
Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Dębinkach  
serdecznie zaprasza rodziców  

dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Nasielsk 
na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się  

w dniu 10 marca w godzinach 10.00-13.00.
Zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły: 

www.debinkisp.szkolnastrona.pl
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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 – 1500BURMISTRZ 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)

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. 
UWAGA!

Zmiane uległy numery telefonów. 
Tel. Sekretariat 22 365 01 20,  

e - mail: sekretariat@pcprndm.pl.
www.pcpr.nowodworski.pl

Z UM

Złóż PIT a w urzędzie
Podobnie jak w ubiegłych latach, w nasielskim magistracie dyżurować 
będą pracownicy nowodworskiego Urzędu Skarbowego. 
Zeznania podatkowe mieszkańcy naszej gminy będą mogli składać 
w poniedziałki:

19 marca br., 26 marca br., 16 kwietnia br. i 30 kwietnia br.  
w godzinach 8.00 – 10.00.

(red.)

Szanowni Państwo!
Corocznie w dniu 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Nasze lokalne obchody święta bohaterów pod-
ziemia antykomunistycznego, którzy po II wojnie światowej walczyli  
o wolną i niepodległą Polskę, odbędą się w Gminie Nasielsk w niedzie-
lę 4 marca.
Program uroczystości:
Godz. 10.45 – Popowo Borowe (przy drodze wojewódzkiej nr 622):
złożenie kwiatów przy krzyżu upamiętniającym żołnierzy Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego z oddziału starszego sierżanta Mieczysława 
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 roku w Popowie.
Godz. 11.30 – kościół parafialny w Nunie:
msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.
Serdecznie zapraszam do wspólnego uczczenia Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Chwała Bohaterom!
     Burmistrz Nasielska
     Bogdan Ruszkowski

PODZIĘKOWANIE
Szanowni Państwo!
31 stycznia br. weszły w życie uchwalone przez Sejm RP nowe przepisy 
Kodeksu wyborczego, zgodnie z którymi przestałem z tym dniem pełnić 
funkcję Urzędnika Wyborczego Gminy Nasielsk (art. 191b § 1 zdanie dru-
gie: „Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, 
na obszarze której ma miejsce zatrudnienia”). Tym samym dobiega końca 
rozpoczęta przeze mnie w 2003 roku misja realizacji zadań wyborczych 
w Gminie Nasielsk. Każde kolejne wybory czy referendum to duże wy-
zwanie organizacyjne, przy którym nie jest możliwe działanie w poje-
dynkę. Dlatego przez prawie 15 lat podczas kolejnych akcji wyborczych 
miałem ogromną przyjemność współpracy z wieloma osobami, którym 
chciałem teraz podziękować. 
W pierwszej kolejności pragnę złożyć podziękowania na ręce Pana Ber-
narda Dariusza Muchy, który jako Burmistrz Nasielska zaufał mi i powie-
rzył funkcję Pełnomocnika ds. Wyborów i Referendów, a także byłych: 
Pana Grzegorza Arciszewskiego i Pana Mirosława Łukowskiego oraz 
obecnego Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego.
Szczególne podziękowania składam moim najbliższym współpracowni-
kom z Urzędu Miejskiego w Nasielsku: Pani Katarzynie Bagińskiej, Pani 
Katarzynie Osińskiej, Panu Krzysztofowi Millerowi i Panu Radosławowi 
Romanowskiemu – przy każdej akcji wyborczej mogłem liczyć na Waszą 
pomoc i wsparcie. Za zawsze owocną współpracę dziękuję pracownikom 
Wydziału Spraw Obywatelskich z Kierownikiem – Panią Ewą Mikulską  
na czele. Dziękuję również pozostałym koleżankom i kolegom z Urzędu 
pomagającym mi podczas dyżurów wyborczych, szczególnie pracow-
nikom gospodarczym.
Ponadto serdecznie dziękuję:
• gospodarzom obiektów, w których znajdowały się lokale obwodowych 

komisji wyborczych, w szczególności dyrektorom placówek oświato-
wych Gminy Nasielsk oraz pracownikom tych obiektów,

• wszystkim członkom Miejskich i Obwodowych Komisji Wyborczych 
oraz ds. Referendów,

• operatorom obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych 
oraz ds. Referendów,

• pełnomocnikom wyborczym komitetów wyborczych,
• Dyrektorowi Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nasielsku – Pani Lidii Rutkowskiej oraz byłym Dyrektorom: Panu 
Wojciechowi Sierzputowskiemu i Panu Albertowi Kołodziejskiemu wraz 
z pracownikami,

• Sołtysom z terenu Gminy Nasielsk,
• wszystkim innym osobom, z którymi mogłem współpracować podczas 

akcji wyborczych.
Wierzę, iż zachowają Państwo pozytywne wspomnienia z naszych mię-
dzyludzkich relacji. Jednocześnie nadmieniam, iż pozostaję dalej do Pań-
stwa dyspozycji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku jako Sekretarz Nasielska.

     Z poważaniem,
     Marek Maluchnik
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ZDROWIE

Chorujemy na potęgę
W ostatnich tygodniach przychod-
nie w naszej gminie przeżywają 
prawdziwe oblężenie. Od połowy 
stycznia codziennie w kolejkach 
do lekarzy czeka wiele osób. 
W poniedziałek, 12 lutego nasiel-
ska przychodnia zdrowia przy ulicy 
Sportowej przeżywała prawdziwe 
oblężenie. Tego dnia do lekarzy 
zarejestrowanych było ponad 300 
pacjentów. Natomiast w Centrum 
Medycznym przy ul. Warszaw-
skiej lekarze rodzinni także mieli 
mnóstwo pracy. Dziennie trafiało  
do nich po 150 pacjentów. Lekarze 
diagnozowali najczęściej: infekcje 
górnych dróg oddechowych, za-
palenie płuc i grypę.
– Niewiele osób szczepi się prze-
ciwko grypie i dlatego teraz mamy 
tak dużą liczbę chorych. Musimy 
pamiętać, że z grypą wiążą się 
często niebezpieczne powikłania. 
Szczepić powinny się szczególnie 
osoby starsze – mówi Anna Łapiń-
ska współwłaściciel Centrum Me-
dycznego w Nasielsku. 

