obchodzono również w cieksyńskiej parafii pw. św. Rocha. Dopisała pogoda i frekwencja.
W uroczystości wzięło udział kilkuset parafian i gości.
Orszak był dość nietypowy – narodzony Jezus na rękach Maryi w towarzystwie Józefa oraz w asyście aniołków i pasterzy jechał bryczką.
Za nimi natomiast na koniach poruszali się Trzej Królowie. Radosny
orszak, śpiewający najpopularniejsze kolędy, przeszedł od kościoła
do przystanku autobusowego w Cieksynie, po czym powrócił do świątyni. W środku kościoła zbudowana była stajenka, w której swoje miejsca
zajęła święta rodzina i małe aniołki.
Po radosnym przemarszu uczestnicy wzięli udział w mszy świętej. W jej
trakcie odbył się chrzest jednego dziecka. Po mszy św. na wszystkich
uczestników czekał gorący poczęstunek i smakołyki przygotowane
przez mieszkanki parafii.
Michał B.

Znaczną część spotkania zajęły pytania z sali i odpowiedzi na nie sędziego Sokolnickiego. Wiele z nich zadał
p. Marek Maluchnik. Ciekawe były
też pytania uczniów i uczennic. Niektóre z nich dotyczyły spraw bardzo
osobistych. Uczestnicy spotkania
poznali uczucia do rodzinnego miasta p. Sokolnickiego, o których gość
sam opowiadał. Dowiedzieli się też,
że jego ulubionym klubem jest Żbik
Nasielsk, w którym grał w piłkę nożną
i ping-ponga. Tu uczestnicy spotkania zdali sobie sprawę, jak ważną rolę
w jego karierze sędziowskiej odegrał tenis stołowy, gdzie jest niewielkie „boisko” i błyskawiczne odbijanie
małej celuloidowej piłeczki. A ten refleks jest bardzo potrzebny sędziemu
piłkarskiemu.
Pytano też o jego plany na przyszłość,
kiedy przestanie być już sędzią piłkarskim. Ta przyszłość będzie związana ze sportem. Najbliższe marzenie
to sędziowanie finałowego meczu
w Moskwie. Tu jednak jego marzenie rozmijało się z marzeniem niektórych miłośników piłki nożnej, czego ci
nie wyrażali głośno. Byłoby to bowiem niemożliwe, gdyby Polska
reprezentacja znalazła się w finale Mistrzostw Świata.
Na zakończenie spotkania organizatorzy wręczyli Gościowi szereg
upominków, a wśród nich koszulkę
klubową Żbika i portret p. sędziego
Pawła Sokolnickiego.
andrzej zawadzki

ZE SZKÓŁ. SP nr 1 Nasielsk

Koncert kolęd i pastorałek
Wspólne kolędowanie
to jedna z piękniejszych
tradycji związanych ze
świętami Bożego Narodzenia. Pozwala na głębsze przeżywanie tego
magicznego okresu.
Słowami kolęd ludzie
od stuleci wyrażali swoją wiarę oraz otwierali
szeroko serca na przyjęcie Tajemnicy Bożego Narodzenia. Kolędy
śpiewane w świątyniach, domach rodzinnych, podczas wieczerzy wigilijnych
szczególnie pięknie brzmią w wykonaniu dzieci.
We wtorek, 9 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku odbył
się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Było
odświętnie i uroczyście. W wyjątkowej scenerii centralne miejsce zajmowała szopka. Liczne lampiony, anioły, oświetlenie, choinki, dodawały uroku i
wprowadziły zgromadzonych gości w wyjątkową atmosferę koncertu. Pięknie wybrzmiewały znane i lubiane kolędy przeplatane krótkimi komentarzami czytanymi przez Zosię Łączyńską, Tymka Czyża, Wiktorię Węgrodzką
i Michała Fedorczyka.
Dzieci zaprezentowały 6 kolęd i 3 pastorałki. Dopełnieniem koncertu były
recytacje, m.in. takich utworów jak: „Chleb Miłości”, „Boża Miłość”, Wigilijna
Noc”, „Gwiazda Trzech Króli”, „Zaczarowane drzewko”.
Nasi wierni widzowie – rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i przyjaciele naszych
pociech – z radością przyglądali się całemu przedsięwzięciu, chętnie włączyli
się do wspólnego kolędowania oraz nie szczędzili braw wykonawcom. „Mali
artyści” stanęli na wysokości zadania. Z przejęciem recytowali i wspólnie wyśpiewali wcześniej przygotowane kolędy i pastorałki. Nad całością czuwały
panie: B. Białorucka, D. Fijalska, A. Łączyńska dumne ze swoich wychowanków. Dziękujemy koleżance A. Woźniak za wsparcie od strony plastycznej.
Mimo chłodu za oknem, podczas spotkania panowała sympatyczna i ciepła
atmosfera pełna życzliwości. Taki wieczór łączy wszystkich i buduje poczucie
wspólnoty.
D. Fijalska
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku
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Wpisani w historię Nasielska

Ignacy Jankowski (1902-1984), ułan i pancerniak
z Dywizji Generała Stanisława Maczka

