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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

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

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

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

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego  
przy Miejsko-Gminnej Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

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

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

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

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

Z UM

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 Miej-
skiego 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 pomo-
cy 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 udzie-
lenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z po-
mocy 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 świadcze-
nia 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 ofia-
rami 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

FOTOOBSERWATOR

Załamane skrzyżowanie
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Z GMINY

Przetarg na salę  
w Popowie Borowym

W  g m i n i e  N a s i e l s k  p l a n o -
w a n a  j e s t  k o l e j n a  i n w e -
s t y c j a .  M ó w i ł o  s i ę  o  n i e j  
od dawna. Jednak od początku 
wywoływała wiele emocji i burz-
liwych dyskusji między radnymi.
Część z nich bowiem uważa, że są 
miejscowości w naszej gminie, w 
których kompleks sportowy dla 
dzieci i młodzieży jest bardziej 

potrzebny niż w Popowie Borowym. Inwestycji tej od początku bronił 
burmistrz Bogdan Ruszkowski, który podkreślał, że dla niego priorytetem 
jest budowanie hal sportowych przy szkołach, gdzie nie było do tej pory 
sali gimnastycznej. W związku z tym w pierwszej kolejności wybudowano 
halę przy szkole podstawowej w Budach Siennickich, zaś w roku 2018 za-
planowano budowę hali przy szkole podstawowej w Popowie Borowym. 
O inwestycję tę bardzo zabiegał radny tamtego okręgu wyborczego Rafał 
Dłutowski. 
31 stycznia br. gmina Nasielsk ogłosiła przetarg na inwestycję w Popowie 
Borowym. Jak czytamy w krótkim opisie przedmiotu zamówienia: 
Projektuje się parterową, niepodpiwniczoną, rozbudowę budynku od 
strony wschodniej, przy wejściu głównym do budynku, o 2 klasy, szatnie, 
zaplecze sanitarne i szatnie dla osób ćwiczących, archiwum, pokój na-
uczyciela W-fu wraz z magazynkiem i salą gimnastyczną o wymiarach 
13,5 x 24,0 m. 
Wykonana zostanie też przebudowa szatni, wykonany łącznik i dodatkowe 
wc -ty w tym jeden dla osób niepełnosprawnych. W tym przygotowane 
zostanie przejście w wewnętrznej ścianie konstrukcyjnej. Istniejący wia-
trołap będzie rozebrany, a w miejsce drzwi wstawione zostanie okno oraz 
powstanie nowy wiatrołap. 
W budżecie gminy na ten cel przewidziano 2 mln zł. 

J.G.

W SKRÓCIE

Będą poprawki
Zakończ yła s ię budo-
wa sal i  g imnast ycznej 
przy szkole podstawowej 
w Budach Siennickich. In-
westycja nie miała szczę-
ścia – budowa znacznie 
się opóźniła, po tym jak 
przewróciła się jedna ze 
ścian budynku. Obecnie 
uczniowie mogą już z niej 
korzystać. Obiekt posiada 
pozwolenie na użytkowanie, jednak okazuje się, że w czasie odbioru 
stwierdzono pewne uchybienia dotyczące elewacji.
– W ramach gwarancji wykonawca  będzie musiał dokonać kilku po-
prawek, co protokolarnie zostało stwierdzone – informuje Radosław 
Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pro-
gramów Strukturalnych.

Michał B.

Przetarg rozstrzygnięty
Po długich pracach komisji przetargowej i licznych uzupełnieniach 
dokumentacji przez firmy, które stanęły do przetargu na budowę ka-
nalizacji w centrum Nasielska, udało się rozstrzygnąć konkurs. 
– W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na realizację 
tej ważnej inwestycji z firmą M.M. Młyńscy z Ciechanowa na kwotę 
7,861 mln zł. Gmina Nasielsk podpisała również umowę z archeolo-
giem, który będzie pełnił stały nadzór archeologiczny podczas pro-
wadzonych robót – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału 
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych.
W najbliższych dniach rozstrzygnięty zostanie przetarg na pełnienie 
nadzoru inwestorskiego nad tą inwestycją. Jak zapewnia kierownik 
Kasiak, jeśli warunki pogodowe pozwolą, to już w marcu ruszą prace 
budowlane. Termin zakończenia robót przewidziany jest na koniec 
listopada.

Michał B.

Z MIASTA

Krajobraz księżycowy na Sportowej
 – Kiedy w końcu ktoś 
zainteresuje się miesz-
kańcami b loków przy 
ulicy Sportowej? Prze-
c ież drogi  na naszym 
osiedlu są od wielu lat 
w fatalnym stanie, dziu-
rawe, powybijane. A po 
nierównych chodnikach 
z wysokimi krawężnika-
mi nie da się chodzić . 
Zdrowi,  młodzi ludzie 
muszą się mieć na bacz-
ności, żeby się nie prze-
wrócić i nie zrobić sobie 
krzywdy. Co mają po-
wiedzieć starsze osoby, 
których mieszka tu dużo 
lub niepełnosprawni? – 
pytają mieszkańcy osiedla przy 
Sportowej. 
Sprawa dotyczy przede wszyst-
k i m  s z e ś c i u  b u d y n ków  z l o -
k a l i z o w a n y c h  p r z y  u l i c y 
Sportowej, zwanych dawniej ro-
tacyjnymi, położonych w bliskim 
sąsiedztwie. Osiedle otoczone 
jest ulicami (drogami gminny-
mi): Sportową, Prostą i Krętą, tyle,  

że zarówno Prosta, jak i Kręta, to 
po prostu drogi gruntowe, któ-
re dopiero wymagają budowy 
nawierzchni z prawdziwego zda-
rzenia. Na razie ich mieszkańcy 
wiosną i jesienią toną w błocie, od 

lat domagając się poprawy warun-
ków do życia od gminy. 
 – Kiedyś, chodząc po naszym 
osiedlu patrzyliśmy prosto przed 
siebie, teraz musimy patrzeć pod 

nogi, żeby dojść do śmietnika czy 
do sklepu bez upadku – mówi je-
den z mieszkańców osiedla przy 
Sportowej. – Pomiędzy blokami 
mamy prawdziwy krajobraz księ-
życowy i regularny tor przeszkód. 
Wysokie krawężniki, wystające 
studzienki ściekowe, góry i doły 
z płyt chodnikowych, ani przejść, 
ani przejechać wózkiem, jak ktoś 
nie uważa, to i auto może uszko-

dzić. Najgorsze, że to wszystko 
trwa już od lat i nic się nie zmie-
nia. Tu wychowuje się już czwarte 
pokolenie mieszkańców – dodaje. 
W to, że osiedle przy ulicy Spor-
towej jest zaniedbane, nikt nie 

wątpi. Problem w tym, 
jak ucywilizować całe 
otoczenie? 
 –  Z n a m  s y t u a c j ę 
d ró g  n a  tym  o s i e -
dlu. Wiem, że tam są 
n i e r ó wn e  c h o d n i -
ki i drogi, ale to jest 
własność wspólnot, 
najpierw oni muszą 
między sobą ustalić, 
co trzeba zrobić. Jeśli 
wspólnoty zdecydu-
ją, że podejmują się 
jakiejś inwestycji, to 
oczywiście będziemy 
uczestniczyć w kosz-
tach, jako właściciele 
lokali gminnych, w ra-
mach poszczególnych 
wsp ólnot .  N a p ew-
no NBM będzie całą 
sprawę nadzorować, 
ale decyzja nie należy  

do mnie – wyjaśnia Bogdan Rusz-
kowski burmistrz Nasielska. 
Okazuje się, że cała sprawa jest 
dość skomplikowana, o czym wie 
najlepiej radny Dariusz Kordow-

ski, który zabiega o poprawę dróg 
i chodników na osiedlu już od kil-
ku lat. 
 – Poprawą stanu dróg osie-
dlowych muszą zająć się same 
wspólnoty mieszkaniowe, a to 
nie jest takie proste. W tej sprawie 
odbyło się już zebranie,  którym 
uczestniczyły zarządy wspólnot, 
burmistrz Nasielska i przedstawi-
ciele Nasielskiego Budownictwa 

Mieszkaniowego, ale jak 
dotąd nic konkretnego nie 
ustalono – mówi radny Kor-
dowski. 
Dlaczego sześć wspólnot 
mieszkaniowych z osiedla 
przy ulicy Sportowej (nr 4A, 
nr 4B, nr 6, nr 8, nr 10 i nr 
4 C) nie może dojść do po-
rozumienia? Otóż działki na-
leżące do poszczególnych 
wspólnot są tak podzielone, 
że na niektórych znajduje się 
tylko chodnik, zaś na innych 
jest chodnik i droga, stąd 
wynikają nieporozumienia. 
Najprościej, zdaniem rad-
nego Kordowskiego, było-

by podzielić koszty budowy dróg 
i chodników sprawiedliwie po-
między wszystkich mieszkańców 
tego osiedla, biorąc pod uwagę 
lokale. Taką wycenę, obejmującą  
6  ws p ó l n o t ,  p r z yg o to wa n o . 
W sumie dotyczyła ona 69 lokali, 
w tym 45 lokali gminnych i 24 lo-
kali własnościowych. Wstępna wy-
cena kosztów przedstawiona przez 
dwie firmy brukarskie z naszego 
miasta przedstawiała się następu-
jąco: 250 tys. zł (KABA) – w prze-
l iczeniu na jeden lokal 3 623,  
19 zł i 244 tys. zł (BAZ – BRUK) 
– w przeliczeniu na jeden lokal  
3 536,24 zł. 
– Najlepiej byłoby, żeby każda 
wspólnota mieszkaniowa wzięła 
kredyt na wykonanie dróg i chod-
ników. Ale to nie jest takie proste, 
ponieważ na tym osiedlu znajdują 
się stare budynki i wiele wspólnot 
już wzięło kredyty na wykonanie 
niezbędnych remontów. Ważniej-
sze dla nich będzie wykonanie np. 
naprawy dachu niż budowa dro-
gi – mówi Marzena Gronowska 
prezes Nasielskiego Budownictwa 
Mieszkaniowego Sp. z o.o.
Okazuje s ię,  więc, że o drogi 
osiedlowe na Sportowej muszą 
zadbać sami mieszkańcy. 

(i.)

https://nasielsk.e-mapa.net/
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KRONIKA  

POLICYJNA

KRONIKA OSP
21 stycznia doszło do wypadku 
drogowego w Borkowie. Samo-
chód osobowy uderzył w drzewo,  
w wyniku czego jedna osoba została 
ranna. Działania strażaków polegały  
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz opiece nad poszkodowanym 
do czasu przyjazdu karetki. W akcji 
brały udział: PSP Nowy Dwór Mazo-
wiecki oraz OSP Cieksyn.
1 lutego w Andzinie strażacy bra-
li udział akcji w poszukiwaniach 
mężczyzny, który zabłądził w lesie.  
Na miejsce przybyły: OSP Cieksyn, 
OSP Nasielsk oraz JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki.
3 lutego w Lubominie strażacy z OSP 
Cieksyn pomagali wydostać karetkę, 
która ugrzęzła w błocie.
3 lutego w budynku przy ul. Rynek 
w Nasielsku doszło do zadymienia 
mieszkania. Strażacy z JRG z Nowego 
Dworu Maz. oraz z OSP w Nasielsku 
pomagali w oddymianiu pomiesz-
czeń i ugaszali tlący się materac.

24 stycznia policjanci z KP Nasielsk 
na ul. Waryńskiego zatrzymali miesz-
kańca gm. Nasielsk Mariusza C., który 
kierował samochodem osobowym 
marki Fiat Seicento, będąc w stanie 
nietrzeźwości z wynikiem 1,33 mg/l i 
1, 37 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu, a ponadto nie zatrzymał 
się do kontroli pomimo użycia przez 
funkcjonariuszy sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych.
Bezpieczne ferie w Nasielsku
Podczas tegorocznych ferii zimo-
wych, policjanci z Nasielska zor-
ganizowali cykl spotkań dla dzieci  
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Po-
przez zabawę, zagadki i konkursy 
podejmowali temat bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu. Najmłod-
si bardzo zaangażowali się w akcję  
i chętnie włączali się do zabawy. Z ta-
kich spotkań, dzieci wychodziły wy-
posażone w kamizelki oraz odblaski.
Akcja profilaktyczno-edukacyjna  
z pewnością przyniesie oczekiwane 
rezultaty.

Z GMINY. Borkowo

Stan alarmowy na Wkrze
We wtorek, 30 stycznia br., w Borkowie zanotowano o godz. 6.00 rano 
stan wody rzeki Wkry na poziomie 280 cm, co oznacza stan ostrzegaw-
czy. Natomiast już o godz. 14.00 według pomiarów wynosił on 300 cm, 
czyli przekroczył poziom alarmowy. Woda systematycznie unosiła się 
i najwyższy jej poziom zanotowano w Borkowie 1 lutego br. - 346 cm. 
Dopiero w godzinach wieczornych rozpoczęto notowanie spadku pozio-
mu wody w rzece, nie mniej jednak wciąż aktualny jest stan alarmowy. Ten 
zaś oznacza zagrożenie powodzią. W przypadku dalszego podnoszenia się 

stanu wody, stan alarmo-
wy może być powodem 
ewakuacji mieszkańców 
z zagrożonych terenów. 
O b e c n i e  s t a ny wo d y  
na rzece podawane są 
z dokładnością co do go-
dziny i można je monito-
rować dzięki Krajowemu 
Instytutowi Meteorologii. 
Warto nadmienić, że w są-
siednim powiecie płoń-
skim starosta wprowadził 
pogotowie przeciwpo-
wodziowe w gminach 
Sochocin, Joniec i Nowe 
Miasto. W związku z tym 
służby i instytucje odpo-
wiedzialne za ochronę 
ludności pracują w stanie 
podwyższonej gotowości.