W okresie od 5 do 16 lutego 
w przychodni zdrowia przy ulicy 
Sportowej lekarze przyjęli 1 876 
osób. Wśród chorych 1 201 osób 
stanowili dorośli, a 675 dzieci.
Wszyscy, którym nie udało się za-
pisać na wizytę do lekarza rodzin-
nego w godzinach pracy placówki, 
czyli od 8 do 18 korzystali z porad 
lekarzy dyżurujących w ramach 
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdro-
wotnej. Przypomnijmy, że punkt 
NPL znajduje się w budynku nasiel-
skiej przychodni przy ulicy Spor-
towej. 
W okresie minionych dwóch ty-
godni w późnych godzinach wie-
czornych w dni powszednie, oraz 
w soboty i niedziele, przyjęto tam 
230 chorych. 
– Wśród przyjętych osób do 18 
roku życia, u 73 osób stwierdzo-
no zakażenie dróg oddechowych. 
Największą ilość osób przyjmo-
wanych w NPL zaobserwowano 
w przedziale wiekowym od 15 do 
65 roku życia – informuje Jacek 
Kacperski, dyrektor Nowodwor-

skiego Centrum Medycznego 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
W pozostałych ośrodkach zdro-
wia na terenie gminy Nasielsk tak-
że liczba przyjętych pacjentów 
wzrosła. Statystycznie w Cieksynie 
przez dwa pierwsze tygodnie lu-
tego z porady medycznej skorzy-
stało 192 dorosłych oraz 27 dzieci. 
Dyżurująca w ośrodku pielęgniar-
ka zauważyła, że chorych znacznie 
przybyło. Wzrosły także przyjęcia 
liczby pacjentów w ośrodku zdro-
wia w Pieścirogach Starych, gdzie 
przez pierwsze dwa tygodnie lu-
tego do lekarzy rodzinnych trafiło 
409 dorosłych i 69 dzieci. 
– Bagatelizujemy katar i pierw-
sze objawy przeziębienia. Uważa-
my, że da się z tym żyć i idziemy 
do pracy, do szkoły, gdzie zaraża-
my kolejne osoby. Po czym wirus 
się rozwija i chorzy przychodzą do 
lekarza. Dużo młodzieży choru-
je, która dosłownie z tym katarem 
chodzi do szkoły i roznosi zaraz-
ki – mówi pielęgniarka dyżurująca 
w ośrodku zdrowia w Pieścirogach 

Starych.
Jak podsumowuje Hanna Wier-
cioch, główna księgowa SP ZOZ 
w Nasielsku, od 5.02 do 16.02 
w gminnych ośrodkach zdro-
wia zostały łącznie przyjęte 2 
573 chore osoby.
Ogromna l iczba pacjentów 
odwiedzająca prz ychodnię 
zdrowia przy ulicy Sportowej 
i czekająca godzinami na swoją 
kolej dowodzi, że warto rozwa-
żyć rozbudowę nasielskiej pla-
cówki i zatrudnić większą liczbę 
lekarzy. 

J.G., i.

Z UM

Koncepcja budowy drugiego ronda
W  k a ż d y m  m i e ś c i e  i s t n i e j ą 
mniejsze lub większe problemy 
dotyczące ruchu drogowego, 
a właściwie jego niewłaściwej 
p ł ynności .  Są miej sca i  ul ice, 
w których pojawiają s ię „kor-
ki”, szczególnie o adekwatnych  
do danej miejscowości porach 
dnia. Są też miejsca – zazwyczaj 
newralgiczne skrzyżowania, któ-
re nie tylko generują problemy 
z pł ynnością ruchu, ale dodat-
kowo stwarzają zagrożenie dla 
uczestników ruchu drogowego. 
Władze samorządowe G miny 
Nasielsk dostrzegają potrzeby 
w zakresie poprawy komfortu 
jazdy i bezpieczeństwa dla kie-
rowców przez Nasielsk, wystę-
pując do właściwych instytucji. 
To właśnie z naszej inicjatywy 
podpisane zostało porozumie-
nie z Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich (MZDW),  
na podstawie którego w ostatnim 
czasie doszło do wybudowania 
ronda w Nasielsku na skrzyżo-
waniu ul .  Tadeusza Kościuszki 
i ul. Płońskiej. Wcześniej w tym 
wł a ś n i e  m i e j s c u  d o c h o d z i ł o  

do wielu niebezpiecznych zda-
r z e ń  d r o g o w yc h .  P o w s t a ł e 
obecnie skrzyżowanie o ruchu 
kołowym wraz z nowoczesnym 
oświetleniem zdecydowanie uła-
twia bezpieczne poruszanie się 
k ierowcom i pieszym, a także 
poprawia estetykę miejsca. Trze-
ba przy tym zaznaczyć, iż Gmina 
Nasielsk, wychodząc z inicjatywą 
budowy ronda, opracowała do-
kumentację projektową, na pod-
stawie której MZDW uzyskało 
pozwolenie na budowę. Ponadto 
zobowiązaliśmy się do poniesie-
nia kosztów związanych z po-
zyskaniem gruntów pod rondo 
oraz ponieśliśmy koszty związa-
ne z budową oświetlenia uliczne-
go na rondzie.
Na tym nie koniec. Tym razem 
Gmina Nasielsk, mając na uwa-
dze poprawę p ł ynności ruchu 
drogowego w centrum miasta, 
opracowała „Koncepcję projektu 
budowlanego geometrii skrzyżo-
wania drogi wojewódzkiej nr 571 
(ul. Kilińskiego) z ul. Piłsudskiego 
(droga powiatowa) w Nasielsku 
celem wykonania skrzyżowa-

nia o ruchu okręż-
n y m  ( r o n d o ) ” . 
W  c h w i l i  o b e c -
nej prowadzone są 
rozmowy z MZDW 
na temat podpisa-
nia porozumienia 
o wspólnej realiza-
cji przedmiotowe-
go skrz yżowania . 
R ó w n i e ż  w  t y m 
prz ypadku Gmina 
Nasielsk deklaruje 
chęć pomocy rze-
czowej w zakresie 
op racowania  do -
kumentacji projek-
to we j ,  n a to m i a s t 
w zakresie MZDW 
b ędzie uz yskanie 
s t o s o w n y c h  z e -
zwoleń oraz budo-
wa ronda. Liczymy, 
iż w niedługim cza-
sie nastąpi podpisa-
nie porozumienia 
i  rozpocznie się budowa dru-
giego ronda w Nasielsku – z po-
żytkiem dla wszystkich naszych 

mieszkańców oraz osób przejeż-
dżających przez Nasielsk.
Poniżej przedstawiamy do za-
p o z n a n i a  s i ę  r ys u n e k  t e c h -
niczny, obrazujący koncepcję 

budowy ronda na skrzyżowaniu  
ul. Kilińskiego i ul. Piłsudskiego 
w Nasielsku.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

W SKRÓCIE

Już jasno na Ślepej
Ulica Ślepa, to nieco 
zapomniana nasielska 
uliczka odchodząca 
prostopadle od uli-
cy Młynarskiej. Choć 
znajduje się w mieście, 
to do niedawna nie 
miała jeszcze oświe-
tlenia. Po interwen-
cjach radnych Dariusza 
Kordowskiego i Marka 
Ostaszewskiego uległo 
to właśnie zmianie.
– Firma Energa Oświetlenie zainstalowała na istniejącym słupie latarnię. 
Koszt montażu wyniósł 2,5 tys. zł – poinformował Radosław Kasiak, kie-
rownik Wydziału Inwestycji z nasielskiego magistratu.

M.B.