z Niemcami w 1940 roku. Po upadku Z Polski docierają informacje
Francji następuje przerzut do Wielkiej o sowieckich represjach. DowódBrytanii i przydział do 24 – tego Puł- cy i bohaterowie walk na Zachoku Ułanów. Choć zachowano przed- dzie nazywani są zdrajcami narodu
wojenną terminologię kawaleryjską przez nowe komunistyczne władze.
ułani przesiedli się z koni na czołgi. W końcu 1947 roku Ignacy JanPułk wszedł w skład 1 Dywizji Pancer- kowski powraca statkiem do Polnej pod dowództwem gen. Stanisła- ski i osiedla się w Nasielsku, gdzie
wa Maczka i 1 sierpnia 1944 mieszka jego brat. Podejmuje praroku wylądował we Francji. cę w Gminnej Spółdzielni jako kieStąd wiedzie piękny szlak rownik transportu, a od połowy
bojowy rozpoczęty bitwą lat 60–tych XX w. jako kierownik
pod Falaise, gdzie przez kil- Wojewódzkiej Spółdzielni Transka dni Polacy stawili zacie- portu Wiejskiego. Cechą charaktekły opór na wzgórzu Ormel rystyczną wielu osób, które przeszły
nie pozwalając przeważa- tragedię wojny jest niechęć do
jącym siłom niemieckim wspomnień i rozgrzebywania przewydostać się z okrążenia. szłości, jest pragnienie normalneCzęsto dochodziło tam go, rodzinnego życia i zapewnienia
do walki wręcz. Pan Igna- bezpieczeństwa najbliższym. Jedycy wspominał po latach nym kolegą dzielącym wojenne
z uśmiechem, że dwóch wspomnienia jest Jerzy Zasadzińjego kolegów kompletnie ski, żołnierz AK i powstaniec warosiwiało w czasie tej bitwy. szawski. W 1950 roku nasz bohater
Jak powiedział marszałek zakłada rodzinę poślubiając Janinę
Montgomery: „Niemcy Zwierzyńską. Pani Janina pamiętabyli jakby zamknięci w bu- na jest przez wielu jako długoletnia
telce, a polska dywizja tym pracownica Banku Spółdzielczego
korkiem, który ich w tej w Nasielsku.
Plutonowy Ignacy Jankowski, lata 20-te, XX w.
butelce zamknął”. Niemcy
szkolenie, dłuższe i bardziej inten- szybko nabrali respektu dla polskich Ignacy Jankowski przechodzi na
sywne niż w innych rodzajach broni. pancerniaków nazywanych „Czar- emeryturę w 1970 roku spędzając
Wyróżniających się ułanów kiero- nymi Diabłami” od czarnych skórza- wolny czas na łowieniu ryb, pracy na Starszy Wachmistrz Ignacy Jankowski. I Dywizja Pancerna. Fot. około 1945 r.
wano do Centrum Wyszkolenia Ka- nych płaszczy noszonych przez
walerii w Grudziądzu, gdzie trafił też pierwszych polskich czołgistów
plutonowy Jankowski.
w latach 1930 – tych. PancerZ końca lat 1920 – tych pochodzi niacy gen. Maczka zachowali tę
ciekawa fotografia, na mundurze na- symbolikę nosząc czarny, lewy
szego bohatera dumnie prezentują naramiennik na mundurach. Mósię następujące medale i odznacze- wiono o nich, że wyszli z piekła
nia: Brązowy Krzyż Zasługi, Medal by pomścić cierpienia swej OjDziesięciolecia Odzyskanej Niepod- czyzny. Z Francji ruszyli do Belległości, Państwowa Odznaka Spor- gii i Holandii wyzwalając Ypres,
towa, Odznaka Pionierów, Odznaka Gandawę i Bredę. Polacy wpisa25 Pułku Ułanów, Odznaka Centrum li się na trwałe w historię Bredy,
Wyszkolenia Kawalerii.
miasto uniknęło zniszczeń i strat
Ignacy Jankowski przebył Kampa- w ludności cywilnej dzięki błynię Wrześniową 1939 roku służąc skotliwemu manewrowi oskrzyw szwadronie pionierów (saperów) dlającemu gen. Maczka. Ignacy
w 10 – tej Brygadzie Kawalerii. Była Jankowski kończy szlak bojowy
to pierwsza jednostka pancerno – w Wilhelmshaven 5 maja 1945
motorowa powstała ze stopniowo roku w stopniu starszego wachprzekształcanych pułków kawale- mistrza (odpowiednik st. sierżanryjskich. Pod dowództwem genera- ta w piechocie). Przez następne
ła Stanisława Maczka brygada brała dwa lata jego jednostka pozostaudział w walkach odwrotowych pod je na terytorium okupowanych
Jordanowem, Wiśniczem, Łańcutem, Niemiec i wreszcie w czerwcu
Rzeszowem i Lwowem. 19 wrze- 1947 roku zostaje przerzucona
Starszy Wachmistrz Ignacy Jankowski (stoi pierwszy z prawej), Niemcy rok 1945 (?).
śnia 1939 roku przeszła na Węgry, do Wielkiej Brytanii i rozformoby uniknąć niewoli. Wraz z tysiącami wana. Nadszedł czas życiowych
działce i ciesząc się wnukami. Umie- storycznych poświęconych genera- Dziękuję Tadeuszowi i Jadwidze Jantowarzyszy broni pan Ignacy prze- decyzji: pozostać na Zachodzie czy ra w 1984 roku, jest pochowany na łowi Maczkowi i jego niezwykłym kowskim za udostępnienie informacji
o Ojcu.
dostał się przez „zieloną granicę” do wracać do Polski?
nasielskim cmentarzu. Ostatnie lata żołnierzom.
Tomasz Krasoń
Francji, gdzie kontynuował walkę
przyniosły kilka poważnych prac hiIgnacy Jankowski urodził się w 1902
roku w Terpiłowiczach, pow. Brześć,
dzisiaj na terytorium Białorusi. Od
dziecka zafascynowany wojskiem
wstąpił na ochotnika do 25 Pułku
Ułanów z siedzibą w Prużanach. Kawaleria była w II RP formacją elitarną,
wybrańcy przechodzili intensywne
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Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część XV
Niedziela, 22 kwietnia 1917 roku
Dochodzą nas bezustannie przykazy, przykazy i jeszcze raz przykazy i różnego rodzaju wezwania od
tymczasowego rządu rosyjskiego.
Alarmuje on całą armię, że Rosja
w niebezpieczeństwie, że Niemcy
zbierają ogromne siły na froncie
dźwińskim, aby uderzyć na Piotrogród. Otóż aby im dać należyty odpór, potrzeba w armii jedności
i karności. Rząd wzywa oficerów,
aby obchodzili się z żołnierzami po
przyjacielsku, aby widzieli w żołnierzu obywatela sołdata, jak również,
aby i żołnierze nie pamiętali dawnych
uraz i uważali swych oficerów. W końcu rząd wzywa wszystkich rolników,
aby obsiewali wszystką ziemię zbożem, gdyż takowe będzie potrzebne
dla armii. Takie wezwania żołnierze
przyjmują z lekceważeniem i drwinami. Dowodzą oni, że w domu nie ma
komu robić i czym siać, a jeśliby ostatecznie i zasieli, to któż będzie zbierał,
kiedy robotnika brak. Jest to poniekąd
prawda, ponieważ brak robotnika
wszystko hamuje.
W ogóle żołnierze ruscy nie bardzo
przejmują się patriotyzmem, a szczególnie obecnie, kiedy poczuli się nieco swobodniej. Dochodziło do tego,
że żołnierze bez żadnych skrupułów
uciekali z pozycji do domu, a gdy ich
zatrzymywali różni komendanci i naczelnicy pociągów, to tych ostatnich
wprost wyrzucali z pociągów w biegu.
Zajrzyjmy prawdzie w oczy, uznajmy
gorzki fakt. Bardzo wielu jest Rosjan
niekochających Rosji, ale nigdzie na
kuli ziemskiej nie znajdziemy Polaka, który by Polski nie kochał, gdyż
to jest niemożliwe. Polska to wzniosły poczet, Polska – to najszlachetniejszy kraj odważnych wojowników
świetlanego szaleństwa. Każdy Polak
nosi Polskę w swym sercu, gdyż jest to
jego jasna kraina. Jest nie tylko ojczyzną, lecz i marzeniem, a marzenie nie
umiera nigdy i jest twórczym początkiem wszechświata. O nieszczęsna,
której błogosławię?! Do ciebie, Ojczyzno, wbrew złemu losowi wyciągam
ukrzyżowane ramiona. A jednak jam
spokojny, gdyż wiem, że nosisz w sobie słońce życia. Daj Boże, aby dożyć
tej chwili, gdy Polska cała będzie oddychać swobodą i wolnością. (…)
Niedziela, 29 kwietnia
Nasza sprawa narodowa coraz lepszy
bierze obrót dla nas. Trzech mieliśmy
wrogów, trzech okrutnych zaborców.
Jeden zwalony już leży w gruzach.
Jego właśnie obrońcy wczoraj – dziś
z nami do boju stanęli. Wolny naród
rosyjski nie chce mieć nic wspólnego z dawnym rządem, który nas
przez tak długie lata ciemiężył. Cały
naród rosyjski wyciąga do nas swoją
dłoń, aby zapomnieć mu o dawnych
krzywdach i abyśmy nie widzieli dziś
w ruskim narodzie wrogów, a przyjaciół. I rzeczywiście dzwon dziejów
do nas woła, do wspólnej walki ze