J.G.

Z GMINY

Dziury w Nunie
Tegoroczna kapryśna zima ma wpływ na drogi w naszej gminie. 
Wiele do życzenia pozostawia kręty odcinek drogi powiatowej w Nunie, 
tuż przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką. Roi się tam od dziur i spę-
kanej nawierzchni. 

Michał B.

U NAS

Bezpieczny senior
Pod hasłem „Bezpieczny senior” funkcjonariusze z nasielskiego komisariatu, 
sierż. szt. Radosław Wasilewski i mł. asp. Michał Glinka oraz podkom. Szymon 
Kuźniewski z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadzili wykład dla 
słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Nasielska. Wykład odbył się w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
Seniorzy poznali strukturę funkcjonowania komisariatu policji w Nasielsku, obej-
rzeli również film na temat oszustw na tzw. „wnuczka, funkcjonariusza policji  
i CBŚP”. 
Policjanci omówili przykłady zachowań osób starszych, które ułatwiają działa-
nie oszustom. Przestrzegli zebranych przed ujawnianiem wszelkich informacji 
przez telefon oraz przed kupowaniem czegokolwiek na tak zwanych prezenta-
cjach, np. antyalergicznych koców czy garnków, gdzie ceny są na ogół mocno 
zawyżone. 
Funkcjonariusze zapoznali studentów UTW z założeniami i sposobem działa-
nia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dostępnej na stronach interne-
towych Policji.
Uczestnicy wykładu chętnie brali udział w dyskusji, dzieląc się swoimi spostrze-
żeniami, doświadczeniami. Sygnalizowali też problemy, z którymi spotykają się 
na terenie gminy Nasielsk. Często wskazywano brak ścieżek rowerowych czy 
słabe oświetlenie wielu miejskich ulic.

Michał B.

Z POLICJI

Nasielsk na Krajowej 
Mapie Zagrożeń
Jednym z programów, jakie w ostatnim czasie wciela w życie policja, jest Krajo-
wa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w 
Nasielsku w dość szczegółowy sposób opowiadał o niej nasielski podinsp. Da-
riusz Leszczyński, komendant nasielskiego Komisariatu Policji. Ma ona na celu 
zwrócić uwagę służb na bezpieczeństwo w danym regionie, a także doprowa-

dzić, by mieszkańcy wystrzegali się niebezpiecznych miejsc. Niebezpieczeństwa 
nanoszą na mapę internauci, którzy wybierają jego lokalizację i definicję. Nie 
trzeba wychodzić z domu i udawać się na komisariat, aby poinformować policję 
o niepokojącym procederze.
Na ten moment według mapy i naniesionych przez nasielszczan oznaczeń 
problematyczną jest ul. Rynek od strony tzw. „Barcelony”. Niebezpieczeń-
stwo dotyczy tam nieprawidłowego parkowania przez kierowców. Niewła-
ściwe parkowanie zaznaczono też na samym wjeździe na ul. Rynek od ul. 
Kilińskiego. Tym bardziej, że przy tym skrzyżowaniu jest wysepka i przejście 
dla pieszych. Nie mniej jednak często klienci pobliskiej apteki pragną zaparko-
wać najbliżej wejścia do niej. Nieprawidłowe parkowanie oznaczono również 
przy Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku. Kolejnym rodzajem niebez-
pieczeństwa w Nasielsku jest problem gromadzenia się młodzieży w różnych 
miejscach na terenie miasta. W tym wypadku chodzi o młodzież, która nie ma 
co ze sobą zrobić i spotyka się w parku przy nasielskim kinie. Niestety takim 
zebraniom towarzyszą często alkohol, krzyki do późnych godzin nocnych  
i nieodpowiednie zachowanie.
Wszyscy, którzy zauważają jakiegokolwiek rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa, 
proszeni są o zamieszczenie odpowiednich informacji na Krajowej Mapie Za-
grożeń Bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że jest to lokalna odpowiedzialność 
za nasze bezpieczeństwo.

J.R.

Wracał skrótami 
i utknął w błocie
Do nietypowej sytuacji doszło 
w Andzinie w czwartek, 1 lute-
go br. Z lasu słychać było woła-
nie o pomoc. Do potrzebującego 
wezwano zastęp straży pożarnej 
oraz policję. Jak informuje Szy-
mon Koźniewski, oficer prasowy 
Komendanta Powiatowego Policji, 
62-letni mieszkaniec Andzina wyszedł  
od znajomej o godz . 18.30,  
zaś o godz. 19.06 zatelefonował 
na komisariat prosząc o pomoc. 
Mężczyzna wracał skrótami przez 
las i utknął w bagnie, z którego nie 
mógł się wydostać o własnych si-
łach. Na miejsce wezwano także 
karetkę. Mężczyzna nie odniósł 
jednak żadnych obrażeń i nie wy-
magał leczenia szpitalnego. Oficer 
prasowy dementuje także pogło-
ski o rzekomych strzałach w tamtej-
szym lesie, które pojawiły się przy 
okazji tego zdarzenia.

J.G.
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Wyjazd z Aleksandrowa

Z MIASTA

Znów ich zalało
Kilkakrotnie już na łamach ŻN podej-
mowaliśmy temat zalewanego gara-
żu i komórek lokatorskich w bloku 
24D przy ul. Płońskiej w Nasielsku. 
Podczas ostatnich ustaleń udało się 
znaleźć przyczynę tego problemu, 
czyli wysoki poziom wód grunto-
wych. Określono też sposób zara-
dzenia tej sytuacji. Pomóc ma drenaż 
opaskowy wokół budynku. Ten jed-
nak ma być wykonany dopiero wio-
sną. Tymczasem we wtorek, 6 lutego 
br., komórki lokatorskie znowu zala-
ła woda. Wśród mieszkańców bloku 
ponownie rozgorzała gorąca dysku-
sja na temat poradzenia sobie z tym 
problemem. Jak się bowiem okazuje, obawy przeradzają się w realia. W jednym z mieszkań na parterze już teraz 
na ścianie pojawiła się pleśń. Wilgoci na ścianach boją się pozostali lokatorzy. 
Wilgoć dotrze i dalej, ale poza tym parterowe mieszkania, znajdujące się obok wejść, dzieli zupełnie nieizolowa-
na ściana korytarza, co sprawia, że do mieszkania przenika zimno. Próby reklamacji są uznawane przez Iławskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane za reklamację bezzasadną. 

J.G.

Aleksandrowo to sołec-
two, które liczy około 50. 
mieszkańców i jest czę-
ścią miejscowości Cegiel-
nia Psucka. Jej „kręgosłup” 
stanowi droga grunto-
wa od Krogul do Psuci-
na, przebiegająca przez 
Aleksandrowo. So ł t y-
sem tej miejscowości już 
drugą kadencję jest Jaro-
sław Różalski, który stara 
się dbać o dobro miesz-
kańców. Ostatnimi czasy, 
w porozumieniu z Małgo-
rzatą Kowalską sołtysem 
Psucina, interweniował 
w sprawie skrz yżowa-
nia ulic: Lipowej i Krzy-
wej w Psucinie. Jest ono ważne 
z punktu widzenia mieszkańców 
Aleksandrowa jako najszybszy 
i najdogodniejszy dojazd do drogi 
powiatowej Nasielsk - Pomiechó-
wek.
Obecnie skrzyżowanie to nie po-
krywa się wytycznymi geode-
zyjnymi - jest znacznie węższe. 
– Napisałem w piśmie do Wydziału 
Inwestycji Zamówień Publicznych 
i Programów Strukturalnych nasiel-
skiego urzędu, że pasmo zjazdu tej 
drogi nie jest należycie oznaczone, 
co w konsekwencji generuje nie-
potrzebne napięcia między miesz-
kańcami. - mówi Jarosław Różalski, 
sołtys Aleksandrowa. - Dodatkowo 
pod skrzyżowaniem zlokalizowane 
są zasuwy wodne, które w czasie 
równania drogi mogą zostać uszko-
dzone. Dlatego kierowcy równia-
rek pomijają ten odcinek. Do tego, 
do tych studzienek nie ma żadne-
go dostępu, w związku z czym ko-
nieczne byłoby wykonanie w tym 
miejscu studzienki – dodaje.
Kierownik wydziału Radosław 
Kasiak w odpowiedzi napisał, że 
przebudowa skrzyżowania może 
nastąpić dopiero z chwilą przyję-
cia do realizacji inwestycji doty-
czącej budowy całego odcinka 
przedmiotowej drogi (…). Tłuma-

czył jednocześnie, że na tę chwi-
lę gmina nie posiada środków na 
tę inwestycję, jednak nie wyklu-
cza rozważenia ujęcia tego zadania  
do realizacji w kolejnych latach.
Nieporozumienia sąsiedzkie po-
woduje również użytkowanie czę-
ści pasa drogowego. Dlatego stan 
faktyczny nie odzwierciedla stanu 
własności i tego, że szerokość dro-
gi w obrębie skrzyżowania wynosi 
aż 15 m.
W piśmie z UM znalazła się infor-
macja: Wszelkie działania dotyczą-
ce zawężania w/w terenu zostaną 
odebrane jako naruszenie stanu 
posiadania mienia gminnego. Na-
tomiast w razie wątpliwości co do 
ustalonego przebiegu drogi, zainte-
resowane osoby mogą w myśl art. 6 
Kodeksu cywilnego na własny koszt 
przeprowadzić geodezyjne wska-
zania granic przy skrzyżowaniu. Na 
zlecenie gminy Nasielsk dokonano 
rozgraniczenia działek w tym miej-
scu w 2012 roku.
Sołtys Aleksandrowa chciał za-
jąć się kwestią ponownego roz-
graniczenia działek, ponieważ nie 
był stroną w tej sprawie, dlate-
go poprosił Burmistrza Nasielska 
o pisemne upoważnienie. Jednak 
takiego dokumentu nie uzyskał.
Jarosław Różalski wyszedł również 
z pomysłem przebudowy same-

go skrzyżowania i w rozmowach 
z Radosławem Kasiakiem, kierow-
nikiem Wydziału Inwestycji Za-
mówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych dowiedział się, że 
przybliżony koszt modernizacji 
skrzyżowania wynosi około 10 tys. 
zł.
- Mieszkańcy wsi Aleksandrowo na 
zebraniu sołeckim zdecydowali,  
że fundusz sołecki na 2018 rok 
w wysokości 8 tys. zł przeznacza-
ją na przygotowanie dokumentacji 
projektowej drogi w ich sołectwie. 
Teraz musimy znaleźć projek-
tanta, który podjąłby się tego za-
dania, a z doświadczenia wiem,  
że koszty jej wykonania będą wyż-
sze, w związku z czym Burmistrz 
Nasielska i Rada Miejska będą mu-
sieli zdecydować, czy dołożą środ-
ków do projektu na odcinek drogi 
około 2,5 km – tłumaczy Radosław 
Kasiak.
Mieszkańcy mają również nadzieję, 
że droga z nawierzchnią bitumiczną 
powstanie, gdy miejscowość Alek-
sandrowo oderwie się od Cegielni 
Psuckiej. – Obecnie w starostwie 
powiatowym trwają prace przygo-
towujące ten podział, a ostatecz-
ne decyzje w tej sprawie zapadną 
w drugiej połowie roku – informuje 
sołtys Jarosław Różalski.

Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Podwórko zamknięte
Ostatnio mieszkańcy naszego miasta mogą oglądać zabite deskami wejście  
na plac zabaw przy ul. Staszica, czyli tzw. poadwórko Nivea. Czy to już koniec 
placu zabaw?
– Zamknęliśmy plac zabaw na zimę. Jak tylko warunki pogodowe się poprawią, 
to od razu go otworzymy – wyjaśnia Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.

Wypada więc spokojnie czekać do wiosny, wtedy plac zabaw znowu bę-
dzie otwarty dla wszystkich.

Michał B. 

Z POWIATU

4,2 mln zł  
na modernizację drogi
W sumie 100 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego trafi do trzy-
dziestu sześciu powiatów. To pieniądze, dzięki którym przebudowane zosta-
ną drogi powiatowe. W środę, 7 lutego br., w Nowym Dworze Maz. Adam 
Struzik marszałek województwa mazowieckiego podpisał kolejnych siedem 
umów na dofinansowanie inwestycji w powiatach nowodworskim, warszaw-
skim-zachodnim, pruszkowskim, grodziskim, wołomińskim, otwockim oraz 
piaseczyńskim. Trafi do nich w sumie ponad 20,4 mln zł. To pierwsze od lat 
tego typu wsparcie z budżetu Mazowsza dla samorządów lokalnych. 
Nabór wniosków w ramach programu „Mazowiecki instrument wspar-
cia dróg lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-go-
spodarczego regionu” trwał od 1 października do 15 listopada 2017 r.  

Zgłoszonych zostało w sumie 36 projektów. Wszystkie otrzymają wsparcie 
z budżetu województwa mazowieckiego.
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim na modernizację 
drogi powiatowej Nasielsk-Pomiechówek otrzyma środki w wysokości  
4, 2 mln zł. 