Dziury załatane
Przez ostatnie miesiące ulica Sikorskiego w Siennicy wyglądała jak ser 
szwajcarski. Znajdujących się tu dziur nie byli w stanie ominąć nawet naj-
bardziej wytrawni kierowcy. Najgorszy odcinek tej drogi powiatowej 
znajdował się między zakładem „Jan-Pol” i Zakładem Opiekuńczo-Pielę-
gnacyjnym Millenium. Służby drogowe w trakcie kilku podejść „załatały” 
dziury, na tym niewielkim odcinku drogi. Kierowcy nie muszą już jeździć 
tędy slalomem. Ale przydałby się w końcu jego gruntowny remont.

M.B.fot. M. Stamirowski
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R E K L A M A

KRONIKA  
POLICYJNA

KRONIKA OSP
6 lutego pożar samochodu do-
stawczego w miejscowości Pniewo. 
W akcji uczestniczyły zastępy 
z PSP Nowy Dwór Mazowiecki 
i OSP Nasielsk. Działania polegały na 
ugaszeniu pożaru jednym prądem 
wody.
9 lutego wypadek drogowy w miej-
scowości Pianowo Daczki. W akcji 
uczestniczyły zastępy z OSP Nasielsk 
i PSP Nowy Dwór Mazowiecki. Dzia-
łania strażaków polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia.
15 lutego zadymienie w mieszka-
niu przy ulicy Rynek. Do akcji zo-
stali zadysponowani strażacy z OSP 
Nasielsk. Działania polegały na wy-
gaszeniu paleniska i przewentylowa-
niu pomieszczeń.

7 lutego w Nasielsku przy ul. War-
szawskiej funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk zatrzymali do kontroli dro-
gowej samochód marki Opel Vectra, 
którym kierował 60-letni mieszka-
niec Nasielska, znajdujący się w stanie 
nietrzeźwości z wynikami 0,60 i 0,56 
mg/l alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.
15 lutego w godzinach nocnych 
funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-
-Interwencyjnego KP Nasielsk otrzy-
mali zgłoszenie o awanturze domowej 
w Psucinie. Na miejscu okazało się, 
że 44-letni mężczyzna od dłuższe-
go czasu znęcał się nad żoną. Spraw-
ca uciekł z domu przed przybyciem 
funkcjonariuszy. W dodatku okaza-
ło się, że w tym samym dniu doko-
nał również uszkodzenia mienia na 
szkodę najbliższej rodziny. Następne-
go dnia sprawca został zatrzymany, 
a podczas przesłuchania przyznał się 
do zarzucanych mu czynów.
18 lutego w godzinach nocnych 
w Zaborzu funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk dokonali legitymowania 
dwóch młodych mieszkańców gminy 
Nasielsk. Podczas czynności w odzie-
ży wierzchniej obu mężczyzn zostały 
ujawnione środki odurzające. Sprawcy 
zostali zatrzymani, a zabronione sub-
stancje zabezpieczone. Podczas prze-
słuchania obaj mężczyźni przyznali się 
do zarzuconych im czynów.

Sporz. R.W.

Z POLICJI

Wypadek w Pianowie
W piątek, 9 lutego br., kilka minut przed 21.00 w Pianowie Daczki, gm. 
Nasielsk doszło do tragicznego w skutkach wypadku.
Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 26-letni kierowca Seata Tole-
do, mieszkaniec powiatu płońskiego, jadąc w stronę Nasielska, z nieusta-
lonych przyczyn zjechał z drogi do rowu, a następnie uderzył w drzewo. 
Niestety młody mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. A 40-letni pasażer 
samochodu, mieszkaniec powiatu nowodworskiego, z obrażeniami trafił 
do szpitala.
Straż pożarna zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Poszkodowanym zajął 

się zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował 40-latka  
do szpitala. Na czas działań służb, ruch na drodze był całkowicie wstrzyma-
ny. Tuż po wypadku obok miejsca zdarzenia, doszło do niegroźnej kolizji 
dwóch samochodów. W pojazd kierowcy udzielającego pierwszej pomo-
cy, wjechał inny samochód. 
Aktualnie w nowodworskiej komendzie prowadzone są czynności pod 
nadzorem prokuratora w celu wyjaśnienia okoliczności tego tragiczne-
go w skutkach wypadku. Jednocześnie policjanci poszukują naocznych 
świadków. Wszyscy, którzy bezpośrednio widzieli okoliczności zdarzenia, 
proszeni są o zgłoszenie się do KPP w Nowym Dworze Mazowieckim 
bądź o kontakt pod nr. telefonów: 22 60 44 284 lub 22 775 22 01-04.
Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność podczas jaz-
dy. Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, nadmierna 
prędkość, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a także lek-
komyślność kierowców, to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogo-
wych. 

(red.) za: www:kppnowydwor.policja.waw.pl,  
www.wirtualnynowydwor.pl

Z GMINY

Zniszczenia po objazdach
Od kilku tygodni kierowcy w pełni korzystają z wyremontowanych dwóch 
mostków na rzece Nasielnej i nowego ronda u zbiegu ulic 
Kościuszki i Płońskiej. Tymczasem drobnych poprawek wy-
magają teraz drogi, które służyły za objazdy w czasie kil-
kumiesięcznych prac. W Chlebiotkach naprawy wymagają 
pobocza, a na skrzyżowaniu dróg Kątne-Chlebiotki i Kose-
wo-Konary zaczęły pojawiać się dziury, które także wyma-
gają naprawy.

Michał B.

Z MIASTA

Droga usłana butelkami

Wydawać by się mogło, że miejski stadion w Nasielsku przyciąga samych 
fanów zdrowego trybu życia. Tymczasem prowadząca do niego ul. Dę-
bowa od strony ul. Płońskiej usłana jest butelkami po różnych trunkach. 
Spożywające je osoby najwidoczniej nie dotarły na stadion, pozostawiły 
natomiast po sobie z daleka widoczne „pamiątki”.

J.G. 

W SKRÓCIE

Kamienie na Szmaragdowej
– Na naszej ulicy, która jest notorycznie nieprzejezdna, pełna dołów i bło-
ta wysypano kamienie. Jak my będziemy się tędy przemieszczać? – pyta 
mieszkanka ulicy Szmaragdowej.
Prace, po licznych interwencjach mieszkańców domagających się zapew-
nienia drogi, która będzie przejezdna, podjął ZGKiM.
Jak wyjaśnił Radosław Kasiak, kierownik wydziału Inwestycji UM, kruszy-
wo betonowe rozsypane zostało przede wszystkim na odcinku od ul. Pla-
tynowej do ul. Srebrnej. Takie kruszywo ma się najlepiej sprawdzić przy 
panujących obecnie warunkach atmosferycznych.