wszystkimi narodami świata – przeciw germanizmowi.
Do Mińska zjechali się polscy delegaci wojskowi do wspólnej narady nad
formowaniem czysto polskich dywizji.
Będzie to faktycznie polskie wojsko.
Guczkow dał rozporządzenie wydania Polakom wszystkich sztandarów
zabranych nam w 1830 i 1831 r. Dziś
naprawdę Rosjanie mówią do nas
szczerze i byłoby wielkim grzechem
z naszej strony, gdybyśmy odepchnęli wyciągniętą ku nam życzliwą dłoń.
Niedziela, 6 maja
Wielkie wypadki historyczne doby
dzisiejszej przesuwają się nam przed
oczyma tak prędko, że wprost mimochodem przechodzą koło nas.
Największym wydarzeniem historycznym, jakie miało miejsce
w marcu roku bieżącego, był przewrót starego zmurszałego rządu rosyjskiego i początek wielkiej rewolucji
rosyjskiej, która na pewno jeszcze się
nieprędko skończy i która zdaje mi się
będzie decydować o końcu wojny.
Do największych wypadków kwietniowych należy wypowiedzenie
wojny Niemcom przez Amerykę.
Wolny republikański naród Ameryki
Północnej ze swym poważnym prezydentem Wilsonem na czele wystąpił zbrojnie nie dlatego, aby osiągnąć
jakieś ekonomiczne korzyści, a jedynie dlatego, aby wspólnie z narodami świata walczyć o wolność małych
i dużych narodów. Wystąpienie Ameryki Niemcy przyjęli z lekceważeniem.
Posłuchajmy, co mówią Amerykanie
o sobie. Przede wszystkim mobilizują
flotę okrętów wojennych. Przygotowują się do walki i Niemcy. Oprócz
tego mobilizują Amerykanie pięćsettysięczną armię, która będzie
walczyła na froncie francuskim za
swobodę narodów. Podać tu trzeba
i to, że Ameryka odda ogromne korzyści ekonomiczne naszej koalicji
w postaci różnych materiałów wojennych, których brak daje się odczuwać
w niektórych państwach. Ameryka
wcześniej nie będzie gotowa aż około 1 sierpnia roku bieżącego, wobec
czego budzi się pewna wątpliwość,
czy stara Europa wytrzyma te kilka
miesięcy strasznych zmagań. (…)
W Rosji obecnie wszystko budzi się
do wolności i nic dziwnego. Po długich wiekach despotyzmu wszyscy obecnie dopominają się swych
praw, na przykład w Kijowie zjechało się około czterystu kobiet polskich
na obrady w celu równouprawnienia
kobiet na równi z mężczyznami. Metropolitę hr. Szeptyckiego, który był
zaatakowany za to, że śmiało występował przeciw ruskim apetytom po
zajęciu Galicji w 1914 roku, obecnie
przy nowym rządzie wypuszczono
na wolność. Trzy dni bawił w Kijowie.
Odprawił tam nabożeństwo w miejscowym kościele po ukraińsku i po
polsku. Zalecił budować w Kijowie
cerkiew ukraińską i wydawać gazetę
ukraińską po polsku. Postanowił rów-