(red.) za: www.mazovia.pl



6 Życie Nasielska nr 4 (494); 9.02.–22.02.2018KULTURA

WARTO PRZECZYTAĆ

Harry Hole w akcji
Wydawa ł o by s i ę,  że 
m a m y  j u ż  z a  s o b ą 
ogromną popularność 
wampiryzmu, który jesz-
cze kilka lat temu święcił 
triumfy w literaturze i fil-
mie, a jednak w swoim 
najnowszym kryminale 
Jo Nesbo nawiązuje do 
tego trendu. Czy tym 
sposobem zyska do-
datkowe grono fanów? 
Z pewnością taki pomysł 
dość zgrabnie podany 
w powieści pt. Pragnie-
nie  zaintryguje wielu 
wielbicieli tego norwe-
skiego twórcy. Moim 
zdaniem największym jej 
atutem jest oczywiście 
główny bohater, czyli 
Harry Hole, śledczy, któ-
ry przeszedł na policyjną emeryturę, założył rodzinę i został wykładowcą 
w szkole policyjnej. Jednak w sytuacji, gdy doświadczeni policjanci stają 
bezradni w obliczu bestialskich i wyjątkowo skomplikowanych zbrodni, 
a zwierzchnik potrzebuje sukcesów, by awansować, Hole wraca do gry, 
by wytropić psychopatycznego przestępcę. 

Pierwsza ofiara, Elise, pojawiająca się na początku powieści, to młoda ko-
bieta, którą brutalnie zabito w jej własnym mieszkaniu. Nie ma żadnych 
śladów włamania. W toku śledztwa udaje się ustalić, że z internetowej 
randki, zaaranżowanej przez aplikację Tinder, wróciła do domu sama.  
Ale ślady ugryzień na jej szyi, duży ubytek krwi i brak podejrzanych spra-
wiają, że komisarz Hole stworzy specjalny zespół do wytropienia za-
bójcy. Legendarny śledczy szybko orientuje się, że najnowsza sprawa 
przypomina mu o niewyjaśnionej zbrodni sprzed lat. 

Jak zwykle w powieściach tego autora intryga kryminalna jest przedsta-
wiona bardzo atrakcyjnie i logicznie, z licznymi, często spektakularnymi, 
zwrotami akcji. Czytelnik musi mieć się cały czas na baczności i ze sku-
pieniem analizować obrazowaną rzeczywistość, żeby nadążyć za roz-
wojem wielowątkowej fabuły. Niewątpliwie ta kilkuset stronicowa lektura 
nie jest lekka i łatwa, bo wymaga skupienia i zaangażowania odbiorcy. 
Będzie też wzbudzać w nim wiele skrajnych emocji. Dla niektórych ta 
książka w porównaniu z innymi pozycjami Nesbo może wydawać się 
nieco przegadana, ze względu na mocno rozbudowany wątek obycza-
jowy. Jest on jednak bardzo wciągający i intrygujący, co więcej, wielkim 
plusem są też kreacje poszczególnych postaci. Każdy z powieściowych 
bohaterów jest wiarygodny, a dialogi są pozbawione sztuczności. Mamy 
tu: skorumpowanych policjantów, bezwzględne rozgrywki personalne, 
skomplikowane relacje damsko – męskie. W realiach powieściowych 
ogromną rolę odgrywają również elementy otaczającej nas rzeczywi-
stości, o której jeszcze do niedawna myśleliśmy w kategoriach science 
fiction. Autor pokazuje potęgę Internetu i mediów społecznościowych, 
wartość i przydatność badań DNA oraz możliwości drukarek 3D, dzięki 
którym przestępcy mogą bez problemu wydrukować sobie klucze lub 
broń. Mimo tych wszystkich otaczających nas nowinek technologicz-
nych, jak pokazuje Nesbo, współczesny człowiek jest naiwny, bezradny 
i podatny na manipulacje psychopatów.  

Pragnienie można czytać jako osobną powieść, bez kontekstów z inny-
mi utworami tej serii, bo wątek kryminalny prowadzony jest przejrzyście. 
Jednak warto znać poprzednie książki opowiadające o pracy Harrego 
Hole, ponieważ wiele wątków fabularnych do nich nawiązuje. To już je-
denasta powieść z tego cyklu. 

Niestety, jak na razie żadna z nich, mimo ogromnej popularności tej li-
teratury, nie doczekała się dobrej ekranizacji. Trudno mówić bowiem 
o Pierwszym śniegu w reżyserii Martina Scorsese’a, który pojawił się  
na ekranach kinowych w końcu ubiegłego roku, jako o dobrej adaptacji 
książki Jo Nesbo o tym samym tytule. Tej produkcji nie zdołał uratować 
ani utytułowany reżyser, ani Michael Fassbender z całą plejadą aktor-
skich gwiazd. 

Dlatego, że ten film może jedynie zniechęcić do lektury kryminałów 
norweskiego pisarza, apeluję, żeby czytelnicy sami wyrobili sobie zdanie 
na ten temat i po prostu czytali dobre książki.

Iwona Pęcherzewska

fot. M. Stamirowski

NOK. Spotkanie z Filharmonią

Od baśni do baśni
We wtorek, 6 lutego br., w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył 
się kolejny koncert z cyklu „Spotkania z Filharmonią”. Tym ra-
zem najmłodsi wysłuchali baśniowych historii opowiedzianych 
słowami piosenek oraz dźwiękami. Artyści zaprezentowali m.in. 
utwory z filmów „Kopciuszek” czy  „Kot w butach”. Jak zawsze, 
muzycy z Filharmonii Narodowej zapewnili naszej publiczności 
wiele niezapomnianych wrażeń.

K.T.

NASZE SPRAWY

Konkurs „Nasza nasielska ulica”
W ramach realizacji działań akcji „Masz Głos” edycja 2017/2018 Fundacji im. Stefana Batorego prowadzonej 
w gminie Nasielsk przez Nasielskie Towarzystwo Kultury zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w kon-
kursie plastycznym.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w życie publiczne dotyczące działań 
związanych z tworzeniem ścieżek historyczno – obywatelskich przez Nasielskie Towarzystwo Kultury, zaczyna-
jąc od pomysłu nadania  nazwy ulicy, której usytuowanie jest od Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku do ul. POW naprzeciw TESCO.
Szczegółowe informacje związane z regulaminem i harmonogramem konkursu znajdują się na stronie interne-
towej www.umnasielsk.pl

Organizatorzy konkursu

Z NOK. Muzycznie 

Koncert akustyczny Balcara
We wtorek, 6 lutego br., już po raz drugi w Nasielsku mieliśmy 
okazję gościć Macieja Balcara wraz z zespołem. To muzyk do-
brze znany wielbicielom gitarowych dźwięków i posiadacz mi-
łego dla ucha charakterystycznego niskiego głosu, a przy tym 
wokalista legendarnej grupy Dżem, kompozytor oraz aktor. 
Artysta po dwóch latach powrócił do nas z nową energią w peł-
nej akustycznej odsłonie. Nastrojowy koncert Maćka odbył się 
w ramach trasy koncertowej „ACCOUSTIC TOUR 2018”, pod-
czas której artyści odwiedzą 16 miejscowości. Podczas swojego 
występu muzyk promował swój najnowszy album pt. „Znaki”. 
Wśród wykonywanych utworów pojawiły się jednak nie tylko 
nowości takie jak np.: Tęcza Barw, Ruletka, Gruszki, Pokochaj, 
O maku,  ale także doskonale znane przeboje sprzed lat np. 
Komu bije…,Wojna, Ogień i woda, Czarno, czy wspaniała in-
terpretacja Wolności  Marka Grechuty w nowej aranżacji. 
W blisko 2 godzinnym koncercie usłyszeliśmy kilkanaście 
utworów z dobrym, literackim tekstem i wspaniałą melodyj-
ną muzyką na żywo oraz solowymi popisami instrumentali-
stów. A wszystko to doprawione tańcem barwnych świateł, 
doskonale współgrających z muzyką. 
Maciek to niezwykle charyzmatyczny artysta i ogromny ta-
lent muzyczny. Posiada rzadko spotykaną umiejętność im-
prowizacji i tworzy niepowtarzalny klimat podczas swoich 
występów, angażując publiczność do wspólnego śpiewu,  
o czym się przekonaliśmy w NOK. 

Wszyscy, którzy po raz pierwszy spotkali się 
z twórczością tego muzyka, na pewno zasi-
lą grono jego wiernych fanów. Szkoda tyl-
ko, że to wyjątkowe wydarzenie muzyczne 
zgromadziło tak nieliczne grono mieszkań-
ców naszego miasta. 
Na nasielskiej scenie zagrali: Maciej Balcar 
- vocal, gitara; Piotr „Quentin” Wojtanow-
ski – bas; Łukasz Belcyr – gitara; Krzysztof 
„Flipper” Krupa – perkusja; Jan Gałach – 
skrzypce, gitara i mandolina.

K.T. (i.)

fot. M. Tyc
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Polskie Orły  
Państwowe i Wojskowe
„Polskie Orły Państwowe i Wojskowe od roku 1000 do 1945” to tytuł wy-
stawy fotograficznej prezentowanej aktualnie w naszym Urzędzie Miasta 
i Gminy w dniach i godzinach pracy Urzędu. Pięknie wpisuje się ona w ob-
chody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Aktualnie 
jesteśmy w trakcie obchodów Roku Niepodległości. O tym powinniśmy 
wszyscy pamiętać.
Jej organizatorem jest popularny w Nasielsku, a mieszkający od ponad 
ćwierć wieku w Bostonie nasielszczanin, pan Tomasz Krasoń. W Nasielsku 
kończył szkołę podstawową – Szkołę Podstawową nr 2 im. Stefana Sta-
rzyńskiego przy ul. Kościuszki. Do Nasielska często wraca – fizycznie 
i duchowo, prezentując jednocześnie swą wiedzę i ilustracje, głównie foto-
graficzne, dotyczące naszego miasta. W Bostonie, ale również w Nasielsku 
posiada bogatą kolekcję poloniców. W internecie prowadzi blogi, które 
cieszą się dużą popularnością i inspirują wiele osób do poszukiwań. Owo-
cuje to też zwiększeniem przywiązania do ziemi ojczystej, wzmaga miłość 
do „Małej Ojczyzny”.
W ostatnim okresie pan Tomasz Krasoń prezentował w kilku miejscach 
naszego miasta wystawę fotograficzną „Nasielsk Dzisiaj i Wczoraj” oraz 
patronował ze swymi przyjaciółmi nadaniu skwerowi przy baszcie imie-
nia nasielskich kawalerów krzyża Virtuti Militari i umieszczenia na nim pa-
miątkowej tablicy. Swoje zbiory prezentuje też w bogato ilustrowanych 
broszurach.
Orzeł to symbol naszej Ojczyzny. Jego wizerunek zmieniał się, co związa-

ne było zazwyczaj z trudnymi losami naszego narodu. Pięknie komponu-
je się z wystawą fragment wiersza Bolesława Czerwińskiego „Memento”:
Że zawsze dzielnym był ten naród laszy 
I tylko taki ma prawo swobody 
Że ptak nasz święty, że nasz Orzeł Biały 
Nie do służalstwa stworzony, lecz chwały.
Korytarze Urzędu Miejskiego może nie są najlepszym miejscem do tak 

wyjątkowej ekspozycji, co zauważa wiele oglądających ją osób, ale tak na-
prawdę, miejsca takiego, chcę wierzyć że tylko na razie, w naszym mieście 
nie ma. Wystawa zasługuje jednak na uwagę i jej odwiedzenie. Być może 
z czasem będzie przeniesiona w plener, co sugeruje wiele osób z tych, 
które obejrzały wystawę o obecnym jej miejscu. W tym wypadku trzeba 
liczyć się jednak z kosztami.
Pan Tomasz Krasoń obecnie jest w Polsce, często przebywa w Urzędzie 
Miejskim i chętnie oprowadza po wystawie. Warto, aby wystawę obejrzało 
jak najwięcej uczniów szkół naszej gminy.

andrzej zawadzki  

U NAS

Chór Lira patriotycznie w Modlinie
W niedzielę, 28 stycznia br., Chór Lira z nasielskiej 
parafii uświetnił w Modlinie obchody 155. rocznicy 
wybuchu Powstania Styczniowego. Taką uroczy-
stość w parafii p.w. Św. Barbary w Modlinie zorgani-
zowano już po raz trzeci. 
Obchody rocznicy składały się z trzech części. Naj-
pierw odbyła się uroczysta msza święta, w której 
udział wzięli przedstawiciele miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. 
Następnie zebrani wysłuchali wzruszającego kon-
certu pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Lira.  
W repertuarze znalazły się takie pieśni, jak: „Rota”, 
„Ojczyzno ma”, „Boże coś Polskę”, „My, Pierwsza 
Brygada”, czy utwór „Biały krzyż” z repertuaru Czerwonych Gitar. Na zakończenie męska część grupy odśpie-
wała „Bogurodzicę”. Każdy utwór był poprzedzony krótkim komentarzem pani Katarzyny Tomasińskiej.
Po wysłuchaniu koncertu, zebrani na uroczystości udali się do Kapliczki Powstańczej, miejsca kaźni, gdzie delega-
cje złożyły wieńce, czcząc w ten sposób pamięć bohaterstwa poległych w powstaniu Polaków. Na zakończenie 
czekała na uczestników gorąca wojskowa grochówka.
Powstanie Styczniowe było największym zrywem narodowo-wyzwoleńczym przeciwko rosyjskiemu zaborcy, 
który rozpoczął się 22 stycznia 1863 roku. Mimo poniesionej klęski, umocniło ono polską świadomość naro-
dową i wpłynęło na dalsze dążenia niepodległościowe kolejnych pokoleń.