J.G. 

fot. http://wirtualnynowydwor.pl/
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Świetlica otwarta

Z GMINY

Śmietnik w zatoczce
Zatoczka z kontenerami na odpady, która powstała w Lelewie latem ubie-
głego roku, miała służyć przede wszystkim sezonowym mieszkańcom 
tych okolic. 
Ustawiono w niej kontenery na odpady zmieszane i segregowane (szkło, 
plastik i papier) odbierane cyklicznie przez firmę Błysk – Bis. Podstawo-
wym celem przygotowania takiej zatoczki miało być ucywilizowanie spo-
sobu przekazywania odpadów. Zamiast do lasów i rowów miały trafiać 
do zatoczki. Miejsce to przez pewien czas było monitorowane, jednak 
kamerka uległa awarii i na skutki braku nadzoru nie trzeba było długo cze-
kać. Zatoczka zamieniła się w składowisko odpadów wielkogabarytowych 
i budowlanych. Trafiły tu także części motoryzacyjne oraz niebezpieczne 
opakowania po olejach i płynach samochodowych.
– Teraz te odpady będą musiały być zutylizowane na koszt gminy, ponie-
waż firma Błysk – Bis ich nie odbierze. Podejrzewamy, że odpady moto-

ryzacyjne pochodzą z pobliskich warsztatów samochodowych, dlatego 
niebawem będziemy w nich kontrolować umowy na odbiór takich od-
padów. A na tym obiekcie zostanie przywrócony monitoring – wyjaśnia 
Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska nasielskiego UM.

(i.)

Zakończono prace przy inwestycji 
„Przebudowa i adaptacja istnieją-
cego budynku na miejsce spotkań 
oraz integracji społecznej miesz-
kańców w Krzyczkach”. 
W 2017 roku budynek świetlicy 
został gruntownie przebudowany. 
Zyskał on też ocieplenie, a obok 
pojawił się plac zabaw dla dzie-
ci. W budynku znajdować się bę-
dzie nie tylko świetlica, ale również 
Ochotnicza Straż Pożarna.
Inwestycję wykonała firma DETA 
Company z Warszawy za kwotę 

423 426,11 zł. Warto jednak zazna-
czyć, że inwestycję zrealizowa-
no przy udziale dotacji w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdroże-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER ob-
jętego PROW na lata 2014-2020.
Termin zakończenia robót przy-
padał  wedle p lanów na dzień  
30 listopada 2017 r. Jak informuje 
Radosław Kasiak, kierownik Wy-

działu Inwesty-
c j i ,  Z a m ó w i e ń 
P u b l i c z n y c h 
i  P r o g r a m ó w 
S t r u kt u ra l nyc h 
w Urzędzie Miej-
skim w Nasielsku, 
i nwe st yc j a  zo -
s t a ł a  o d e b r a -
na 29.12.2017 r. 
Prz ypomnijmy, 
że prace obejmowały przebudowę, 
rozbudowę i częściową rozbiórkę 
budynku świetlicy wiejskiej wraz 

z instalacjami, jego ocieplenie oraz 
budowę placu zabaw dla dzieci.
 – Wyremontowany istniejący 
budynek zyskał nową salę z ko-
minkiem wraz z wyposażonym za-
pleczem kuchennym i łazienkami. 
W części przeznaczonej dla OSP 
wybudowano nowy garaż z za-
pleczem sanitarnym. Na zewnątrz 
zabudowań znajduję się mini plac 
zabaw dla dzieci. Świetlica już słu-
ży, jako miejsce spotkań oraz in-
tegracji społecznej mieszkańców. 
W ramach gwarancji wykonawca 
został zobowiązany do poprawie-
nia zagospodarowania terenów 
zielonych wokół świetlicy i placu 
zabaw. W związku z powyższym 
wykonawca dokona pielęgnacji 
terenów zielonych do 30.04.br. – 

podsumowuje projekt Radosław 
Kasiak.
Oficjalnego otwarcia dokonano 
w niedzielę, 11 lutego br., biało-
-czerwoną wstęgę przecięli Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, 
Danuta Białorucka wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej oraz radny 
Rafał Dłutowski. Odbyło się rów-
nież symboliczne poświęcenie 
obiektu.
Na otwarciu świetlicy poza kilkoma 
radnymi, pojawili się również Rafał 
Adamski skarbnik Nasielska oraz 
Radosław Kasiak kierownik Wy-
działu Inwestycji, a także okoliczni 
mieszkańcy. Po uroczystym obie-
dzie uczestnicy mieli okazję zwie-
dzić cały obiekt.

J.G., M.B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Mali dowódcy
Warto czasem wrócić 
wspomnieniami do dzieł, 
które czytało się w czasie 
tzw. młodości, by prze-
żyć jeszcze raz to uczucie 
obcowania z czymś nie-
zwykłym i wartym zapa-
miętania na całe życie.
W nadmorskich miejsco-
wościach przed ostatnią 
prostą prowadzącą na pla-
żę są uliczki wypełnione 
sklepami i stoiskami z ty-
pową dla takich miejsc za-
wartością. Wypożyczalnie 
gokartów, stoiska z ręcz-
nikami i parawanami czy 
budy ze słodkimi bułkami, 
wokół których latają roje 
os. Prawie zawsze jednak 
gdzieś tam stoi biały na-
miot wypełniony w środku książkami. Nie kosztują wiele i często mają 
znikomą wartość intelektualną. Ale gdy się zagłębić w te zbiory, to można 
trafić na prawdziwe dzieła sztuki, często zapomniane.
Czy omawiana Gra Endera jest pozycją zapomnianą? To literacki debiut 
Orsona Scott Carda, osoby ważnej w dziedzinie literatury fantastyczno-
-naukowej, a jednak nie jest ona bardzo popularna również wśród fanów 
gatunku. Nawet pomimo ekranizacji z 2013 roku, w której jakby nie było, 
grał sam Harrison Ford! Tymczasem powieść jest czymś, co łączy bar-
dzo popularny gatunek młodzieżowego science fiction z dużo głębszą 
analizą ludzkiej psychologii.
Gra Endera przedstawia ciekawą wizję świata, w którym ludzkość toczy 
walkę z obcą rasą i nie idzie to jej najlepiej. Podczas burzy mózgów naj-
tęższe umysły świata dochodzą do wniosków, że uratować mogą ich… 
dzieci. A dokładniej, najwyżej kilkunastoletnia, wybitnie uzdolniona in-
telektualnie młodzież szkolona od najmłodszych lat na dowódców po-
trafiących stawić opór wrogowi. Motywowane jest to tym, że nie działają 
oni schematycznie tak jak dorośli i doświadczeni dowódcy, a dzięki od-
powiedniemu treningowi będą potrafili w pełni wykorzystać swój poten-
cjał. Mało prawdopodobne? Cóż, jest w tym jednak pewna metoda, ale 
nie zdradzajmy za dużo fabuły.
Główny bohater, Andrew Wiggin (posiadający polskie korzenie swo-
ją drogą) jest jednym z wybranych do treningu. Zasadniczo większość 
książki dzieje się w szkole bojowej, gdzie Andrew poznaje przyjaciół, ale 
także i wrogów. Nagromadzenie w jednym miejscu   grupy nieprzecięt-
nej, bardzo inteligentnej młodzieży i dodanie do tego specyficznego 
wojskowego drylu powoduje, że powieść przypomina trochę łagod-
niejszą wersję Władcy much, w której dzieci grają role dorosłych. 
Książka wywarła na mnie duże wrażenie nietuzinkowym pomysłem. 
Koncept ten rozwija się interesująco i autor serwuje czytelnikowi pod 
koniec nie jeden, ale aż dwa naprawdę zaskakujące zwroty fabularne, co 
stanowi ,,kropkę nad i”. Zapewne dzięki temu dzieło to zapada na długo 
w pamięci. Jedno z ulubionych dzieł okresu młodzieńczego, do którego 
warto powrócić.