nież przeprowadzić dochodzenie
o przymuszaniu unitów do prawosławia. Jest on szczerym opiekunem unii
i obrońcą.
Niedziela, 13 maja
Związek Wojskowych Polaków stara
się o utworzenie polskiej armii. Prawdopodobnie będą utworzone czysto
polskie korpusy. Będą o tym decydować nasze partie polityczne oraz prasa polska w Rosji.
Uroczyste święto narodowe 3 Maja
obchodzono wszędzie w Rosji z dużą
okazałością. Wszędzie rozpuszczono
żołnierzy Polaków na tę uroczystość.
Nawet w Rumunii w mieście Birlad
obchodziliśmy to uroczyście. Przy tej
okazji rodak nasz Wilczyński wygłosił
mowę o genezie i upadku Konstytucji 3 Maja. Jest to już sto dwudziesta
szósta rocznica Konstytucji 3 Maja.
Na pamiątkę zachowuję sobie dwa
widoczki, tj. fotografię pochodu narodowego ze sztandarem z 1794 roku
i kościółek unicki w Birłacie w którym
odbyło się nabożeństwo o pomyślność naszej ojczyzny. Prawdopodobnie w dalszym ciągu będą odbywać
się zjazdy i narady w sprawie polskiej
na przyszłość.
Poniedziałek, 14 maja
(…) W Rosji rewolucja szerzy się coraz bardziej. Włościanie w niektórych
guberniach przystąpili samowolnie
do mierzenia ziemi dworskiej, wycinania lasów. W wielu majątkach dopuszczono się grabieży, w czym brali
udział i żołnierze, na przykład w pobliżu Charkowa napadli na dwa duże
majątki w których były gorzelnie,
rozbito je, wódkę wypito. Tak się raczono, że wielu żołnierzy pozostało
martwymi od pijaństwa. W Besarabii znowu rozpowszechniły się najki rozbójników, którzy rabują dwory
i Niemców. Na pozycjach dezerterstwo na porządku dziennym. Żołnierze nie słuchają swych naczelników
– wszędzie rozluźnienie. Na całym
naszym froncie panuje zupełny spokój, a to jedynie dlatego, że żołnierze
niemieccy z naszymi „bratają się”, to
znaczy, że jedni i drudzy wzajemnie
przychodzą do siebie i zachęcają się,
aby do siebie nie strzelać, że powinien
być już pokój zawarty. Zdradziecki
Prusak ma na wszystko pomysły.
Wtorek, 15 maja
Na frontach zachodnich, tj. francuskim i włoskim odbywają się nadzwyczaj krwawe boje. Francuzi i Anglicy
następują energicznie na Niemców.
Ich ciężka artyleria rozbija wszystko,
co jej stoi na drodze. Nie pozostają nawet najstraszniejsze lochy podziemne zbudowane z iście piekielną
dowcipnością. Francuzi i Anglicy wypierają Niemców ze swych terytoriów
krok za krokiem, biorąc im jeńców.
(…)
Obecnie Niemcy korzystają z tej okoliczności, że na naszym froncie udało
im się w naszą rewolucyjną i zdezorganizowaną armię wmówić, że bę-
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dzie pokój i żeby nasi nie następowali,
to i oni nie będą następować. Przerzucają swoje siły na front francuski,
aby powstrzymać Anglików i Francuzów. Tak to dzisiejsza rewolucja rosyjska dużo przeszkadza w dopięciu
tego szlachetnego celu – wolności
dla wszystkich narodów. Niemcom
jeszcze udaje się do czasu. Czy im się
jednak dalej będzie udawać, to przyszłość nam pokaże, bo nasz poważny
sprzymierzeniec zza morza – Wilson
powiedział, że dopóty nie złoży broni, dopóki Wilhelm i Karol austriacki
nie będą zrzuceni z tronów i wówczas może tylko nastąpić swoboda
wszystkich ludzi, a szczególnie dla nas
Polaków, którzy jesteśmy rozćwiartowani na trzy części. Bądźmy pewni, że
Niemcy nigdy nie zgodzą się dobrowolnie oddać nam Śląska, Poznańskiego i Pomorza, a Polska bez morza
chociażby i zupełnie wolna – zawsze
będzie krajem martwym.
Środa, 16 maja
(…) Dziś mija rocznica naszego wyjazdu na pozycję. Tak mi żywo stoi
to wszystko w pamięci, te pożegnanie ludności miejscowej, a szczególnie pożegnanie pani Marii – nigdy się
tego nie zapomni. W ciągu tego roku
na pozycji wiele się zmieniło dla nas
na gorsze. Nie dlatego, aby nas kule
nieprzyjaciela wybiły, chociaż i bez
tego nie odbyło się, ale głównie naród wyczerpał się do tego stopnia,
że połowa stała się wprost kalekami od straszliwych niewygód, złego odżywiania się i od forsownych
marszów, gdzie przechodziliśmy
z frontu na front. Wobec czego po-

łowa prawie kalek odjechała do domów. Co do mnie osobiście, to czuję
się jeszcze jako tako. Na zdrowiu nie
najgorzej, staram się, jak mogę, aby
ten najdroższy skarb, zdrowie, podtrzymywać czem można i jak można. Najbardziej obawiam się, aby nie
zarazić się nieuleczalną chorobą, tj.
syfilisem, ponieważ w naszej rocie
znajduje się kilku osobników chorych na syfilis. Razem się stołujemy,
razem pijemy herbatę i to właśnie
przy takich warunkach wszystko
możliwe. Dziwię się bardzo, dlaczego takich ludzi trzymają w armii.
Dziwne mam doprawdy szczęście.
Wszędzie napotykam syfilityków i to
przychodzi z nimi wspólnie żyć. Miało to miejsce i dawniej, kiedy byłem
w zapasowym batalionie, ale tam
mnie jakoś Pan Bóg strzegł od tej
plagi. Między ruskimi ludźmi często
można spotkać syfilityków. Zaraza ta
u nich szeroko rozpowszechniona.
Już mija osiem miesięcy, jak jestem pisarzem w naszej rocie. Pracujemy we dwóch, tj. z feldfeblem
Kisjakowem. Jest to człowiek inteligentny i dość oczytany. Ma jednak
tę wadę, że jest on syfilitykiem. Co
kilka miesięcy jeździ on leczyć się.
Następnie przyjeżdża niby zdrów,
do czasu. Obecnie też pojechał 11
maja. Ostatnimi czasy zaraza ta
u niego wystąpiła bardzo widocznie.
Jestem w wielkiej obawie, czy i ja nie
zaraziłem się od niego, gdyż w mojej
obecności brał moją łyżkę i kociołek.
Zauważyłem nawet kilka dziwnych
krostek na dziąsłach.
Wiktor Oleksiak

Kalendarium dziejów Nasielska i okolic
od 1795 roku do 1939 roku – część VIII
1923 r. – (sierpień) wizytacja nasielskiej parafii przez bpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego.
1924 r. – (15 listopada) przystosowanie wąskotorowej linii kolejowej
Nasielsk – Sierpc do potrzeb kolei szerokotorowej i oddanie jej do użytku.
1924 r. – w Nasielsku działa szkoła religijna Bet Jokowa (hebr. Szkoła Jakuba) przeznaczona dla ubogich dziewcząt żydowskich. Założona i utrzymywana przez partię Agudas Israel. W programie nauczania nacisk był
położony na przedmioty judaistyczne takie jak: język hebrajski, religia
oraz historia i tradycja Żydów. Do szkoły tej uczęszczało 30 dziewcząt.
1925 r. – do kościoła po remoncie wracają ukryte w czasie wojny organy. Ich remontu dokonano w Czechach. W dniu przejęcia organów
urządzono specjalną uroczystość. Wierni wysłuchali koncertu w wykonaniu pani Grzebskiej, właścicielki majątku w Jackowie.
1926 r. – (1 września) w Nasielsku oddano do użytku siedmioklasową
szkołę powszechną. Budynek posiadał 14 dużych sal lekcyjnych oraz pomieszczenia gospodarcze w suterenie. Pomieszczenia te przeznaczone
były do hodowli jedwabników. Obok szkoły pobudowano dom nauczyciela o sześciu izbach mieszkalnych.
1926 – 1929 – realizacja ważnych dla miasta inwestycji komunalnych:
wybudowano rzeźnię miejską przy ulicy POW; oddano do użytku wiatę
targową na rynku o 27 stanowiskach handlowych; wybrukowano kilka
ulic i wykonano wokół rynku chodnik z płyt cementowych; zakupiono
10 ha gruntu pod przyszłe targowisko dla zwierząt gospodarskich; wykonano również boisko sportowe wyposażone w strzelnicę. Postępowała również elektryfikacja w szczególności w centralnej części miasta.
Udało się także poprowadzić kolektor sanitarny w ulicach: Warszawska,
Kilińskiego i Kościuszki o długości ok. 800 metrów.
1927 r. – (październik) w Nasielsku odbył się I diecezjalny zjazd Zakonu
św. Franciszka. Liczba delegatów na zjazd sięgnęła 400 osób, a samych
duchownych było ok. 90. Oprócz biskupa ordynariusza płockiego i innych hierarchów kościelnych, byli również duchowni z Czechosłowacji.
1928 r. – podczas podróży po gospodarstwach chłopskich i ziemiańskich północnego Mazowsza, w Chrcynnie gościł prezydent Ignacy Mościcki, który dokonał inspekcji wzorowo prowadzonego tu gospodarstwa
hodowlanego.
Redakcja NTK
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
24–28 stycznia, godz. 15.00

Fernando 2D (dubbing)
Animacja, familijny, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz.
46 min.