Michał B.

NAGRODY

Złote jabłko dla Kowalskich
W XXIV edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Rolnik – Farmer 
Roku wśród zwycięzców znaleź-
li się Hanna i Krzysztof Kowalscy 
z Winnik. Odebrali oni nagrodę dla 
najlepszego gospodarstwa rodzin-
nego. Podczas uroczystości finali-
ści konkursu uhonorowani zostali 
tytułem Rolnik Farmer Roku 2018 
oraz otrzymali statuetki w postaci 
złotych jabłek.
Gala finałowa konkursu odbyła się 
w sobotę, 2 lutego b r., w hotelu 
The Westin w Warszawie. A zwy-
cięzcom i wyróżnionym nagro-
dy wręczali m.in. Krzysztof Jurgiel 
minister rolnictwa, Witold Stro-
bel dyrektor generalny Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 
Krzysztof Łapiński sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP.
Konkurs og łoszony zosta ł  na 
początku 2017 roku. Do końca 
czerwca wpł ynęło ponad 300 
zgłoszeń kandydatów, z których 
po przeanalizowaniu nadesłanych 
materiałów kapituła konkursu wy-
łoni ła 28 f inalistów. Następnie 
każdego z f inalistów odwiedziła 
komisja konkursowa, w skład któ-
rej wchodzili m.in.: przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Polski klub Rolnik 

– Farmer Roku”, 
u n i we r s y t e t ó w 
przyrodniczych, 
ministerstwa rol-
nictwa i rozwoju 
wsi, Agencji Nie-
ruchomości Rol-
nych. Wizytacje 
zakończone zo-
stały we wrześniu 
ubiegłego roku, 
a podstawowym 
kryterium oceny kandydatów 
w poszczególnych kategoriach 
była efektywność gospodarowa-
nia mierzona wydajnością i uzyski-
wanymi plonami. Zdecydowanie 
premiowane były osiągnięcia wy-
nikające z nowoczesnego go-
spodarowania. Zwracano także 
uwagę na aktywność, pomysło-
wość, przedsiębiorczość rolników.
Spośród 28 finalistów wyłoniono 
10 zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach: gospodarstwa 
rodzinne, ogrodnictwo, gospodar-
stwa o alternatywnych źródłach 
dochodu, przedsiębiorstwa rolne 
i grupy producenckie, ale wyniki 
konkursu ogłoszono dopiero pod-
czas gali finałowej.

Przypomnijmy, że państwo Hanna 
i Krzysztof Kowalscy wraz z cór-
kami prowadzą 103 ha gospodar-
stwo o zróżnicowanej działalności. 
Przede wszystkim kultywowana 
jest w nim tradycja tłoczenia oleju  
na zimno i hodowla trzody chlew-
nej .  Gospodarstwo należy do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edu-
kacyjnych – prowadzone są w nim 
pokazy, szkolenia, zajęcia dla dzieci, 
seniorów i praktyki dla studentów. 
Gospodarstwo jest członkiem Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. 
Są oni przykładem imponującego 
rozwoju oraz bardzo dobrych osią-
gnięć produkcyjnych. Do konkursu 
Rolnik – Farmer Roku zostali zgło-
szeni przez Mazowiecki OR ARiMR 
w Warszawie. Gratulujemy!

(i.), za:www.agropolska.pl
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NA STO DNI PRZED MATURĄ…

Bal studniówkowy ZSZ 
Czwartoklasiści z Technikum Zawo-
dowego w Zespole Szkół Zawodo-
wych w Nasielsku, którzy w maju 
przystąpią do egzaminu dojrzałości, 
5 stycznia 2018 r. bawili się na balu 
studniówkowym w „Domu Wesel-
nym Przy Lesie” w Jońcu. Ta wy-
jątkowa noc była niezapomnianym 
przeżyciem i pozostanie miłym 
wspomnieniem młodości. Studniów-
ka rozpoczęła się od części oficjalnej. 
W pierwszej kolejności odtańczono 
poloneza, który wprowadził mło-
dzież w magiczną noc. Następnie 
przywitano przybyłych na uroczy-
stość gości: Magdalenę Biernacką 
starostę powiatu nowodworskiego 
z mężem, Bogdana Ruszkowskie-
go burmistrza Nasielska z żoną, Elż-
bietę Bilińską przewodniczącą Rady 
Rodziców, dyrekcję, rodziców, na-
uczycieli i uczniów oraz osoby  
im towarzyszące. 
W imieniu uczniów klas maturalnych 
głos zabrali: Karolina Strzelczak oraz 
Emil Chęcik. Młodzież dziękowa-
ła dyrekcji szkoły i nauczycielom  
z a  p ra c ę  d yd a k t yc z n ą ,  w y-
chowawczą i  op iekuńczą,  za 
tworzenie warunków do wszech-
stronnego rozwoju i za przekazaną 
wiedzę. Uczniowie wręczyli na-
uczycielom i przybyłym gościom 
w geście wdzięczności piękne kwia-
ty. W dalszej kolejności głos zabrała 
Agnieszka Rutkowska dyrektor szko-
ły, która życzyła maturzystom zdania 

egzaminu maturalnego, spełnienia 
najskrytszych marzeń, zrealizowa-
nia zamierzonych celów, a tym, któ-
rzy jeszcze nie wiedzą jaką wybrać 
drogę, odnalezienia tej właściwej, 
takiej, która przyniesie zadowolenie. 
Pani dyrektor dziękowała rodzicom 
za owocną współpracę ze szkołą 
i zorganizowanie balu, gościom za 
uświetnienie balu swoją obecno-
ścią, a na ręce starosty Magdaleny 
Biernackiej złożyła podziękowania 
Radzie i Zarządowi Powiatu Nowo-
dworskiego za zrozumienie potrzeb, 
z jakimi boryka się szkoła oraz umoż-
liwienie ich zaspokojenia.
–Za 100 dni zasiądziecie do pi-
sania jednego z najważniejszych 
egzaminów w Waszym życiu. Ma-

tura zakończy kolejny etap Wa-
szej Edukacji, który kilka lat temu 
rozpoczęliście w murach naszej 
szkoły. Spędziliście w niej wspólnie 
kilka lat, nawiązaliście nowe zna-
jomości i przyjaźnie, zdobyliście 
nowe doświadczenia i poszerzyli-
ście wiedzę. Mam nadzieję, że do-
brze ten czas wykorzystaliście i ten 
życiowy sprawdzian wiedzy, jakim 
jest egzamin maturalny, wypadnie 
dla wszystkich pomyślnie, 
bo „Wykształcenie to dobro, 
którego nic nie jest w stanie 
nas pozbawić,” o czym prze-
konywał już starożytny grec-
ki poeta Menander – mówiła 
Agnieszka Rutkowska, dy-

rektor Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku.
Kontynuując część oficjalną, głos 
zabrali również: Magdalena Biernac-
ka starosta powiatu nowodworskie-
go, Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska, wychowawca klasy Sławo-
mir Chojnacki, Elżbieta Bilińska prze-
wodnicząca Rady Rodziców, Klaudia 
Kępka przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego. Przygotowania do tej 
wyjątkowej nocy trwały kilka tygo-
dni. Pod opieką nauczycielki wycho-
wania fizycznego, Anny Skrzyneckiej 
trenowano poloneza. Wytwor-
na kolacja, świetna muzyka, wspa-
niałe towarzystwo i zabawa trwały 
 do rana. Studniówka 2018 na pew-
no na długo zostanie w pamięci jej 
uczestników.

ZSZ w Nasielsku

UROCZYSTOŚCI

Studniówka licealistów 
z „Iwaszkiewicza”
W Dworku Marzenie w Przyborowicach świętowali  
na 100 dni przed maturą uczniowie najstarszego nasiel-
skiego liceum, LO im. J. Iwaszkiewicza. Bal maturalny od-
był się w sobotę, 6 stycznia br. Wśród licznie przybyłych 
na tę uroczystość gości znaleźli się: Magdalena Biernac-
ka starosta nowodworski, kadra nauczycielska na czele 
z Magdaleną Janiszewską, dyrektor LO oraz wychowawcą 
klasy maturalnej, Elżbietą Fabisiak-Rudnicką. 
Studniówka rozpoczęła się odtańczeniem poloneza 
autorstwa Bartosza Chajdeckiego. Były oficjalne prze-
mówienia, część kabaretowa, która sentymentalnie na-
wiązywała do lat spędzonych w szkole. Były też tańce 
przy muzyce, którą serwował uczniom DJ. Zabawa trwała do białego rana.
Uczniowie zgodnie podkreślają, że był to dla nich wyjątkowy wieczór. 
Przed maturzystami teraz czas wytężonej nauki. Życzymy im sukcesów na egzaminach dojrzałości. 

(red.)
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Z NOK

Kolędowanie z orkiestrą i chórem

ZE SZKÓŁ. SP nr 2 

Zabawa karnawałowa  
z elementami profilaktyki 
We wtorek, 30 stycznia 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku 
odbyła się zabawa karnawałowa z elementami profilaktyki, przeprowa-
dzona przez Teatr FORMA z Białegostoku, sfinansowana przez Burmi-
strza Nasielska, Pana Bogdana Ruszkowskiego ze środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Uczestnikami imprezy byli 
uczniowie klas 0- III (ok. 340 osób) wraz z wychowawcami.
Ze względu na dużą ilość osób, zabawa odbyła się w dwóch turach. 
Dzieci miały trzygodzinną zabawę z profesjonalnym DJ-em oraz dwój-
ką animatorów przebranych w profesjonalne kostiumy teatralne, dzięki 
którym bawiły się doskonale w rytmach różnorodnej muzyki. Przepro-

wadzone były konkursy zachęcające do grzecznej zabawy bez agresji, 
przepychania się, bez użycia siły pod hasłem „Zabawa bez przemocy”  
oraz konkursy tematyczne negujące agresywne zachowania. Duża atrakcją  
dla dzieci było malowanie twarzy i wykonywanie tatuaży, skręcania ba-
lonów przez klauna i tworzenie wraz z dziećmi przepięknych zwierzątek 
i kwiatków. Odbyły się konkursy integracyjne i indywidualne, ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na prawidłowe zachowania. Była też zabawa 
z chustą animacyjną, teatr baniek mydlanych oraz wiele innych zabaw 
dostosowanych do wieku dzieci. Za udział w  konkursach dzieci otrzy-
mywały nagrody w postaci malowanki, maskotki lub słodyczy. Prowa-
dzący chcieli pokazać dzieciom, że poprzez sztukę i zabawę wspaniale 
można wzbogacić postrzeganie świata, ukazać właściwe, wartościowe 
wzorce wolne od przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Zale-
żało im również, by przedstawić rolę dorosłych jako opiekunów stają-
cych w obronie pokrzywdzonych. 
Tradycyjne zabawy w gronie rówieśników uczą współpracy, współdzia-
łania, dostrzegania mocnych stron bawiących się. Jak wiemy, na skutek 
przemian cywilizacyjnych coraz częściej towarzyszem zabaw dziecka 
staje się komputer i telewizor, przez co dzieci nie doświadczają radości 
wypływającej ze wspólnej, nieskrępowanej zabawy oraz nawiązywania 
kontaktów społecznych. Deficyty w zakresie umiejętności społecznych 
mogą sprzyjać sięganiu po środki psychoaktywne jako sposobu zaimpo-
nowania innym i uzyskania ich akceptacji. Obserwując uczestników i ich 
uśmiech na twarzy można stwierdzić, że zabawa dała im wiele powodów 
do radości i była miłym czasem spędzonym wraz z rówieśnikami.