Paweł Kozłowski 

Z BIBLIOTEKI

Przyjdź do biblioteki
Tym razem Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zaprasza 
dzieci i młodzież do korzystania z bogatej oferty książek o zwierzętach. 
Miłośnicy zwierząt, zarówno ci najmłodsi, jak i troszkę starsi na pewno 
znajdą coś dla siebie. Jedną z najpopularniejszych autorek książek o zwie-
rzętach, które podbijają serca młodych , jest brytyjska pisarka Holly Webb. 
Bohaterami jej krótkich opowiastek są najczęściej małe dziewczynki, któ-
rym towarzyszą przyjaciele – psy, koty, króliki i chomiki, którym one 
pomagają. Dotychczasowo wydane książki Holly Webb zostały zebrane  
w kilka serii – w tym m.in. „Zaopiekuj się mną”, „Mój niesforny szczeniak” 
czy „Na ratunek!”. Kolejną, równie znaną i lubianą autorką bestsellerowej 
serii „Magiczny piesek” i „Magiczny kotek” jest Sue Bentley. W książkach 
dla dzieci autorstwa Sue Bentley nie brakuje zwierząt i wróżek. Oprócz 
dużego wyboru literatury pięknej, posiadamy również książki popularno-
-naukowe o zwierzętach.

Bibl.

Z DKK

O niebieskich ptakach z dawnych lat

Z BIBLIOTEKI

Walentynki w bibliotece
W dniach 13 i 14 lutego bibliotekę od-
wiedziły dwie grupy dzieci, by wspólnie 
poddać się zachodniej modzie i święto-
wać Walentynki. Pierwsza grupa to przed-
szkolaki z Samorządowego Przedszkola 
z wychowawczynią Hanną Jaworską, dru-
ga to zerówka ze Szkoły Podstawowej nr 1 
z wychowawczynią Martą Wrońską. 
Do Polski obchody walentynkowe-
go święta trafiły wraz z kultem św. Wa-
lentego w latach 90-tych XX wieku. 
Walentynkowe spotkania w naszej biblio-
tece rozpoczęliśmy od krótkiej rozmowy  
na temat historii tego święta. Rozmawia-
liśmy o tym, że jest to doskonała okazja, 
aby okazać swoją miłość i wdzięczność 
rodzicom, dziadkom, kolegom. Następ-
nie dzieci z zapałem odpowiadały na za-
gadki dotyczące bajkowych par. W drugiej części naszego spotkania wspólnie bawiliśmy się chustą animacyjną. 
Radości i śmiechu było przy tym co nie miara. Na zakończenie spotkań dzieci zostały obdarowane naklejkami 
i balonami w kształcie serca oraz słodkimi lizakami.
Walentynkowe święto obchodzone było również w oddziale dla dorosłych. Każdy czytelnik w dniach 12-17 
lutego mógł wybrać się na „Randkę w ciemno z książką” poprzez wypożyczenie zapakowanej książki-niespo-
dzianki. Ten sposób wypożyczania spodobał się bardzo, dlatego też podobne spotkania z książką będą odbywały 
się raz na kwartał. 
O terminie będziemy informowali na łamach prasy, na stronie internetowej oraz na Facebooku. Zapraszamy rów-
nież na lekcje biblioteczne oraz do zwiedzania wystawy „Nasielsk w średniowieczu”.

(Bibl)

17 lutego br., jak zwykle w sobotę, 
odbyło się kolejne spotkanie nasiel-
skiego Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Lektury, które czytamy przy okazji 
tych spotkań, pozwalają przenieść 
się zarówno w przestrzeni, jak rów-
nież w czasie, w odległe zakątki na-
szego świata. Taką bowiem podróż 
zafundował klubowiczom Wojciech 
Kałużyński, korzystając z pośrednic-
twa napisanych przez siebie Niebie-
skich ptaków PRL-u.
Przed oczami czytelników przesuwa 
się korowód barwnych postaci, któ-
re usiłowały w szarej rzeczywistości 
ówczesnej Polski znaleźć dla siebie 
„własny kawałek podłogi”. Możemy 
przeczytać o Marku Hłasce, który 
swoją biografię tak ubarwił, że wła-
ściwie nie do końca wiadomo, kim 
w istocie był. Możemy w niej spotkać 
pierwszych polskich jazzmanów, jak 
Leopold Tyrmand czy grupa Melo-
mani. Możemy także zajrzeć za kulisy 
życia twórców filmowych – Roma-
na Polańskiego, Marka Piwowskiego 
i jego aktorów – Zdzisława Makla-
kiewicza i Jana Himilsbacha, który  
za każdym razem swój życiorys opo-

wiadał inaczej, gdyż nie lubił p……ć 
tego samego w kółko… Nie zabrakło 
w tym korowodzie również Agniesz-
ki Osieckiej, autorki wielu pięknych 
tekstów, oraz Zbigniewa Cybulskiego 
– polskiego Jamesa Deana. 
Trudno było uczestnikom dysku-
sji ocenić, czy postaci przywoła-
ne w książce W. Kałużyńskiego to 
rzeczywiście kolorowe, niebieskie 
ptaki, czy może bardziej ludzie, 
którzy od szarości i trosk codzien-
ności uciekali w nałóg alkoho-
lowy, większość życia spędzając 
przy barowym stoliku. Choć Hła-
sko, a po nim Himilsbach, używali 
poetyckiego określenia, że pijąc, 
wprowadzają do organizmu ele-
ment baśniowy, trudno oprzeć 
się wrażeniu, że pod tą baśniową 
mgiełką, otaczającą wspomnia-
nych w książce celebrytów czasu 
PRL kryły się prawdziwe ludzkie 
dramaty. Doceniając ich doko-
nania, nie zawsze zastanawiamy 
się nad tym, jak wyglądało życie 
twórców, a nawet pokusiłabym się 
o twierdzenie, że czasami lepiej 
tych perypetii nie znać…

Nasze spotkanie wzbogaciły wspo-
mnienia pani Ewy Komajdy na temat 
Kaliny Jędrusik, a także jej opowie-
ści o życiu warszawskiej inteligencji 
w latach 70 – 80 XX wieku oraz o jej 
upodobaniach gastronomicznych.
W następną podróż literacką wy-
bierzemy się z książką Pawła Reszki 
Mali bogowie. Zainteresowanych 
wspólną wyprawą w świat literatury 
zapraszamy w sobotę, 17 marca, jak 
zwykle o 11:30.