Fernando jest młodym byczkiem niepodobnym do innych - zamiast walczyć, woli bowiem leżeć pod drzewem i wąchać kwiatki.
Pewnego dnia pięciu mężczyzn poszukuje
najwaleczniejszego i najodważniejszego byka,
który weźmie udział w walkach w Madrycie. Za
sprawą pomyłki ich wybór pada na Fernanda,
który musi stawić czoła losowi…
24–28 stycznia, godz. 17.00

Paddington 2 2D (dubbing)
Familijny,komedia,przygodowy;Francja,Wielka Brytania;
Czas trwania: 1 godz. 43 min.

Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych manierach i skłonności do wpadania
w tarapaty trafi w złe towarzystwo. Pomyłkowo
osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy, naiwny
Paddington zrobi wszystko, by sprowadzić ich
na dobrą drogę. A że siłę przekonywania ma
wielką, rzecz może się udać...
24–28 stycznia, godz. 19.00

Gotowi na wszystko.
Exterminator
Komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 45 min.

Piątka oddanych przyjaciół miała od dzieciństwa wielkie marzenie - chcieli wstrząsnąć
polską sceną metalową i gromadzić na koncertach tłumy, a wszystko to pod szyldem zespołu
o złowieszczo brzmiącej nazwie: Exterminator.
Czas jednak pokazał, że młodzieńcze ambicje
to jedno, a życie to drugie.
31 stycznia–4 lutego, godz. 15.00

Gnomy rozrabiają
Animacja,komedia;Kanada;Czas trwania:1 godz.29 min.

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Masz szansę wprowadzić do swojego życia
więcej harmonii i spokoju. Poznasz wiele
ciekawych osób. Będziesz miał możliwość
przeżycia wspaniałej przygody. Zacznij się
regularnie ruszać.
Byk 21.04-20.05
Zacznij patrzeć na pewne sprawy z różnych
punktów widzenia. Nie pozwól, aby inni
kierowali Twoim życiem. Może dojść do
partnerskich nieporozumień. Czekają Cię
nieoczekiwane zmiany.
Bliźnięta 21.05-21.06
Zacznij działać. Siedząc z założonymi rękami, nie uda Ci się niczego osiągnąć. W pracy zdecydowana poprawa, zwolnisz tempo,
dzięki czemu Twoja wydajność zdecydowanie wzrośnie.
Rak 22.06-22.07
Wszystkie Twoje sprawy zawodowe zaczną
się układać pomyślnie. Jeśli szukasz nowej
pracy lub walczysz o awans, to powodzenie
Ci sprzyja. Koniecznie wysypiaj się, a w podróży nie pędź na ostatnią chwilę.
Lew 23.07-23.08
Bądź uważny i skoncentrowany na każdym
swoim działaniu. Masz szansę na gorące
uczucie. Pamiętaj jednak o odpowiedzialności, postępuj tak, aby nikogo nie ranić. Formę
i energię przywrócą regularne spacery.
Panna 24.08-22.09
W Twoim życiu może pojawić się teraz wiele stresujących sytuacji. Poradzisz sobie ze
wszystkim. Osiągniesz swoje cele dzięki niezwykłym pomysłom lub zbiegom okoliczności. Masz swoją szansę na sukces!

Waga 23.09-23.10
Pojawi się okazja do pracy w twórczym zespole. Będziesz mógł wiele się nauczyć. Nie
kieruj się emocjami przy podejmowaniu decyzji i nie daj się wplątać w spory. Ktoś zwróci
się do Ciebie z prośbą o pomoc.
Skorpion 24.10-22.11
Nie lekceważ terminów, każde opóźnienie
może mieć negatywne konsekwencje. W każdej sytuacji spróbujesz postawić na swoim.
Unikaj alkoholu, papierosów i kawy, bo niebezpiecznie podskoczy Ci ciśnienie.
Strzelec 23.11-21.12
Dzięki odwadze i determinacji uda Ci się osiągnąć zamierzone cele. Trzy razy się zastanów,
zanim zgodzisz się na coś, co jest dla Ciebie
niewygodne. Twoje niewinne uwagi mogą
wywołać wielką awanturę.
Koziorożec 22.12-20.01
Zrób coś miłego dla ludzi, a zyskasz szacunek
i poprawisz sobie humor. Aura sprzyja sympatycznym spotkaniom, ale bez potrzeby nie
rozmawiaj o cudzych wadach. Spaceruj codziennie.
Wodnik 21.01-19.02
Nie martw się debetem albo bałaganem
i rób to, co do Ciebie należy. Nie odkładaj
na później żadnych ważnych decyzji. Trudno Ci będzie usiedzieć w jednym miejscu.
Uważaj na kontuzje.
Ryby 20.02-20.03
Będziesz obowiązkowy i lepiej niż zwykle
zorganizowany. Niestety, wokół Ciebie sporo
bałaganu i chaosu. Odpoczywaj i nie zmuszaj
się do tego, na co nie masz ochoty. Pomnażaj
majątek!

Takich krasnali, żeście jeszcze nie poznali!
Skrzaty ogrodowe, które ożywają, wszystkożerne rozrabiaki z innego wymiaru oraz dwójka dzieciaków, od których zależą losy całego
świata. Często to właśnie najmniejsi stają się
największymi bohaterami!
31 stycznia–4 lutego,
godz. 17.00 i 19.00

Podatek od miłości
Komedia romantyczna; Polska; Czas trwania: 1 godz.
53 min.