Beata Kownacka

Ogromnym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Nasielska 
i okolic cieszył się koncert kolęd 
w wykonaniu Nasielskiej Orkiestry 
Dętej i Chóru Lira. Występy odby-
ły się w poniedziałek, 29 stycz-
nia br., w sali kina Niwa, która tego 
wieczoru wypełniła się widzami 
po brzegi. Dochód ze sprzedaży 
biletów przeznaczony zostanie na 
zakup kolejnych instrumentów dla 
orkiestry. Wśród wielu przybyłych 
osób znaleźli się m.in.: Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, 
nasielscy radni, a także ksiądz Ta-
deusz Jabłoński z parafii w Nunie.
Muzyczna uczta podzielona była 
na dwie części. Najpierw odbył się 
koncert Nasielskiej Orkiestry Dę-
tej, która wykonała najpiękniejsze 
polskie kolędy, pokazując swój 

kunszt, umiejętności i pasję. Muzy-
cy wykonali kilkanaście utworów, 
takich jak: „Wśród nocnej ciszy”, 
„Anioł pasterzom mówił”, „Try-
umfy Króla Niebieskiego” i wiele 
innych. Oczywiście nad wszyst-
kim czuwała dyrygent – Joan-
na Ostaszewska, która od kilku lat 
z powodzeniem prowadzi prężnie 
rozwijającą się orkiestrę. Wszyscy 
członkowie wystąpili w nowych, 
niedawno zakupionych, dzięki 
unijnemu wsparciu finansowemu, 
eleganckich mundurach, wyko-
nanych przez poznańską firmę EL-
MAR. Pierwsza część zakończyła 
się niespodziankami – w podzię-
kowaniu za współpracę, członko-
wie orkiestry wręczyli dyrygentce 
Joannie Ostaszewskiej oraz nie-
formalnemu opiekunowi orkie-

stry, Markowi Ostaszewskiemu, 
symboliczne upominki. Była też 
niespodzianka dla pana Leopolda 
Sułkowskiego (na co dzień prowa-
dzi zajęcia z sekcją instrumentów 
dętych blaszanych), który obcho-
dził tego dnia urodziny.
Przed drugą częścią ogłoszono 
przerwę, w czasie której na wi-
dzów czekała słodka niespodzian-

ka przygotowana przez 
firmę Guliwer.
Po przerwie scena nale-
żała do Chóru Lira, który 
pod batutą Joanny Osta-
szewskiej wykonał kilka-
naście kolęd. Część z nich 
była wykonana na głosy, 
a część wraz z publicz-
nością na jeden głos. Wi-
downia chętnie włączyła 

się do śpiewania „Cichej 
nocy”, „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki” czy „Bóg się 
rodzi”, ale i z uwagą wysłu-
chała przebojów z repertu-
aru Liry – „Bracia patrzcie 
jeno”, Mizerna cicha” czy 
„Północ już była”. W ten-
że symboliczny sposób 
nasielszczanie zakończyli 
okres Bożego Narodzenia.
Frekwencja i opinie o wy-
darzeniu muzycznym do-
brze wróżą na przyszłość 
i zapewne podobne kon-
certy na stałe trafią do kano-
nu dorocznych nasielskich 
imprez.

Michał B.
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e-Mocna Gmina Nasielsk zaprasza mieszkańców na bezpłatne szkolenia
W	jaki	sposób	korzystać	z	banko-
wości	elektronicznej?	Jak	zapisać	
się	przez	Internet	do	lekarza?	Co	
zrobić,	by	zadbać	o	prywatność	
naszą	i	bliskich	w	sieci?	Co	napisać	
w	CV,	by	dostać	dobrą	pracę?	To	
tylko	przykładowe	tematy	bez-
płatnych	szkoleń,	z	których	mogą	
skorzystać	mieszkańcy	Gminy	
Nasielsk.	
Szkolenia są przeznaczone dla 
osób powyżej 18. roku życia – 
bez górnej granicy wieku. Poleca-
my je szczególnie tym ludziom, 
którzy planują korzystanie nieba-
wem z dziennika elektronicznego, 
zmianę pracy, chcieliby nauczyć 
się czegoś nowego, mają kłopo-
ty z domowymi finansami i dzięki 
internetowi mogliby zaoszczędzić 
pieniądze. A także osobom z róż-
nego rodzaju niepełnosprawno-
ściami czy tym, które dotychczas 
nie korzystały z sieci – dla tych 
ostatnich przeznaczone jest do-
datkowe szkolenie „Pierwsze kroki 
z komputerem”. Wszystkie szkole-
nia przygotowali specjaliści polscy 
zajmujący się edukacją osób do-
rosłych tak, by były bardzo przy-
stępne oraz nastawione na nabycie 
praktycznych umiejętności.
Szkolenia odbywają się w: Szkole 
Podstawowej im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku, ul. Kościusz-
ki 21, Szkole Podstawowej im. Ks. 
Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach ul. Kolejowa 65 oraz 
Szkole Podstawowej im. M. Koper-
nika w Cieksynie ul. Piłsudskiego 
43. Możliwe jest również zorgani-

zowanie szkoleń w innych podmio-
tach na terenie Gminy.
Każda osoba może skorzystać 
z takich szkoleń, których najbar-
dziej potrzebuje. Obecnie do wy-
boru jest ogromna liczba tematów 
w następujących 9 obszarach: 
• praca i rozwój zawodowy – jak 

napisać CV i list motywacyjny, 
co można zyskać, zakładając 
profil na portalach LinkedIn czy 
Goldenline;

• relacje z bliskimi – jak założyć 
konto na Facebooku, w jaki spo-
sób sprawdzać oceny dziecka 
w dzienniku elektronicznym, 
jak zadbać o bezpieczeństwo 
swoje oraz rodziny w sieci;

• edukacja – jak wspólnie z in-
nymi zaplanować działania czy 
stworzyć prezentację, używa-
jąc konta Google;

• odpoczynek i hobby – jak 
znaleźć ciekawy koncert czy 
wystawę w swojej okolicy, 
jak kupować w sieci bilety na 
spektakle, w jaki sposób legal-
nie oglądać filmy;

• zdrowie – jak zapisać się przez 
Internet do lekarza, jak sprawdzić 
swoje miejsce w kolejce do sana-
torium, gdzie w sieci dowiedzieć 
się więcej o lekach;

• f inanse – jak rozliczyć samo-
dzielnie PIT, jak przez Inter-
net sprawdzić stan konta, zrobić 

przelew czy założyć lokatę, 
w jaki sposób płacić kartą, jak 
oszczędzać i kontrolować do-
mowy budżet;

• religia i potrzeby duchowe – jak 
kontaktować się ze swoją para-
fią z pomocą Internetu, jak ko-
rzystać ze stron informacyjnych 
cmentarzy, jak nawiązać kontakt 
z grupami zainteresowanymi 
pielgrzymowaniem;

• sprawy codzienne – do czego 
wykorzystywać na co dzień dysk 
Google, jak wysłać list lub paczkę 
bez odwiedzania poczty;

• zaangażowanie obywatelskie – 
skąd czerpać informacje o swojej 
miejscowości, jak sprawdzić, co 
robią posłowie i posłanki wybrani 
z danego okręgu, w jaki sposób 
włączyć się w działania organiza-
cji pozarządowych.

Szkolenia są bezpłatne. Odbywa-
ją się w ramach projektu „e-Moc-

ni: cyfrowe umiejętności, realne 
korzyści”, współf inansowanego  
ze środków Unii Europejskiej. Gmi-
na Nasielsk dołączyła do tej inicja-
tywy jako jedna ze 101 gmin z całej 
Polski. 
Realizację szkoleń koordynuje 
Cezary Wiśniewski, który, na co 
dzień pracuje w Szkole Podstawo-
wej im. Ks. Józefa Poniatowskiego 
w Starych Pieścirogach. Polecam 
kontakt mailowy. Wystarczy napi-
sać na adres wisniewskick@gmail.
com. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma 
maila lub po prostu woli porozma-
wiać, bardzo proszę o telefon: 23 
6932625 lub kom. 695695550 
(najlepiej w godzinach 10.00-
13.00 lub 17.30-19.00). Umówimy 
się wtedy na spotkanie, podczas 
którego przedstawię dokładniej 
tematykę szkoleń i ustalimy, które 
z nich będzie rzeczywiście najbar-
dziej potrzebne. Ruszają szkolenia 
pierwszych grup – wyjaśnia C. Wi-
śniewski. 
Kolejnym krokiem będzie ustale-
nie terminów szkoleń (będą zależ-
ne m.in. od tego, w jakim tempie 
będą zbierać się grupy szkolenio-
we – mile widziane grupy sąsiedz-
kie lub znajomych). Poprowadzą je 
Wioletta Miętek (Cieksyn), Rado-
sław Skrzynecki (Stare Pieścirogi) 
oraz Mariusz Kraszewski (Nasielsk) 
– trenerzy, którzy mają już za sobą 
intensywne przygotowanie do tego 

zadania, dzięki warsztatom w ra-
mach projektu „e-Mocni”. Oczy-
wiście, można również zgłaszać 
się bezpośrednio do trenerów lo-
kalnych, którzy będą dysponować 
ankietami i deklaracjami udziału 
w projekcie – te zaś po wypełnie-
niu, trafić muszą do koordynatora. 
Szkolenia odbywają się w Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Koper-
nika w Cieksynie, Szkole Podsta-
wowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku oraz Szkole Podstawo-
wej im. Ks. Józefa Poniatowskiego 
w Starych Pieścirogach. Co ważne, 
oprócz komputerów i Internetu, 
na miejscu jest tu również dodat-
kowy sprzęt, który ułatwi w nich 
udział. W ramach „e-Mocnych ” 
do gminy traf iły zestawy kom-
puterowe stacjonarne oraz ma-
nipulator typu trackball (dla osób 
z ograniczoną sprawnością ma-
nualną). Wartość sprzętu to niemal 
6000 PLN.  
Więcej informacji na temat szkoleń: 
www.e-mocni.org.pl
fb.com/emocniPL
Projekt „e-Mocni” jest realizo-
wany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa. Za jego wdro-
żenie odpowiada partnerstwo 
w składzie: Fundacja Aktywizacja 
(partner wiodący), Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Informacyj-
nego, Polski Związek Głuchych 
Oddział Łódzki oraz Fundacja In-
stytut Rozwoju Regionalnego. 

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Dzień Babci i Dziadka
NA SPORTOWO

RUM-TEAM tryumfuje 
w Dzierżeninie
Drużyna RUM-TEAM wygrała Halowy Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Pokrzywnica, który został rozegrany w niedzie-
lę, 28 stycznia br., w hali sportowej Publicznym Gimnazjum nr 1 
w Dzierżeninie. Organizatorem turnieju byli: GKS Pokrzywnica 
oraz Wójt Gminy Pokrzywnica. 
Nasza drużyna w składzie: Andrzej Kiliś, Jarosław Zakrzewski, Da-
mian Domała, Rafał Załoga, Mariusz Załoga, Dariusz Skarżycki, Ma-
rek Prusinowski, Paweł Majewski, Sebastian Chmielewski, Mateusz 
Bramowicz po pierwszych dwóch remisach grupowych wygrała 
kolejne trzy mecze (w tym półfinałowy 6:0) i w f inale pokonała 
2:1 zespół Alarmtech z Serocka. Królem strzelców turnieju – z 7 
bramkami na koncie – został nasz zawodnik, Rafał Załoga.
Serdecznie gratulujemy wygranej.

MM

Kto z nas z sentymen-
t e m  n i e  w s p o m i n a 
czasów dzieciństwa? 
G d y  z a s t a n a w i a m y 
się nad tym, to w na-
szych wspomnieniach 
oprócz rodziców po-
j a w i a j ą  s i ę  b a b c i e 
i dziadkowie – Ci, któ-
rzy bez żadnych skru-
pułów rozpieszczają 
swoje wnuki, dają im 
słodkości, idą na ryby, 
b a w i ą  s i ę  w  s k l e p 
czy szycie sukienek  
d la  la lek,  naprawia-
ją rower. Jednym sło-
wem Ci, którzy zawsze 
mają dla nas czas, gdy 
i n n y m  g o  b r a k u j e . 
W naszej szkole tra-
dycyjnie, jak każdego 
roku, uczniowie uroczyście świę-
towali Dzień Babci i Dziadka. Choć 
w tym roku święto to obchodzo-
ne było w ferie zimowe i termin 
uroczystości przypadł dopiero 
na poniedziałek, 5 lutego, to naj-
wdzięczniejsze grono gości nie 
zawiodło. Przed południem licz-
nie przybyli dziadkowie i babcie, 
z bliska i z daleka. Wszyscy, po-
mimo mroźnej pogody, przynie-
śli ze sobą najpiękniejsze słońce. 
Uśmiechom i radości jak zwy-
kle nie było końca. Uczniowie, 

którzy w tym roku mieli bardzo 
mało czasu na przygotowanie 
uroczystej akademii, poradzil i 
sobie wyśmienicie. Piękne wier-
sze i piosenki rozweseliły naszą 
szkołę na resztę dnia. Oczywi-
ście wszystkie wnuki otrzymały 
od babć i dziadków słodkie sma-
kołyki. Rodzice naszych uczniów 
równ i e ż  n i e  p ozo s t a l i  b i e rn i 
w tym dniu. Przepyszne ciasta 
i inne wypieki był y słodką nie-
spodzianką dla seniorów. Jak waż-
nym świętem jest ten dzień, może 
świadczyć fakt, że pomimo bólu 
nóg i kręgosłupa babcie i dziad-

kowie dali się porwać wnukom 
do tańca w rytm karnawałowych 
przebojów.  Jak podkreśliła pani 
Dyrektor, dzień Babci i Dziadka 
to jedno z najważniejszych świąt 
w naszej szkole i nikt nie wyobra-
ża sobie kalendarza uroczystości 
szkolnych bez tego wydarzenia. 
To jeden z tych dni, kiedy roze-
śmiane buzie dzieci i zadowolenie 
na twarzy babć i dziadków przy-
pomina, jak smutne byłoby dzie-
ciństwo każdego z nas, gdyby nie 
babcie i dziadkowie. Dziękujemy!