Ewa Laskowska

Z NOK

Będzie klimatyzacja
Kino Niwa w Nasielsku, choć małe, cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Szeroka ofer-
ta f i lmowa sprawia, że oprócz mieszkańców 
gminy Nasielsk, często odwiedzają je kinomani 
z Legionowa, Nowego Dworu Maz., Zakroczy-
mia i wielu innych miejscowości. Aby zwiększyć 
komfort widzów, Nasielski Ośrodek Kultury zło-
żył wniosek o dofinansowanie na wykonanie 
wentylacji i klimatyzacji kina. I udało się! Polski 
Instytut Sztuki Filmowej przyznał dofinansowa-
nie na ten cel w kwocie 50 000 zł. Oznacza to, 
że być może jeszcze w tym roku w naszym ki-
nie będzie można oglądać f ilmy w klimatyzo-
wanej sali. 

K.T.
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Bezpieczeństwo łączy pokolenia
Z MIASTA

Umowa z wykonawcą 
podpisana
Na początku lutego br. podpisana została umowa na budowę kanalizacji 
w centrum Nasielska z firmą M.M. Młyńscy z Ciechanowa. Inwestycja 
warta jest 7,861 mln zł. 
– 23 lutego podpiszemy umowę z Inspektorem Nadzoru Budowlane-
go, a także przekażemy teren budowy – informuje Radosław Kasiak, 
kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych. – Prawdopodobnie prace ziemne ruszą już w marcu. 
Na bieżąco będziemy informować mieszkańców o postępie prac i o ko-
lejności zamykanych ulic w związku z robotami ziemnymi – dodaje kie-
rownik.

Michał B.

Z GMINY

Zawiadomienie 
przyniósł listonosz
– Dostałam z gminy zawiadomienie w sprawie odpadów komunalnych. Pismo 
ważne, więc trzeba było pokwitować jego odbiór. Nic nie byłoby w tym dziw-
nego, gdyby nie to, że dostarczył mi je listonosz. Przecież już na dniach sołtys 
będzie roznosił mieszkańcom decyzje podatkowe, czy nie można było do nich 
dołączyć tych pism o odpadach? Dlaczego oddzielnie roznosi się te dokumen-
ty? Czy nasza gmina jest tak bardzo bogata, że przez pocztę rozsyła zawiado-
mienia do mieszkańców? Przecież to są koszty – z taką sprawą zatelefonowała 
do nas mieszkanka Malczyna. 
Na terenie Nasielska i pobliskich miejscowości zarówno zawiadomienia doty-
czące odpadów komunalnych, jak i decyzje podatkowe dostarczała pani go-
niec. Muszą trafić do mieszkańców naszej gminy szybko, ponieważ związane są 
z terminowymi płatnościami. Dlaczego nasz samorząd korzysta z usług Poczty 
Polskiej w tej kwestii?
– Nasza gmina jest bardzo rozległa, a nie wszyscy sołtysi chcą roznosić do-
kumenty mieszkańcom. Dlatego musimy szukać innych rozwiązań. Pani 
goniec oraz dwoje młodych pracowników Urzędu Miejskiego roznoszą 
mieszkańcom decyzje o podatkach od nieruchomości oraz zawiadomienia  
o wzroście opłat za odpady – wyjaśnia Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska. 
– Dodatkowo te terminowe dokumenty dostarczają mieszkańcom listonosze. 
Koszt usługi pocztowej z tego tytułu to ok. 60 tys. zł – dodaje burmistrz. 

(i.)

W piątek, 16 lutego br., w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku miało miejsce bardzo 
interesujące i pożyteczne spotka-
nie. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
i uczniowie zaprosili na nie dziadków 
i rodziców uczniów, emerytowanych 
nauczycieli szkoły, słuchaczy nasiel-
skiego Uniwersytetu III Wieku, człon-
ków Akcji Katolickiej. 
Jego tematem były sprawy bezpie-
czeństwa, w pierwszym rzędzie bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym.  
To swoistego rodzaju lekcja, ale prze-
kazana w dużej mierze w formie arty-
stycznego przekazu wzbogaconego 
o pokaz multimedialny. Lekcja została 
przygotowana wspólnie przez dzieci 
i grupę nauczycieli. Spotkaniu nada-
no wymowny tytuł – hasło: „Bez-
pieczeństwo łączy pokolenia”. Panie, 
które przygotowały to spotkanie, to: 
Ewa Lipowska, Monika Paluszek, Kin-
ga Żabik i Aneta Czyż – Roszak.
Sala gimnastyczna wypełniona 
była po brzegi. Przybyłych powita-
ła Agnieszka Mackiewicz, dyrektor 
szkoły. Poinformowała też zebranych 

o wielu podejmowanych 
działaniach w ramach re-
alizacji przyjętego w 2015 
roku przez szkołę pro-
gramu profilaktycznego 
B&N, (B jak bezpieczny,  
N jak n iechroniony 
uczestnik ruchu drogo-
wego), którego głów-
nym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów. Działania 
te dotyczyły i dotyczą 
nie tylko dzieci i spo-
łeczności szkolnej, ale wychodzą 
niejednokrotnie do innych grup spo-
łecznych, w tym i starszej części spo-
łeczności lokalnej.
Ważnymi gośćmi tego spotkania byli 
panowie policjanci - podkomisarz 
Szymon Koźniewski z Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim i współpracujący 
na co dzień ze szkołą sierżant szta-
bowy, Radosław Wasilewski asystent 
zespołu patrolowo- interwencyjne-
go z nasielskiego Komisariatu Policji. 
Ich wystąpienia dotyczyły nie tylko 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
ale poszerzały zakres zagadnienia 
bezpieczeństwa o wiele innych za-
grożeń, na jakie narażeni są zwłaszcza 
ludzie starsi.
Następnie głos zabrali uczniowie. 
Poprzez wspomniany na początku 
montaż słowno – muzyczny prze-
kazali ważne treści dotyczące spraw 
bezpieczeństwa. Montaż wzbogaco-
ny był o pokaz multimedialny. Wy-
stęp w wykonaniu uczniów bardzo 
podobał się zebranym. Organizatorzy 
imprezy i wykonawcy zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami.

andrzej zawadzki 

Z MIASTA

Błotny parking
Gdy parking przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku pęka w szwach  
od liczby zaparkowanych tam pojazdów, alternatywą jest m.in. pobliski 
parking położony tuż za mostkiem przy ul. Żwirki i Wigury. Ten jednak za-
zwyczaj tonie w błocie i parkowanie na jego terenie nie zawsze jest możli-
we. Parkowanie wzdłuż ul. Kościelnej jest też ryzykowne, ponieważ trzeba 
uważać na znaki drogowe. Złamanie zakazów może spowodować otrzy-
manie mandatu karnego. Problem braku miejsc parkingowych w Nasielsku 
wciąż powraca i nadal pozostaje nierozwiązany.

J.G.