Surowa inspektor Klara (Aleksandra Domańska)
ściga domniemanego oszusta podatkowego cynicznego, acz pełnego uroku Mariana (Grzegorz Damięcki), który przez niefrasobliwość
i dobre serce popadł w kłopoty podatkowe.
Kiedy los „ściganego” wydaje się przesądzony, nieoczekiwanie i wbrew wszelkim regułom
Klara i Marian zakochują się. Uruchomi to ciąg
komicznych wydarzeń, które odmienią życie
bohaterów. On dla dobra sprawy może zostać
facetem do towarzystwa. Ona może trafić do
więzienia. Czy tak się stanie?
9–11 lutego,
GODZ. 15.30; 18.00; 20.30
13–18 lutego,
GODZ. 15.30; 18.00; 20.30
21–25 lutego, GODZ. 17.00; 19.30

Nowe oblicze Greya
(z napisami)

Melodramat; USA; Czas trwania: 2 godz.

Trzecia część ekranizacji światowego bestselleru - trylogii autorstwa E.L. James.
21 lutego–25 lutego, GODZ. 15.00

Tedi i mapa skarbów
2D (dubbing)

Animacja; Hiszpania; Czas trwania: 1 godz. 26 min.

Tedi Jones udaje się do Los Angeles, by zapoznać się z nowymi odkryciami archeolożki Sary Lavroff. Odnalazła
ona papirus wskazujący na istnienie naszyjnika należącego do mitycznego króla Midasa, który mocą swego dotyku wszystko zamieniał
w złoto.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Korepetycje z matematyki na każdym
poziomie. Tanio. Tel. 798 714 084.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529
925.
Dotacje PROW 2014-2020. Wkrótce
nabory wniosków. Modernizacja gospodarstw rolnych (zakup maszyn), Małe
Gospodarstwa (60 tys. zł), Młody Rolnik
(100 tys. zł), Rozpoczęcie Działalności
(100 tys. zł).Wypełnianie dokumentów
tel. 795-931-529.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni
Panią do opieki nad osobami starszymi. Prosimy o kontakt od pon. do pt.
godz.8-16 pod nr.tel. 603 555 624.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni Panią
do sprzątania. Prosimy o kontakt od pon.
do pt. godz.8-16 pod nr.tel. 603 555 624.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Sprzedam byczki mieszańce. Tel. 699
114 977.
Instalacje elektryczne od A do Z.
Tel. 534 011 229.
Sprzedam ciągnik C330 w bardzo
dobrym stanie. Pianowo Daczki 102.
Tel. 791 839 114.
Sprzedam mieszkanie 64 m2, 4 piętro.
Tel.509 674 146.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku.
Tel. 669 205 995.
Sprzedam orzechy włoskie po cenie
hurtowej. Tel. 795 215 533.

To miejsce czeka

na Twoją reklamę

Skup samochodów złomowych i ciągników. Tel. 507 534 751.

www.noknasielsk.pl

Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.

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

Wycinka drzew, odśnieżanie. Tel. 667
569 562.

Dyżury aptek

Remonty, wykończenia wnętrz.Tel. 667
569 562.

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
22.01.-28.01.2018 r. – Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,
29.01.-4.02.2018 r. – Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.,
5.02.- 11.02.2018 r. –Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.
UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017 r.

(red.)

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667
569 562.
Kupię mieszkanie w Nasielsku z trzema/
czterema pokojami, łazienką, balkonem
i przestronną kuchnią. Tel 668 878 001
po godz. 18:00.
Sprzedam Skoda Fabia II, 2007/08,
1.2, 51kW. Pierwszy właściciel.
Tel. 604 605 927.

SPORT SZKOLNY. Tenis stołowy

Powiatowy turniej szkół średnich
W poniedziałek, 18 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku odbył się Powiatowy Turniej
Tenisa Stołowego szkół średnich. W tym dniu do rywalizowali przystąpili chłopcy i dziewczęta z pięciu szkół
powiatu nowodworskiego. Naszą szkołę reprezentowało ośmiu uczniów - wśród dziewcząt: Natalia Rychlewska, Dominika Sławińska, Sylwia
Łazarska i Angelika Chrzanowska, a wśród chłopców: Paweł
Zembrzuski, Patryk Białorucki,
Marcin Witkowski oraz Robert
Łępicki. Oficjalnego otwarcia
dokonała Agnieszka Rutkowska, dyrektor szkoły, życząc
wszystkim zawodnikom zwycięstwa i sportowej rywalizacji.
Gry odbywały się do dwóch
wygranych setów, a wszyscy
zawodnicy rywalizowali w grupach, z których do fazy finałowej wychodziło po dwóch
najlepszych zawodników i zawodniczek z każdej grupy.

Klasyfikacja końcowa – indywidualna:
CHŁOPCY
1. Adam Zembrzuski ZSZ Nasielsk
2. Dominik Sosiński LO Nowy Dwór Mazowiecki
3. Patryk Białorucki ZSZ Nasielsk

DZIEWCZĘTA
1. Agnieszka Daniluk ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki
2. Lidia Łachman LO Nowy Dwór Mazowiecki
3. Weronika Perkowska ZSP Pomiechówek

Klasyfikacja końcowa – drużynowa:

DZIEWCZĘTA:
CHŁOPCY:
1. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki
1. ZSZ Nasielsk
2. LO Nowy Dwór Mazowiecki
2. LO Nowy Dwór Mazowiecki
3. ZSZ Nasielsk
3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki
4. ZSP Pomiechówek
4. LO Nasielsk
5. LO Nasielsk
5. ZSP Pomiechówek
Wsz ystk im z awo dnikom serdecznie gratulujemy, a w szczególności
sportowcom naszej szkoł y. C e re m o n i i wrę c z ania nagród dokonała pani
dyrektor, Agnieszka Rutkows k a w o b e c n o ś c i
Zdzisława Rackiego, przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Mazowieckim. Uczestnicy
zawodów za pierwsze trzy
miejsca, zarówno w klasyfikacji indywidualnej, jak
i drużynowej otrzymali pamiątkowe medale i puchary. Opiekunami naszych
uczniów w tym dniu byli
nauczyciele wychowania fizycznego: Stanisław Sotowicz, Anna Skrzynecka i Mariusz Chrzanowski. Do zobaczenia za rok.
Mar. Ch.