Iwona Łyczkowska
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PORADY

Kasze – bogactwo 
witamin i minerałów
Kasze po latach królowania na stołach zostały wyparte przez ziemnia-
ki i inne produkty mączne. W ostatnich latach wracają jednak do łask 
konsumentów. Nadal znaczna część pacjentów zna i spożywa głównie 
kaszę gryczaną i kaszę jęczmienną do obiadu oraz kaszę manną na słod-
ko. A tymczasem sklepowe półki uginają się od różnych rodzajów kasz. 
Każdego dnia tygodnia można więc spokojnie spożywać inną kaszę. 
Jakie kasze wyróżniamy? 
Kasza	jęczmienna – powstaje z ziarna jęczmienia.
Możemy wyróżnić kilka rodzajów kaszy jęczmiennej ze względu na sto-
pień jej rozdrobnienia. Najbardziej popularna jest kasza tzw. pęczak. Jest 
to oczyszczone, obłuskane i polerowane ziarno. Innym rodzajem kaszy 
jęczmiennej jest tzw. mazurska-perłowa. Ziarno zostaje pocięte na cząst-
ki, następnie obtoczone i wypolerowane. Możemy spotkać kaszę perło-
wą grubą, średnią i drobną. Wyróżniamy także kaszę jęczmienną wiejską 
tzw. łamaną. Jest to ziarno pęczaku pocięte na duże cząstki.
Kasza	gryczana	– chyba najpopularniejsza z kasz. produkowana z gryki.
Wyróżniamy dwa rodzaje kaszy gryczanej: nieprażoną i prażoną. Ka-

sza prażona powstaje z ziaren gryki poddanych prażeniu, co nadaje jej 
ciemną barwę, natomiast nieprażona ma jasny i delikatny smak, choć 
gotuje się ją dłużej.
Kasza	manna – powstaje z obróbki ziaren pszenicy.
Wyróżnić możemy kaszę manną zwykłą, błyskawiczną poddaną już 
wstępnej obróbce. W sklepach możemy spotkać również ciemniejszą, 
zawierającą więcej błonnika kaszę manną razową.
Oprócz zwykłej kaszy manny znajdziemy też kaszę manną razową (jest 
ciemniejsza, zawiera więcej błonnika) i kaszę manną błyskawiczną (pod-
daną wstępnej obróbce termicznej).
Kasza	jaglana	– powstaje z łuskanego ziarna prosa. Kasza ta ma działanie 
zasadotwórcze, jest źródłem miedzi. Jednak przy gotowaniu należy pa-
miętać o dokładnym przepłukaniu kaszy, aby pozbyć się goryczki.
Kasza	kukurydziana – powstaje z rozdrobnionego ziarna kukurydzy. 
Możemy spotkać w sklepach, zarówno drobny, jak i gruby grysik.
Kasza	kuskus – powstaje z twardego rodzaju pszenicy durum. Nie gotuje 
się jej, tylko zalewa gorącą wodą, dlatego jest bardzo szybka w przygo-
towaniu.
Kasza	owsiana – produkowana jest z ziaren owsa. Można wyróżnić 
wersję rozdrobnioną i grubą. Jest to kasza jeszcze dość mało popularna  
i nie wszędzie ją kupimy.
Kasza	bulgur	– dość mało znana kasza, powstająca z ugotowanych, wy-
suszonych i zgniecionych ziaren pszenicy durum. Ma bardzo delikatny 
smak, dlatego często jest lubiana przez osoby, które nie lubią kasz. Kaszę 
bulgur można kupić drobno, średnio i gruboziarnistą.
Kasza	orkiszowa	– powstaje z orkiszu, czyli odmiany pszenicy.
Kasze są bogactwem witamin, szczególnie z grupy B, kwasu foliowe-
go oraz składników mineralnych, m.in.: wapnia, magnezu, żelaza, mie-
dzi, cynku, potasu. Zawartość składników zależy także od rozdrobnienia 
kaszy. Im grubsza kasza, tym zawiera więcej błonnika, dlatego niestety 
kasze gruboziarniste nie służą wszystkim. Powinny z nimi uważać, szcze-
gólnie osoby z problemami żołądkowymi, refluksem żołądkowym. 
Dawniej kasze kojarzone były głównie jako dodatek do mięsa w drugim 
daniu obiadowym. Obecnie kasze, takie jak jaglana, bulgur, orkiszowa, 
gryczana biała stosowane są także jako zamiennik owsianki na śniadanie. 
Kasze możemy dodawać do sałatek, zup, jako farsz do pierogów, gołąb-
ków. Możemy z nich robić kotlety, placki, ciasta.

Iwona Łątka
Dietetyk medyczny

dietetyk_iwona@wp.pl

UWAGA - ZAPISY DO SZKOŁY
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku  
ogłasza od  1 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. nabór dzieci  na rok szkolny 2018/2019:

• do klas pierwszych dzieci urodzone w roku 2011
• do oddziałów przedszkolnych dzieci urodzone w roku 2012
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z  Uchwałą Nr XXXII/254/17 
Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dosto-
sowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe od dnia  
1 września 2017 roku obwód szkolny stanowią następujące ulice i miejsco-
wości:
Ananasowa, Anny Jagiellonki, Bakaliowa, Błękitna, Bolesława Chrobrego, Bro-
ninek, Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Cytrusowa, Dąbrówki, Dębowa, Dolna, 
Działkowa, Figowa, Folwark, Gen. A. Osińskiego, Graniczna, Gwiaździsta, Ja-
giełły, Jasna, Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klo-
nowa, Kokosowa, Kolejowa, Komunalna, Kościelna, Kozia, Kręta, Królowej 
Bony, Królowej Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, Łączna, Łąkowa, 
Mała, Mieszka I, Młynarska, Nowa, Nowa Wieś, Oliwkowa, Orzechowa, Pia-
skowa, Płońska, Podmiejska, Prosta, Przechodnia, Przemysłowa, Rynek, Sezamkowa, Składowa, Słoneczna, 
Spokojna, Sportowa, Starzyńskiego, Ślepa, Św. Wojciecha, T. Kościuszki, Tęczowa, Topolowa, Tylna, Wąska, 
Wiejska, Wierzbowa, W. Łokietka, Wspólna, Żwirki i Wigury oraz  Kątne, Kosewo, Kędzierzawice, Lubomin, 
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Mazewo Dworskie „A”, Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościań-
skie, Pianowo Daczki, Pianowo Bargły, Chmielewo, Stpice.

Zapisy odbywają się na podstawie złożonego wniosku
(do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.spnasielsk.pl 

lub w sekretariacie szkoły).

MOIM ZDANIEM

Na marginesie sesji budżetowej
Grudniowa sesja nasielskiej Rady 
Miejskiej była pod wieloma wzglę-
dami wyjątkowa. Chodzi tu głównie 
o wiele złośliwości, jakie uwidoczni-
ły się zwłaszcza przy podejmowaniu 
najważniejszej na tej sesji uchwały, 
uchwały budżetowej.
Wyjątkowość tej uchwały polegała 
na tym, że była to ostatnia uchwa-
ła budżetowa podejmowana przez 
obecną Radę Miejską. Uchwała ta 
podsumowuje niejako czterolet-
nią kadencję Rady, podsumowu-
je też „działalność” poszczególnych 
radnych. Trzeba też pamiętać i to 
jest bardzo ważne, że podsumowu-
je również działalność burmistrza 
w okresie kadencji. Nic więc dziw-
nego, że zarówno burmistrz, jak i po-
szczególni radni byli zainteresowani, 
aby w jakiś czytelny sposób zazna-
czyć swą czteroletnią działalność.
I tu rodził się problem, ponieważ kilku 
radnych uważało, że zgłaszane przez 
nich problemy nie znajdowały zro-
zumienia i przełożenia na widoczny 
efekt w postaci inwestycji. Chodzi 
tu głównie o kwestie dotyczące ich 
okręgów wyborczych, chociaż były 
i takie wnioski, które traktowały nie 
tylko ich okręgu, ale i okręgów są-
siednich, a nawet całej gminy.
Dziwić się czy nie dziwić, że rad-
ni, którzy uważali, że zgłasza-
ne przez nich postulaty i wnioski 
nie znajdowały uznania w oczach 
burmistrza i kolegów radnych. Pró-
bowali niejako rzutem na taśmę wy-
musić akceptację swych wniosków, 
co powodowało powstawanie sytu-
acji tragikomicznych, bo z pewnością 
nie śmiesznych. 
Jednym z takich radnych był radny 
Roman Jaskulski. Aktywnie uczest-
niczył w pracach Komisji Rady, ak-
tywnie pracował w Radzie, zgłaszał 
dobrze uzasadnione wnioski, a głos 
jego nie przebijał się do świadomo-

ści kolegów radnych. Wydawało się, 
ze jego dopominanie się o urządze-
nie dróg w jego okręgu wyborczym 
znajdzie zrozumienie, zwłaszcza po 
przykrych doświadczeniach gminy 
z okresu, gdy w Nasielsku budowa-
ne były dwa ronda i modernizowana 
część ul. Kościuszki. Gmina Nasielsk 
ewidentnie nie zdała w tym czasie 
egzaminu. 
To prawda, że modernizowane były 
drogi wojewódzkie i powiatowe,  
ale objazdy wyznaczone zostały 
drogami gminnymi, a tych gmina nie 
przygotowała do tego zadania. Drogi 
te są potrzebne miastu i gminie, i to 
nie tylko w czasie objazdów. Miesz-
kańcy ul. Krupki długo będą wspomi-
nać czas budowy rond i wcześniejsze 
starania ich radnego Henryka Anto-
sika o zainteresowanie się burmistrza 
i radnych sytuacją w tym ważnym 
komunikacyjnie punkcie Nasielska. 
Drogi do budowy w okręgu wy-
borczym Romana Jaskulskiego były 
ważne, ale teraz waga potrzeby tej 
budowy wzrosła w związku z pla-
nowaną wkrótce budową drugiego, 
a może i trzeciego ronda. Znowu 
zacznie się problem objazdów. A co 
będzie, gdy znajdą się pieniądze na 
budowę obwodnicy Nasielska?  
Dobry gospodarz „myśli do przodu”, 
przewiduje. Tego zabrakło zarów-
no panu burmistrzowi, jak i radnym, 
którzy myślą tylko o dniu dzisiej-

szym, co oznacza „łapanie punktów 
wyborczych”. Radny wybierany jest 
w okręgu wyborczym, ale jest rad-
nym gminnym i odpowiada za los 
całej gminy, a nie tylko własnego 
okręgu wyborczego.
Droga od Siennicy, przez Paulino-
wo do Chrcynna była i jest drogą 
strategiczną. Strategiczną także dla 
całej gminy Nasielsk. Wiedziano 
o tym nawet wtedy, gdy na dłuższy 
czas była, ze względu na jednostkę 
wojskową, zamknięta dla ruchu pu-
blicznego. Została otwarta nie z tego 
powodu, że jednostka przestała istnieć,  
bo znacznie wcześniej zadecydowa-
no i określono czas otwarcia tej drogi 
dla ruchu publicznego. I o tym Rada, 
a zwłaszcza burmistrz winni wiedzieć. 
Droga ma już w dużej części na-
wierzchnię asfaltową – ulica Krań-
cowa. O to zadbał obecny radny pan 
Grzegorz Arciszewski, gdy był bur-
mistrzem. Co więcej, w czasie, gdy 
była budowana, sam sprawdzał jakość 
jej budowy. Do obecnej Rady i bur-
mistrza należało dokończyć jej bu-
dowę. Z przyjętego budżetu wynika, 
że tak się nie stanie, ale są możliwo-
ści, aby ten błąd naprawić. I pamiętać 
przy tym należy, że ten budżet rozli-
czy suweren.

andrzej zawadzki 
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Bal karnawałowy dla dzieci
W sobotę, 27 stycznia 2018 r. w re-
mizie OSP w Psucinie w bajkowej 
scenerii odbył się Bal Karnawało-
wy dla Dzieci. Punktualnie o godz. 
15:00 zjawiły się na nim maluchy 
przebrane w fantastyczne kostiumy. 
Odwiedziła nas grupa Minionków, 
Wróżek, Księżniczek, porządku pil-
nowali Policjanci i Strażacy. Był też 
zespół superbohaterów (Spider-
man, Batman, Superman). Atmos-
ferę grozy wprowadzili Wiedźma 
oraz Szkieletor. 
Na milusińskich czekały przekąski 
oraz domowe wypieki. Podczas 
naszej zabawy dzieci miały zapew-
nione mnóstwo atrakcji, były m.in.: 
tańce, wspólna zabawa z animatorem, malowanie twarzy, balonowe figurki. Na koniec Balu odwiedził nas Świę-
ty Mikołaj. Rozdał upominki  oraz obiecał, że wróci za rok. Impreza została sfinansowana ze środków wiejskich 
(wygrana w turnieju Sołectw w Pomiechówku) oraz dzięki wsparciu sponsorów.
Za pomoc w organizacji balu podziękowania składamy:
 – druhom z OSP Psucin za użyczenie sali oraz wsparcie techniczne przy obsłudze imprezy,
 – wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie, przebieg i sprzątanie po imprezie,
 – sponsorom: Kazimierzowi Drabikowi radnemu Rady Powiatu Nowodworskiego, Stanisławowi Śmietańskiemu 
radnemu Rady Miejskiej, Jadwidze Szymańskiej członkowi Rady Sołeckiej oraz OSP Psucin,
 – Pani Grażynie Rosiak z „Magia Uśmiechu – Animator Dziecięcy” za wspaniałą zabawę z dziećmi,
 – Pani Sylwii Ciszyńskiej z „Czarny Kapelusz – Pracownia Kreatywna” za wyczarowanie wspaniałych balono-
wych figurek,
 – Pani Małgorzacie Kurpiewskiej za fotograficzne udokumentowanie imprezy.