Z NOK

Krosny i jego „Mowa ciała”
W piątkowy wieczór, 16 lutego br., na scenie Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury wystąpił znany i ceniony mim – Ireneusz Krosny. To artysta, który 
w niezwykły sposób tworzy teatr jednego aktora. Teatr, który jest ponad-
czasowy i unikalny, bo zrozumiały dla każdego z widzów, bez względu 
na język, kulturę, wiek czy zainteresowania. Ireneusz Krosny przedstawia 
autorskie, pantomimiczne spektakle komediowe, które od wielu lat przy-
ciągają liczną publiczność. Zachwyca kreatywnością, siłą wyrazu i własnym 
stylem gry scenicznej. Stawia na minimalizm. Zawsze występuje w czar-
nym, neutralnym kostiumie i nie stosuje makijażu. Sprawia przy tym wra-
żenie swobodnego, naturalnego. Każdy jego ruch jest zrozumiały, a widz 
ma wręcz nieodparte wrażenie, że to, co robi aktor, jest łatwe, przychodzi 
mu bez większego trudu. Kunszt polskiego mima doceniło wielu kryty-
ków, zarówno w Polsce, jak i na świecie, o czym świadczą liczne nagrody, 
m.in. prestiżowe wyróżnienie w Chicago – The critic’s Choice. 
Tym razem mieliśmy zaszczyt oglądać najnowszą i zdecydowanie naj-
bardziej oryginalną premierę w dorobku Ireneusza Krosnego. Artysta za-
prezentował prawie dwugodzinny program autorski pt. „MOWA CIAŁA”. 
Występ składał się z dwóch części. W pierwszej przedstawił scenki panto-
mimiczne podzielone tematycznie, które jak zwykle wprowadziły widzów 
w stan doskonałej zabawy. W drugiej części mim zdradził publiczności taj-
niki swojej pracy na scenie. Po raz pierwszy opowiadał (!) o tym, jak to się 
dzieje, że chodzi w miejscu, dlaczego widzimy przedmioty, których w rzeczywistości nie ma. Mówił również o sile ludz-
kich gestów, mimiki w procesie codziennej komunikacji. Na koniec widzowie mieli okazję zadawać artyście pytania do-
tyczące jego pracy i kariery. Wywiązała się interesująca konwersacja, w której Ireneusz Krosny pokazał się jako człowiek 
empatyczny, wyluzowany i zarazem profesjonalny. Publiczności ogromnie podobał sie jego występ. E.N.

fot. M. Stamirowski
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UROCZYSTOŚCI

Złote Gody
Pięćdziesiąt lat razem 
– niczym jedna chwila, 
w której trochę desz-
c zu,  t ro c h ę s ł oń c a 
i miłość tak szczęśliwa 
i łaskawa, że pozwo-
liła doczekać piękne-
go jubileuszu Złotych 
Godów dwóm parom 
małżeńskim z terenu 
gminy Nasielsk.
Z tej  n iecodziennej 
okazji w piątek, 26 stycznia 2018 r. o godz. 13 –tej w sali Ślubów Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku odbyła się uroczystość wręczenia przyznanych 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medali Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. 
Medale te są nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jed-
nym związku małżeńskim i symbolicznie wyrażają uznanie władz polskich 
dla trwałości i zgodności małżeństwa oraz wartości rodzinnych.
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali:
Państwo	Alina	i	Feliks	Myśleńscy	z	Krogul	oraz Państwo	Krystyna	i	Sta-
nisław	Piros	z	Nasielska.
Uroczystości przewodziła Ewa Mikulska – kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego, która po przywitaniu Jubilatów i gości złożyła wyrazy uszanowania 
małżonkom za wspólnie spędzone lata i dotrzymanie wierności złożo-
nemu przed laty przyrzeczeniu dochowania obietnicy życia w zgodzie, 
miłości i poszanowaniu rodziny. 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska przed wręczeniem medali, złożył 
życzenia i podziękował małżonkom za trud włożony w budowę trwałości 
małżeństwa i rodziny. Podkreślił przy tym, że stanowią piękny przykład 

oraz wzór do naśla-
dowania dla przy-
szłych pokoleń. 
Jubilaci otrzyma-
li również listy gra-
tulacyjne i piękne 
bukiety kwiatów. 
Wzniesiono również 
toast symboliczną 
lampką szampana 
i skosztowano pysz-
nego tortu wesel-
nego. Uroczystość 
przebiegała w miłej 

atmosferze, przy nastrojowej muzyce i słodkim poczęstunku.
Szanownym Jubilatom składamy jeszcze raz serdeczne życzenia, kolej-
nych wspólnie spędzonych, samych słonecznych dni w zdrowiu i radości.

EM
ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Lekcja religii w terenie
We wtorek, 13 lutego 
br., uczniowie klas trze-
cich gimnazjum Szko-
ł y  Po dst awowej  n r  1 
w Nasielsku wraz z opie-
kunami: Katarzyną Świ-
derską dyrektor szkoły, 
księdzem Grzegorzem 
Ostrowskim oraz Dorotą 
Podgórską, nauczycielką 
geografii wybrali się na 
wycieczkę do Warszawy. 
Wyjazd był jednocześnie 
lekcją religii w terenie. 
U c z n i o w i e  z w i e d z i -
l i  s ynagogę,  cerk iew 
i meczet, a także pozna-
li zwyczaje innych reli-
gii. W każdej ze świątyń 
przewodnicy przybliża-
li historię jej powstania 
i opowiadali najważniej-
sze wydarzenia i symbo-
le związane z tą właśnie religią. 
Następnie wyczerpani, ale bardzo 
zadowoleni wrócili do swoich do-

mów. Wszystkim bardzo podobał 
się wyjazd i możliwość poznania 
z bliska innych kultur i religii. My-
ślę, że będziemy go mile wspo-

minać i oczekiwać kolejnych tego 
typu lekcji w terenie.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski

Z NUTW

Ostatki nasielskich seniorów
Czas płynie, tak niedawno świę-
towaliśmy Boże Narodzenie, na-
stępnie wital i śmy Now y Rok, 
a już niedługo świętować będzie-
my Wielkanoc. Zanim to jednak 
nadejdzie, przez 40 dni będzie-
my w różny sposób, w zadumie, 
uczestniczyć w przygotowaniach 
do święta Zmartw ychwstania . 
Pierwszym dniem tego okresu była 
środa popielcowa, zwana popular-
nie Popielcem. Ona rozpoczyna 
czas Wielkiego Postu.
Dzień poprzedzający tę wyjątkową 
w roku środę, wtorek, też jest wy-
raźnie oznaczony w kalendarzu. 
To ostatni dzień radosnego okre-
su zwanego Karnawałem. Wtedy 
kończy się czas radości, wesela, by 
z nadejściem środy rozpocząć czas 
zadumy i refleksji.
Obserwujący przez wiele lat te dwa 
sąsiadujące ze sobą dni dostrzega-
ją pewne zubożenie związanych 
z tymi dniami zwyczajów. Ostat-
ni dzień Karnawału obchodzo-
ny był radośnie. Królowali w tym 
dniu przebierańcy, którzy od-
wiedzali domy, śpiewali, tańczyli 
i weselili się z gospodarzami, korzy-
stając z ich poczęstunku. Trwało to  
do godziny dwunastej.