SPORT SZKOLNY. Piłka siatkowa

Turniej Szkół Średnich
Tuż przed przerwą świąteczną reprezentanci chłopców z naszej placówki
wybrali się na XII Turniej Piłki Siatkowej
Chłopców o Puchar Dyrektora ZS nr 2
im. L. Rutkowskiego w Płońsku, który
odbył się we wtorek, 12 grudnia.
Do rozgrywek przystąpiły 4 zespoły: ZS nr 2 im. Leona Rutkowskiego,
ZS Różan, ZS Płock,
ZSZ Nasielsk.
Po losowaniu, opiekunowie druż yn
z a d e c ydowa l i, że
rozgrywki zostaną
rozegrane systemem
„każdy z każdym”
do dwóch wygranych
setów. Ostatecznie
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nasza drużyna zajęła 4 miejsce. Zapewne nikogo nie uszczęśliwia to
miejsce, ale nasi zawodnicy oddali naprawdę dużo walki, jak i serca
w każdym z rozegranych meczów.
Zabrakło niewiele, aby wygrać tegoroczny turniej. Mimo to należą
się gratulacje dla naszych zawod-

ników, jak i opiekuna. Wielkie brawa dla reprezentanta naszej szkoły,
Kacpra Wiśniewskiego, który został „Najlepszym Atakującym” tego
turnieju.
Nasza drużyna reprezentowała
szkołę w składzie: Kacper Wiśniewski, Kamil Zawadzki, Jakub Kopański, Marcin Witkowski,
Kamil Filipowicz, Przemek Drwęcki, Krystian
P isarzewski, Marcin
Piotrowski, Kamil Żandarowski. Opiekunem
zespołu był Pan Mariusz
Chrzanowski.
Angelika
Chrzanowska
Sandra Borzyńska

Podziękowania

Organizatorz y WOŚP
w Nasielsku składają podziękowania wszystkim, którzy
aktywnie wspierali całą akcję,
która odbyła się 14 stycznia br..
Na szczególne podziękowania
zasłużyli:
wolontariusze i ich opiekunowie ze szkół na terenie
naszej gminy, Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia”, panie: Marzena Wiktorowicz, Anna Żbikowska,
Sylwia Wiśniewska, pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury,
Komisariat Policji w Nasielsku, Luz Band, Legendarne Zdready,
JMS Band, White Highway, Szkoła tańca SWAG (Olga Nitkowska-Brejnak), Cojones Grandes, Klub Zdrowego Stylu Życia, Drużyna
harcerska 425 WDH Knieje, OSP Nasielsk, OSP Cieksyn, Magia
Uśmiechu Grażyna Rosiak, Nasielsk Baszta Team, Pizzeria u Kabana, Bar Smakosz, Centrum Handlowe Guliwer, Piekarnia Robson,
Cukiernia-piekarnia Klementyka, Piekarnia Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Sklep mięsny Piotr Gogolewski, Sklep
mięsny Getmor, Sklep mięsny Andrzej Dąbrowski, Sklep Artbiur,
Sklep Spinacz, Market budowlany Mrówka PSB Nasielsk, Państwo
Zalewscy z Krzyczek, Pani Ewa Witkowska, Cukiernia Ptyś, Zakład
cukierniczo-piekarniczy Kownacki Adam, Foto-Video Radosław
Rosiak, MLKS Żbik Nasielsk, Jarosław PASHA Jarząbkowski, Farben Lehre, Przemysław Giera, Paweł Sokolnicki, Raggabarabanda,
sklep Stihl Nasielsk, sklep Husqvarna Nasielsk, Pracownia tatuażu ZWIERZAK Tattoo, Studio tatuażu BLOODY MARY, Instruktor
zumby Małgorzata Stecka, Klub fitness Pomarańcza, Jumpstreet &
Fit Sylwia Szpigiel, Salon urody DOTTY, Salon kosmetyczny Strefa
Piękna i Urody, Studio Urody Monique, Salon kosmetyczny Atelier
Urody, Studio fryzur B&M, Perfumeria Euforia, Pizzeria Salermo,
Pizzeria Biesiadowo, Restauracja Kartoflisko, Stacja paliw Monrex, Sekcja spadochronowa aeroklubu warszawskiego SkyDive
Wiktoria Brulińska, szef sztabu WOŚP w Nasielsku
oraz Dawid Domała

BRYDŻ
Wyniki turnieju „pierwszego”, 29.12.2017 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 			
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
4. Zbigniew Michalski – Marek Olbryś			
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
6. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek				
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski			
8. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski			
9. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński 			

88 pkt (61,11%)
85 pkt (59,03%)
76 pkt (52,78%)
75 pkt (52,08%)
73 pkt (50,69%)
72 pkt (50,00%)
71 pkt (49,31%)
66 pkt (45,83%)
42 pkt (29,17%)

Wyniki turnieju „drugiego”, 12.01.2018 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski		
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 			
3. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski			
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
6. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski			

245 pkt (61,25%)
227 pkt (56,75%)
202 pkt (50,50%)
196 pkt (49,00%)
181 pkt (45,25%)
149 pkt (37,25%)

KOŃCOWA KLASYFIKACJI BRYDŻOWEGO
„GRAND PRIX” NASIELSKA`2017:
1-2. Mariusz Figurski					
Robert Truszkowski				
3-4. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
5-6. Janusz Muzal					
Janusz Wydra					
7.
Krzysztof Michnowski				
8. Waldemar Gnatkowski				
9-10. Kazimierz Kowalski				
Krzysztof Morawiecki				
11. Paweł Wróblewski					
12. Stanisław Sotowicz				
13. Józef Dobrowolski					
14. Jacek Jeżółkowski					
15. Adam Banasiuk					
16. Jerzy Krzemiński					
17. Zbigniew Michalski				
18. Piotr Turek						
19. Marek Olbryś					
20. Krzysztof Brzuzy					
21. Marek Rębecki					
22. Krzysztof Turek					
23. Sławomir Kołodziejski				