SOŁTYS 
Małgorzata Kowalska

NASIELSK BASZTA TEAM

Kamil – Nasielszczanin 
z Pasją
Nasielsk Baszta Team to nie tylko bieganie, ale i kolarstwo. Naszym czołowym 
kolażem jest Kamil Jankowski. Na pewno większość nasielszczan widzi go na uli-
cach naszej gminy, jak i na profilu facebook’owym. Reprezentuje nasze miasto, 
będąc od niedawna oficjalnym członkiem Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team. 
Jego pasją jest kolarstwo górskie w formie Maratonów MTB.
Z racji tego, że jak praktycznie każda dyscyplina sportowa jest dosyć kosztow-
na, pomóżmy mu realizować jego pasje. W ubiegłym roku nie był zrzeszonym 
w żadnej instytucji/ stowarzyszeniu i nie mógł liczyć na pomoc firm i instytucji, 
a i tak udało się, choćby w części zebrać pewną ilość pieniędzy, głównie dzię-
ki rodzinie i znajomym. Teraz oficjalnie może prosić nas o pomoc wierząc, że 

większość z nas nie przejdzie obo-
jętnie obok „Nasielszczanina z Pa-
sją”. Ostatnie 2 lata były dla Kamila 
dobrą passą, biorąc pod uwagę, że 3 
lata temu rozpoczął swoją przygodę 
z kolarstwem górskim.
Rok 2016 można uważać za udany 
– 31 maratonów przejechanych –  
3 wygrane, 4 razy drugie miejsce,  
na najniższym stopniu podium sta-
wał 5 razy. Do tego wygrana w kla-
syfikacji generalnej 1. Bemowskiego 
Zimowego Legia MTB Maraton oraz 
2. miejsce w klasyfikacji generalnej 
letniego sezonu na dystansie Mini. 
Rok 2017 to zdecydowanie podnie-
siona poprzeczka, czyli start w bar-
dziej wymagających zawodach oraz 
zwiększenie dystansów. Przejecha-

nych maratonów 42. Jedno etapowe zwycięstwo w Legia MTB Maraton w Rzą-
śniku. 2. miejsce w klasyfikacji generalnej w kategorii M2 letniego cyklu Legia 
MTB Maraton 2017 na dystansie Mega oraz całkiem niezłe, jak na bardzo moc-
ną konkurencję, w ogólnopolskich Mazovia MTB (dystans FIT w kategorii FM2 
21/397, kategoria Open 75/1435) oraz Lotto Poland Bike (dystans MINI kategoria 
MM3 32/619, kategoria Open 82/1506). 
Zbliżający się sezon 2018 będzie pełen niespodzianek, głównie w związku ze 
zwiększeniem dystansów przez organizatorów, co przyczyni się do zdobycia 
doświadczenia i udoskonalenia swoich umiejętności, które z roku na rok owo-
cują coraz to lepszymi wynikami. Finansowanie startów samemu bez środków 
zewnętrznych jest dosyć trudne, a oprócz startów to także koszty dojazdów, 
niekiedy po ok 200 km w jedną stronę oraz eksploatacji roweru (ok 500 zł 
rocznie). Pakiety startowe należy zakupić przed sezonem:
Mazovia MTB Marathon – Pakiet FULL Mazovia 999 zł, Zimowy Lotto Poland 
Bike Marathon – pakiet Full ok.150 zł, Lotto Poland Bike Marathon – Pakiet FULL 
ok 800 zł.
Każda Wasza pomoc będzie spożytkowana w 100% i zostanie udokumentowa-
na. Tych, którzy zechcą wesprzeć Kamila, prosimy o dokonywanie przelewów 
na konto „Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team” koniecznie wpisując w operacji 
„wsparcie Kamil Jankowski”. 
Z góry wszystkim dziękujemy. 
Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team, ul. Folwark 19/7, 05-190 Nasielsk 
Numer konta: 12 1750 0012 0000 0000 3863 3047
Tych, którzy lubią bieganie i kolarstwo albo mają propozycję utworzenia nowej 
sekcji sportowej, zapraszamy do aktywnego udziału w naszej działalności. 

(IW)

NASIELSK BASZTA TEAM

350 km na WOŚP
Pomysł zorganizowania biegu z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
pojawił się w zeszłym roku. Trochę obawialiśmy się, że nie podołamy temu 
wyzwaniu. Pomimo wielu obaw, wyszło wspaniale. Jak na prawdziwych bie-
gowych wariatów przystało, 14 stycznia br., biegaliśmy w sztafecie od godziny 
9:00 do 20:00, aby wesprzeć noworodków w 26. finale WOŚP o godzinie 9, 
spod baszty ruszyła sztafeta biegaczy. 
Początkowo biegliśmy w sporej grupie, potem zmienialiśmy się, w zależności 
od kondycji biegaczy, co 5-10 km. Niektórzy mają na swoim koncie nawet 
25 km. Biegaliśmy w małych grupkach, całymi rodzinami, niosąc uśmiech 
i radość ulicami miasta. Jako jedyny kolaż, Kamil Jankowski wykręcił 50 km. 
Każdy, kto brał udział w sztafecie, wrzucał do puszki swoją cegiełkę. Ogółem 
pokonaliśmy 350 km i udało się nam zebrać 900 zł, które przekazaliśmy  
na WOŚP. Nasz bieg spotkał się z miłym odbiorem wśród mieszkańców 
Nasielska, co było widać na każdym kilometrze. Dziękujemy wszystkim za 
doping i miłe słowa. Razem pokazaliśmy, jak pięknie gra orkiestra w naszych 
sercach. Liczymy, że za rok w większym składzie zagramy dla WOŚP. 

(IW)
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Kino NIWA ZAPRASZA 
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 bestsel-
leru - trylogii autorstwa E.L. James. Szczęśliwi 
Christian i Ana wiodą dostatnie, pełne miłości 
życie. Codzienność nie zabiła w nich namięt-
ności. Ale nad ich związek nadciągają czarne 
chmury. Były szef Any, Jack Hyde, który po-
przysiągł zemstę, czeka na czas, w którym bę-
dzie mógł jej dokonać. 

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 za-
poznać się z nowymi odkryciami archeolożki 
Sary Lavroff. Odnalazła ona papirus wskazują-
cy na istnienie naszyjnika należącego do mitycznego króla Midasa, który 
mocą swego dotyku wszystko zamieniał w złoto.

28 lutego–4 marca, GODZ. 15.00
7–11 marca, GODZ. 15.00

Pszczółka Maja: Miodowe 
igrzyska 2D

Animacja, familijny, komedia; Australia, Niemcy; Czas 
trwania: 1 godz. 23 min.
Druga część szalonych i zabawnych perype-
tii najsłynniejszej pszczółki świata, która żadnej 
przygody się nie boi! Tym razem Maja i Gucio 
wezmą udział w międzyłąkowych igrzyskach 
sportowych, których stawka okaże się wyjąt-
kowo wysoka. 

28 lutego–4 marca,  
GODZ. 17.00 i 19.30

7–11 marca, GODZ. 17.00 i 19.30

Kobiety mafii
Sensacyjny; Polska; Czas trwania: 2 godz. 15 min.
Po brawurowej akcji policyjnej funkcjona-
riuszka Bela (Olga Bołądź) zostaje wyrzucona 
z policji. ABW składa jej propozycję „nie do 
odrzucenia”. Kobieta przechodzi specjalistycz-
ne szkolenie pod okiem FBI i zostaje opera-
torem w Wydziale S - oficerem pracującym  
pod przykryciem, który zostaje umiesz-
czony w grupie przestępczej. Jej misją w roli tajniaczki jest rozpra-
cowanie szlaku przemytu narkotyków przez Grupę Mokotowską 
sterowaną przez Padrino (Bogusław Linda) - bossa stołecznego pół-
światka, dla którego ponad wszelką władzą i pieniędzmi najważniejsza 
jest córka o ksywie Futro (Julia Wieniawa). By zrealizować cel, Bela musi 
wkupić się w łaski zaufanych ludzi z zarządu mafii: Żywego (Piotr Stra-
mowski), Milimetra (Tomasz Oświeciński), Cienia (Sebastian Fabijański)  
i Siekiery (Aleksandra Popławska).  

15–18 marca, GODZ. 15.00
21–25 marca, GODZ. 15.00

Jaskiniowiec
Animacja, komedia, przygodowy; Francja, Wielka 
Brytania; Czas trwania: 1 godz. 29 min.
W zamierzchłych czasach, gdy nie było Fa-
cebooka, prądu i ciepłej wody, a w zagrodzie  
za jaskinią pasły się dinozaury, rozgrywa się 
pełna szalonych przygód historia dzielnego 
Duga, który musi zjednoczyć swą jaskiniową 
ferajnę przeciw nadchodzącemu zagrożeniu.  
15–18 marca, GODZ. 17.00 i 19.30
21–25 marca, GODZ. 17.00 i 19.30

Pitbull. Ostatni pies
Sensacyjny; Polska
Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, po-
licjanci z wydziału terroru rozpoczynają 
dochodzenie. Niestety, wydział jest przetrze-
biony zmianami organizacyjnymi i zwolnie-
niami. W tej sytuacji, stołeczny komendant 
ściąga do Warszawy rozproszonych po pro-

wincji, doświadczonych policjantów...

Baran 21.03-20.04
Pamiętaj, że nie ma sytuacji bez wyjścia, na 
wszystko znajdzie się sposób. Przed Tobą 
czas bardzo intensywnej pracy, dlatego 
postaraj się znaleźć czas na odpoczynek. 
Daj szansę nowemu wielbicielowi.

Byk 21.04-20.05
Pojawi się obok Ciebie fałszywa osoba, 
która będzie się starała zrobić wszystko, 
aby Tobą manipulować. Pilnuj swoich rze-
czy osobistych, bo mogą Ci zginąć ważne 
dokumenty. Możesz ufać tylko sobie.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zostaw przeszłość za sobą. Warto odciąć 
się od minionych emocji i przestać się za-
dręczać. Przegonisz dwulicowe osoby ze 
swojego otoczenia. Może Ci się wydawać, 
że masz mnóstwo siły, ale dbaj o siebie.

Rak 22.06-22.07
Jesteś pracoholikiem. Nie ulegaj tylko 
prośbom, które zagrażają Twoim intere-
som. Wyczerpanie psychiczne i fizycz-
ne może się skończyć poważną chorobą. 
Zrównoważ czas pracy i odpoczynku.

Lew 23.07-23.08
Zacznij patrzeć na rzeczy i ludzi realistycz-
nie, nie ulegaj iluzjom. Rozmawiaj o swo-
ich oczekiwaniach z szefem, pomoże Ci to 
uniknąć wielu nieporozumień. Dzięki uro-
kowi osobistemu wiele zdziałasz. 

Panna 24.08-22.09
Samotne Panny będą chaotyczne, mogą 
oceniać ludzi zbyt pochopnie. Wyciągnij 
wnioski ze swoich ostatnich niepowodzeń, 
by nie dać się chandrze. Humor poprawi Ci 
fitness lub basen. 

Waga 23.09-23.10
Wiedza i umiejętności, które zdobędziesz, 
przydadzą Ci się w pracy. Nie denerwuj 
się, jeśli jakieś plany zmienią się w ostatniej 
chwili. Umawiaj się na randki i bądź optymi-
stą. Popracuj nad kondycją.

Skorpion 24.10-22.11
Otrzymasz wiadomość, na którą czekasz 
od dłuższego czasu. Odizoluj się od ludzi  
i spraw destruktywnych. Chętniej niż pracą 
zarobkową zajmiesz się domem. Postaraj się 
być większym optymistą.

Strzelec 23.11-21.12
Będziesz też bardzo dobrym mediatorem 
między skłóconymi sąsiadami lub przyja-
ciółmi. Unikaj ryzykownych decyzji i za-
kupów, zwłaszcza mebli czy samochodu.  
Na bolący kręgosłup spróbuj masaży.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie poddawaj się słabościom, tylko skup się 
na swoich celach i bądź cierpliwy. Zaintere-
sujesz się przedsięwzięciami, które wyma-
gają refleksu i mocnych nerwów. Zastanów 
się, na kogo naprawdę możesz liczyć.

Wodnik 21.01-19.02
Twoją głowę zaprzątną myśli o rachun-
kach i inwestycjach. Postaraj się być bar-
dziej elastyczny, a osiągniesz swoje cele. 
Podczas marszu z kijkami do nordic wal-
king najlepiej odreagujesz stresy.

Ryby 20.02-20.03
Zaczniesz odmieniać wnętrze domu i swoje. 
Nie wyolbrzymiaj swoich problemów zwią-
zanych z pracą lub nauką. Jeśli spokojnie się 
zastanowisz, to znajdziesz wyjście z kłopo-
tów.

HOROSKOP
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DROBNE
Sprzedam mieszkanie 64 m2, 4 piętro. 
Tel.509 674 146.

Instalacje elektryczne od A do Z.  
Tel. 534 011 229.

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

Skup samochodów złomowych i cią-
gników. Tel. 507 534 751.

Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.

Wycinka drzew, odśnieżanie. Tel. 667 
569 562.

Remonty, wykończenia wnętrz. Tel. 667 
569 562.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667 
569 562.

Opał, węgiel, ekogroszek – Tel. 695-
163-726

Ogrodzenia - sprzedaż, montaż.  
Tel. 696-208-308

Siatka ogrodzeniowa – Tel. 791-400-564

Sprzedam działkę rolno--bud. ogro-
dzoną (wym.63x47 m) w Andzinie, 
gmina Nasielsk. Tel. 600 856 450 lub 
730 850 383.

Nasielsk, Sprzedam działki budowla-
ne o powierzchni około 1000 m2 przy  
ul. Sosnowej i Cisowej, media w granicy 
działki . Telefon kontaktowy 502 182 991.

Wynajmę mieszkanie po remoncie, ume-
blowane, sprzęt AGD, os. Piłsudskiego, 
IV p., 68 m2. Tel. 537 600 707.

Przyjmę do pracy fryzjerkę, godziny 
pracy do ustalenia. Tel. 501 982 616.

Sprzedam sianokiszonkę w belach.  
Tel. 668 277 075.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.

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

Usługi remontowo-wykończeniowe. 
Tel. 518 711 014.

Sprzedam wózek dziecięcy 3w1 firmy 
Wiejar, kolor czerwony. 506 801 422.

Sprzedam ubranka chłopięce (wiek 0-5 
lat). Tel. 506 801 422.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Firma Kam-Pol poszukuje do pracy 
pracowników produkcji i operatorów 
wózków widłowych oraz pracownika 
przyjęcia surowca. Tel. 784 902 549; 
e-mail: rekrutacja@kam-pol.biz

Zatrudnię hudraulika i pomocnika z pr. 
jazdy kat. B. Tel. 502 928 735.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy koło Nasielska zatrudni 
Panie do opieki nad osobami starszy-
mi. Prosimy o kontakt od pon. do pt. 
godz.8-16 pod nr tel. 603 555 624.

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

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

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

dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2300 i trwa do godziny 730 dnia następnego  

pod wskazanym numerem telefonu 572 388 046
5.02.- 11.02.2018 r. – Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.,

12.02.- 18.02.2018 r. – Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.,
19.02.- 25.02.2018 r. – Apteka NOVA, ul. Warszawska 51/53D, Nasielsk.

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017  
RADY POWIATU  NOWODWORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2017 r.

(red.)
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Tekno Amer Blok
Zakład Produkcyjny Nasielsk

Zatrudni pracowników produkcji na stanowiska:

Pracownik produkcji oraz operator maszyn
Wymagania:

• rzetelność
• uczciwość
• pracowitość
• dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózki widłowe

Zakres obowiązków: 
• obsługa maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej 
• odpowiedzialność za przestrzeganie jakości wytwarzanych 

produktów według norm określonych w zakładzie 
• realizowanie zleceń produkcyjnych zgodnie z zadaniami prze-

widzianymi w planie produkcyjnym 
• odrzucanie produktów niezgodnych z wymaganiami 
• odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz przepisów ppoż.

 Oferujemy: 
• po okresie próbnym, możliwość stałego zatrudnienia 
• dobrą atmosferę pracy

Kontakt:
Dariusz Witkowski

Tel: 608273272
Mail: d.witkowski@teknoamerblok.pl

PS. Zapraszamy na rozmowy również osoby chcące sobie dorobić 
(np. emerytów)

Z UM

Zimą pamiętaj  
o zwierzętach
Zwierzę nie jest rzeczą, zwierzę to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu 
winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Jaki jest nasz stosunek do zwierząt, doskonale wiedzą pracownicy Wydziału Środowiska, gdzie trafiają in-
formacje o porzuconych zwierzętach. A kontrole w schronisku pokazują, że zwierzęta, które tak bezgra-
nicznie kochają swoich właścicieli, nie zasługują na umieszczanie ich w nawet najlepszych schroniskach.
Zima to szczególnie trudny czas dla wszystkich zwierząt i winniśmy im w tym okresie szczególną opiekę.
Dlatego apelujemy:
- sprawdź stan budy, czy jest odpowiednio ocieplona - wyściel ją słomą lub kocem,
- zapewnij psu więcej ruchu – pozwól mu się wybiegać (ale nie luzem poza posesją, żeby nie stwarzał 
zagrożenia pogryzieniem), łańcuch nie może mieć mniej niż 3 metry długości,
- zapewnij zwierzętom ciepłą (nie gorącą) karmę oraz wodę (pilnuj, aby nie zamarzła) – to pomoże  
im w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt wśród obowiązków 
ciążących na utrzymującym zwierzę domowe oraz zasad dotyczących trzymania zwierząt domowych  
na uwięzi, wymienia się:
- Zapewnienie pomieszczenia chroniącego zwierzę przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, 
z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała,
- Zapewnienie odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody.
- Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby 
lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego 
ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, naruszenie nakazów albo zakazów określają-
cych obowiązki ciążące na utrzymującym zwierzę domowe, podlega karze aresztu albo grzywny. W ra-
zie popełnienia wykroczenia, o których mowa wyżej, można orzec nawiązkę w wysokości do 1 000 zł 
na cel związany z ochroną zwierząt.
Wystawienie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie 
warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu 
jest PRZESTĘPSTWEM, za które grozi kara grzywny, ograniczenia 
wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Wobec osoby uznanej 
za winną popełnienia przestępstwa sąd orzec może również NA-
WIĄZKĘ do 100 000 zł, na cel związany z ochroną zwierząt.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

OGŁOSZENIE
Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  

w Nasielsku, ul. Warszawska 2,  

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż działki  
położonej w miejscowości Pieścirogi Stare, ul. Gen. Sikorskiego 14, 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/25 o pow. ok. 1200 m2, 
zabudowanej budynkiem magazynowym. 

Budynek wraz z rampą do kapitalnego remontu. Oferty prosimy 
składać do dnia 15 marca 2018 r. w zamkniętych kopertach  

w biurze Spółdzielni przy ul. Warszawskiej 2,  
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00. Szczegółowych 

informacji udziela Zarząd w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 
pod nr 23 69 12 719, 531 881 222, 531 881 555.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”  
w Nasielsku wynajmie:
 – pomieszczenie garażowe o pow. 30 m2 przy ul. Warszawskiej 2;
 – lokal o pow. 80 m2 przy ul. POW 2 (po byłym warsztacie samo-
chodowym).

Szczegółowych informacji udziela Zarząd w siedzibie 
Spółdzielni lub telefonicznie pod nr: 23 69 12 719;  
531 881 222; 531 881 555.

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

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzeciego”, 26.01.2018 r.:
1.Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski  140 pkt. (64,81%)
2.Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski  131 pkt. (60,65%)
3.Mariusz Figurski - Robert Truszkowski  123 pkt. (56,94%)
4.Janusz Muzal - Janusz Wydra   118 pkt. (54,63%)
5.Zbigniew Michalski - Marek Olbryś  108 pkt. (50,00%)
6.Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński   107 pkt. (49,54%)
7.Krzysztof Brzyzy - Piotr Turek    106 pkt. (49,07%)
8.Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki  98 pkt. (45,37%)
9.Marek Prusinowski - Marek Rębecki  77 pkt. (35,65%)
10.Józef Dobrowolski - Jacek Jeżółkowski  72 pkt. (33,33%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2.  Krzysztof Michnowski    24 pkt.
 Waldemar Gnatkowski    24 pkt.
3-4. Piotr Kowalski     20 pkt.
 Grzegorz Nowiński    20 pkt.
5-6. Janusz Muzal     16 pkt.
 Janusz Wydra     16 pkt.
7-8. Mariusz Figurski     14 pkt.
 Robert Truszkowski    14 pkt.
9-10. Zbigniew Michalski    12 pkt.
 Marek Olbryś    12 pkt.

PK

SPORT SZKOLNY

Gminny turniej  
w piłkę siatkową
W piątek, 2 lutego br., na hali sportowej w Nasielsku odbyły się gminne za-
wody w piłkę siatkową dla dziewcząt i chłopców z rocznika 2002 – 2004. 
W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje następujących szkół: Szkoły 
Podstawowej w Cieksynie, Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach, 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku oraz drużyna gimnazjalna dziewcząt 
przy Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku. Po losowaniu ustalono ko-
lejność gier i drużyny przystąpiły do rozgrywek. O zwycięstwie decydo-
wały dwa wygrane sety. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych 
spotkań:
Dziewczęta
LO Nasielsk – SP 1 Nasielsk 2:0
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 1:2
LO Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 2:0
SP 1 Nasielsk – SP Cieksyn 2:0
LO Nasielsk – SP Cieksyn 2:0
SP 1 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 2:0
Klasyfikacja końcowa:
I Miejsce – LO z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi w Nasielsku  
6 punktów
II Miejsce – SP nr 1 w Nasielsku 5 punktów
III Miejsce – SP w Starych Pieścirogach 4 punkty
IV Miejsce – SP w Cieksynie 4 punkty
Skład zwycięskiego zespołu z LO w Nasielsku: Karolina Kuczborska, Oliwia 
Olszewska, Oliwia Boczkowska, Emilia Ćwik, Ola Kuczborska, Julia Grzym-
kowska, Eliza Kowalik, Natalia Jaskulska. Opiekunem zespołu była Ewa Żoł-
nierzak-Gwiazda.
Chłopcy:
SP nr 1 Nasielsk – SP Cieksyn 2:1
SP Cieksyn – SP Stare Pieścirogi 1:2
SP 1 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 2:0
Klasyfikacja końcowa:
I Miejsce – SP nr 1 w Nasielsku 4 punkty
II Miejsce – SP w Starych Pieścirogach 3 punkty
III Miejsce – SP w Cieksynie 2 punkty

Skład zwycięskiego zespołu z SP 1 
w Nasielsku: Jakub Krajewski, Kry-
stian Dzieliński, Oskar Sajnóg, Ja-
kub Rosłoński, Marcin Rutkowski, 
Mateusz Bombalicki, Grzegorz 
Strzeszewski, Igor Łępicki, Krystian 
Kanigowski, Mikołaj Maziński, Bar-
tłomiej Dygus. Opiekunem zespołu 
był Marcin Banaszkiewicz.

M.K.

CHARYTATYWNIE

Piłkarze zagrają dla Marka
Marek Osiński to jeden z najlepszych 
piłkarzy w historii nasielskiego futbo-
lu. Może to zbieg okoliczności, ale swą 
grą przypominał grę innego Osińskie-
go – śp. Maćka. Gra ich oparta była 
o wrodzoną, wysoką technikę, co nie 
oznaczało, że niepotrzebna była dalsza 
mrówcza praca nad doskonaleniem 
umiejętności. Tyle tylko, że w przy-
padku pana Marka Osińskiego zro-
dził się poważny problem. Pan Marek 
uległ ciężkiej kontuzji, co zaowoco-
wało potrzebą pilnej ingerencji lekarzy 
specjalistów, wreszcie koniecznością 
operacji. Taką operację przeszedł. Te-
raz potrzebna jest długa rehabilitacja. 
Wszystko wskazuje na to, że będzie 
mógł on wrócić na boiska i cieszyć 
nasze oczy swą grą.
Jest potrzebny drużynie, tak jak 
był potrzebny do tej pory. Strzelał 
dużo goli. Często najwięcej w lidze, 
w której występował. Musiało się nim  
na boisku „opiekować” kilku prze-
ciwników, co stwarzał jego kolegom 
z drużyny szanse na zdobywanie bra-
mek. On sam, jak to się mówi w świat-
ku piłkarskim, plątał im nogi, powalał 
na trawie. Kibice wspominają sytu-
ację, gdy przeciwko niemu jednemu 
stanęło na niewielkiej przestrzeni aż 
czterech przeciwników. W niewiele 
sekund leżeli wszyscy czterej na pły-
cie, nie dotykając przy tym ani pił-
ki, ani nóg Marka. Tym czwartym był 
bramkarz. Też leżał, tyle że w innym 
rogu niż piłka wpadła do bramki. 
Dalsze leczenie i rehabilitacja będzie 
generowała koszty. Z tym problemem 
nasz piłkarz nie może pozostać sam. 
Może jednak liczyć na pomoc klubu 
i swoich wiernych kibiców.
25 lutego 2018 r. jego klub sportowy 
„Żbik” pod wodzą swojego preze-
sa, Marka Prusinowskiego organizuje 
w hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 turniej piłkarski „Gramy 
dla Marka”. Patronat nad turniejem 
objął Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska .
Turniej rozpocznie się o godzinie 
9.00. Weźmie w nim udział 15 dru-
żyn, które w ramach wpisowego 
wpłacą po 150 zł. Chętnych drużyn 
byłoby więcej, ale względy organiza-
cyjne nie pozwalają na powiększenie 
ilości zespołów. Jest to tym bardziej 
zasadne, że tego też dnia odbędzie się 

w ramach tej „Gry” dodatkowy tur-
niej z udziałem trzech drużyn: Policji, 
Urzędu Miejskiego i OSP Nasielsk.
Ważną częścią imprezy będą aukcje. 
Będzie można wylicytować wie-
le ciekawych gadżetów klubowych 
i innych rzeczy, ofiarowanych przez 
wiele osób. Będą to bardzo cenne 
przedmioty, jak np. piłki podpisane 

przez zawodników czy piłka z podpi-
sem trenera narodowej reprezentacji 
Polski. Ze Żbikiem łączy się też no-
wodworski „Świt”, który przeznaczył  
na licytację ciekawe upominki.
Pieniądze z wpisowego i te uzyskane 
w wyniku aukcji zostaną przeznaczo-
ne na dalsze zabiegi lecznicze naszego 
zawodnika. 

Zapowiada się więc cie-
kawy, sportowy dzień. 
Nie trzeba będzie tracić 
czasu na wychodzenie  
na obiad, ponieważ na 
miejscu, w dodatku bez-
płatnie, będzie moż-
na posil ić się pyszną 
grochówką.

andrzej zawadzki   
fot. T. Zawadzki