153 pkt
153 pkt
143 pkt
143 pkt
126 pkt
126 pkt
101 pkt
99 pkt
88 pkt
88 pkt
81 pkt
76 pkt
69 pkt
58 pkt
55 pkt
54 pkt
50 pkt
40 pkt
39 pkt
38 pkt
18 pkt
3 pkt
1 pkt
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Nocne kopanie w Nasielsku
Tego jeszcze w Nasielsku nie było!
W nocy z soboty na niedzielę
(13/14 stycznia br.) w hali sportowej
w Nasielsku odbył się I Nocny Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nasielska. Turniej został zorganizowany przez Prezesa MLKS „Żbik”
Nasielsk – Marka Prusinowskiego
rozpoczął się o godz. 21.00 w sobotę, a zakończył się w niedzielę o 5.00.
W turnieju ostatecznie tryumfowała
drużyna NIEZNANI, której trzon stanowili zawodnicy „Żbika”, a zmagania
wszystkich ekip – pomimo nocnej
pory – odbywały się przy pełnych
trybunach!
Do udziału w turnieju zgłosiło się
i wzięło udział 15 drużyn: UKS POŁUDNIE CZOSNÓW, DZIADY, MALUŻYN, PIEŚCIROGI, DĘBINKI, PAKA
WIEŚKA DOMALAKA, BRONX,
TRENERZY & ŻBIK, NIEZNANI,
JOGA BONITO, NEXTNET, CHŁOPAKI Z BARAKÓW, PRZYSTANEK
CIEKSYN, KOMPANIA BRACI, SZWADRON WILKÓW ALFA.
Turniej rozpoczęli w sobotę o godz.
21.00 radny Rady Powiatu Nowodworskiego – Radosław Kasiak, Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik
oraz gospodarz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku – Katarzyna Świderska.
Z rąk Prezesa „Żbika” otrzymali oni
pamiątkowe statuetki z podziękowaniem za pomoc w organizacji turnieju. Chwilę po tym sędzia zawodów
– Sławomir Starecki odgwizdał początek pierwszego spotkania. Aby
uatrakcyjnić turniej, organizatorzy
wybrali formułę, w której drużyny
w drodze losowania zostały podzielone na 5 grup po 3 zespoły, a następnie w drugiej fazie wszystkie ekipy
ponownie zagrały w pięciu 3-zespołowych grupach, ale po wymieszaniu
grup (w każdej z nich zagrało po jednej drużynie z pierwszego, drugiego
i trzeciego miejsca z różnych grup).
Dzięki temu każda drużyna mogła zagrać przynajmniej 4 mecze w turnieju.
W pierwszej fazie pucharowej zawodnicy byli oszczędni w strzelaniu bramek. W 15 meczach tej fazy padły
tylko 22 bramki (średnio 1,47 bramki
na mecz), 6 meczów zakończyło się
remisami (z tego 5 bezbramkowymi),
a 5 meczów – wynikami 1:0. Ta faza
zakończyła się kilka minut przed północą. Nasz turniej przeszedł do historii
nie tylko z racji tego, iż był to pierwszy nocny turniej piłkarski w Nasielsku,
ale również dlatego, że jako pierwsi
w Nasielsku, a być może i w Polsce
włączyliśmy się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Równo
o północy w hali sportowej pojawił się
wolontariusz WOŚP – Paweł Domański, który wśród kibiców na trybunach
przeprowadził zbiórkę pieniędzy.

W tej fazie wreszcie „sypnęło” golami.
Licznie zgromadzeni widzowie zobaczyli ich tym razem 41 w 15 meczach,
średnio 2,73 bramki na mecz.
Drużyny, które wygrały swoje grupy,
utworzyły wspólnie grupę finałową,
w której zagrały systemem „każdy
z każdym”. Przed rozpoczęciem meczów odbyła się nasielska mini-wersja programu „Turbokozak” znanego
z telewizji Canal+. Wystąpiło w nim
po jednym przedstawicielu każdej
z drużyn finałowych, a zmierzyli się
w dwóch konkurencjach: „Obij poprzeczkę” (zawodnik ma za zadanie
trafić w poprzeczkę, strzelając z linii
pola karnego) oraz „Nie kręć że strzelisz” (zawodnik wykonuje 15 obrotów wokół piłki, leżącej na ziemi, przy
czym podczas ich wykonywania musi
on ciągle dotykać piłki ręką, a następnie ma za zadanie strzelić karnego na
pustą bramkę). Najlepszym okazał się
tu Mariusz Chmielewski z drużyny
CHŁOPAKI Z BARAKÓW.
Wyniki grupy finałowej
CHŁOPAKI Z BARAKÓW – NIEZNANI 1:2
TRENERZY & ŻBIK – PAKA WIEŚKA
DOMALAKA 2:1
CHŁOPAKI Z BARAKÓW – BRONX 0:1
NIEZNANI – PAKAWIEŚKA DOMALAKA 0:1
TRENERZY & ŻBIK – BRONX 1:2
CHŁOPAKI Z BARAKÓW – PAKA WIEŚKA
DOMALAKA 1:0
NIEZNANI – TRENERZY & ŻBIK 1:0
PAKA WIEŚKA DOMALAKA – BRONX 1:1
CHŁOPAKI Z BARAKÓW – TRENERZY &
ŻBIK 1:3
NIEZNANI – BRONX 2:1

Tabela grupy finałowej
Drużyna
Punkty Bramki Miejsce
CHŁOPAKI
3
3-6
V
Z BARAKÓW
NIEZNANI
9
5-3
I
TRENERZY
6
6-5
III
& ŻBIK
PAKA WIEŚKA
4
3-4
IV
DOMALAKA
BRONX
7
5-4
II

Emocje w turnieju towarzyszyły
wszystkim do samego końca, gdyż
zrządzeniem losu ostatni mecz decydował o ostatecznym tryumfie.
Zwycięsko wyszli z niego NIEZNANI,
którzy pokonali BRONX 2:1.
Przyszedł wreszcie czas na wręczenie nagród, którego dokonali: Radny Rady Powiatu Nowodworskiego
– Radosław Kasiak oraz Sekretarz
Nasielska – Marek Maluchnik. Trzy

pierwsze zespoły otrzymały z ich rąk
dyplomy i pamiątkowe puchary ufundowane przez Burmistrza Nasielska
– Bogdana Ruszkowskiego. Były
również nagrody indywidualne ufundowane przez radnego Rady Powiatu
Nowodworskiego – Radosława Kasiaka. Otrzymali je:
Rafał Załoga (TRENERZY & ŻBIK –
Król Strzelców Turnieju (8 bramek),
Mariusz Sokół (BRONX) – Najlepszy
Bramkarz Turniej,
Paweł Majewski (PAKA WIESKA DOMALAKA) – Najlepszy Zawodnik Turnieju.
Kwotę 1.260,00 zł wpłaconą przez
drużyny uczestniczące w turnieju
w ramach wpisowego, organizatorzy
przekazali na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku.
Organizatorzy I Nocnego Halowego Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nasielska
dziękują serdecznie:
Burmistrzowi Nasielska – Bogdanowi
Ruszkowskiemu za objęcie turnieju swoim
patronatem oraz ufundowanie pucharów,
Radnemu Rady Powiatu Nowodworskiego
– Radosławowi Kasiakowi za ufundowanie
nagród indywidualnych,
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku – Katarzynie

ry odbędzie się w Nasielsku w niedzielę 25 lutego. Pieniądze zebrane
w ramach wpisowego za udział będą
przeznaczone na rehabilitację zawodnika „Żbika” – Marka Osińskiego,
który w dniu 5 stycznia przeszedł
operację kolana.
Organizatorzy rozważają możliwość
zorganizowania podobnego wydarzenia, w czerwcu na boisku „Orlik”.
M.M.

Świderskiej za przychylność i pomoc w organizacji turnieju,
pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku i Hali
Sportowej w Nasielsku za pomoc w obsłudze
turnieju,
dziewczętom z żeńskiej drużyny „Żbika”
Nasielsk za pomoc w obsłudze „papierologicznej” turnieju.

Jednocześnie już teraz zapraszamy
na charytatywny turniej halowy, któR
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