Do tej tradycj i  wró-
c i l i  w  t y m  r o k u 
nasielscy seniorzy zrze-
szeni w Fundacji „Bądź-
my Razem” i będący 
z nimi razem studenci 
Nasielskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku. 
Nie chodzili wprawdzie 
poprzebierani od domu 
do domu, ale weselili 
się w lokalu gastrono-
micznym państwa Ol-
brysiów o nazwie „Reaktywacja”. 
Oczywiście, prawie wszyscy byli 
ciekawie poprzebierani. Niekie-
dy trudno było rozpoznać osoby 
biorące udział w uroczej zabawie.  
To była naprawdę reaktywacja, nie 
tylko miłego obyczaju, ale i reakty-
wacja duchowo-fizyczna uczestni-
ków ostatkowej zabawy. Na stołach 
nie zabrakło też ostatkowych pącz-
ków i faworków.
Z głośników płynęła urocza mu-
zyka. Może nie były to melodie 
najnowsze, krzykliwe, ale melo-
die, które porywały do tańca, śpie-
wu i wspólnej zabawy. Z przebiegu 
ostatkowej imprezy widać było, 
że nasielscy studenci III wieku  
nie próżnują na zajęciach. Rytmicz-

nie muszą pracować na zajęciach 
gimnastyczno-sportowych, skoro 
z wdziękiem, przez kilka godzin byli 
w stanie wykonywać różne tanecz-
ne figury. Tego dnia przydały się też 
umiejętności zdobyte i rozwijane 
na zajęciach artystycznych. Myliłby 
się ktoś, kto by sądził, ze seniorzy 
wracają tylko do czasów minio-
nych. Oni wzbogacają swą wiedzę, 
są na bieżąco z tym, co przyniosły 
nam ostatnie lata. Wyrazem tego 
były trzymane w wielu rękach tele-
fony, smartfony i inne nowoczesne 
cuda, które sprawiły, że teraz mo-
żemy oglądać filmowe relacje z tej 
imprezy zamieszczane na fejsbuku. 
Ich obejrzenie poleciłbym dzie-
ciom, wnukom i prawnukom i to 
nie tylko potomkom studenckiej 
braci, ale wszystkim. Popatrzcie, jak 
pięknie i wesoło można się bawić.
Zgodnie z obyczajem impreza za-
kończyła się przed godziną dwuna-
stą. Najbardziej zadowolone z niej 
były chyba panie prezeski: Tere-
sa Skrzynecka i Hanna Wróblew-
ska. Raduje je zwłaszcza to, że ich 
Fundacja i Stowarzyszenie są tak 
przydatne lokalnej społeczności. 
A dla młodzieży mam przesłanie 
poety: nie depczcie przeszłości oł-
tarzy, choć sami macie doskonal-
sze wznieść, bo na nich się jeszcze 
święty ogień żarzy... i ona winna 
oddać im cześć.

andrzej zawadzki

MUZYCZNIE

Chórzyści na warsztatach
K i l k u o s o b o wa  g r u p a 
członków nasielskiego 
Chóru Lira wzięła udział 
w dniach 9 - 11 lutego br. 
w Warsztatach Muzyki Li-
turgicznej pod hasłem 
„Do końca nas umiłował”. 
Odbyły się one w sanktu-
arium pasyjno-misyjnym 
w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Zajęcia poprowadził 
znany dyrygent i kompo-
zytor utworów sakralnych 
Paweł Bębenek.
Uczestnicy warsztatów mogli zgłębić udoskonalanie tajniki śpiewu w ze-
społach, scholach i chórach. Sprzyjała temu niepowtarzalna atmosfera kal-
waryjskiego sanktuarium, które jest nazywane „polską Jerozolimą”. Obok 
licznych zajęć praktycznych śpiewacy brali również udział w mszy świętej, 
adoracji i Liturgiach Godzin. 
Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosił 80 zł. W tej cenie uczestnicy 
mieli zagwarantowane posiłki i nocleg. Otrzymali również potrzebne ma-
teriały związane ze szkoleniem.
Nasielska organistka i dyrygent chóru „Lira” Joanna Ostaszewska ma 
w planach uczestnictwo z członkami grupy w kolejnych podobnych ini-
cjatywach muzycznych, które będą szlifować ich umiejętności wokalne 
i rozwiną wrażliwość na piękno liturgicznego śpiewu.

Michał B.
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Z UM

Targi FERMA 2018  
z udziałem nasielskich 
rolników 
W sobotę, 17 lutego br., ponad 30 osób uczestniczyło w wyjeździe orga-
nizowanym przez burmistrza Nasielska na XVIII Międzynarodowe Targi 
Ferma Bydła oraz XXI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, FER-
MA 2018 w Łodzi.

FERMA to jedyne targi skupione na produkcji zwierzęcej w Polsce. W tym 
roku w hali EXPO/MOSiR w Łodzi swoją ofertę prezentowało ponad 250 
wystawców z Polski i zagranicy. Powierzchnia wystawowa tegorocznych 
targów to ponad 15 000 m2.
Oprócz możliwości zapo-
znania się z ofertą prezento-
waną przez wystawców, nasi 
rolnicy chętnie uczestniczy-
li w prezentacjach dotyczą-
cych najbardziej aktualnych 
tematów w branży hodowla-
nej, które prowadzone były 
przez naukowców z uczelni 
rolniczych, z udziałem przed-
stawicieli m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Izb Rolniczych.

za: www.nasielsk.pl

NASZE SPRAWY

Konferencja dla rolników
W poprzednim numerze „Życia 
Nasielska”  informowaliśmy o ko-
lejnej ważnej nagrodzie dla pań-
stwa Hanny i Krzysztofa Kowalskich 
z Winnik, jaką otrzymali 2 lutego 
bieżącego roku. W ramach XXIV 
edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su „Rolnik – Farmer Roku” zajęli 
pierwsze miejsce w kategorii go-
spodarstw rodzinnych. To skutko-
wało uhonorowaniem ich tytułem 
Rolnik Farmer Roku 2018 i zdoby-
ciem związanej z tym tytułem sta-
tuetki w postaci złotego jabłka.
Nasi Gospodarze są często zapra-
szani na różnego rodzaju eventy, 
sympozja i wystawy, gdzie mają 
zaszczyt prezentować swoje osią-
gnięcia. Są znani i rozpoznawa-
ni w całej Polsce w kręgach ludzi 
związanych z rolnictwem. Uczest-
niczą też w spotkaniach między-

n a r o d o w y c h . 
Jednym słowem są 
niejako ambasado-
rami naszej nasiel-
skiej gminy.
P r z y p o m n i j my, 
że sztandarowymi 
produktami ich ro-
dzinnego gospodar-
stwa położonego 
w Winnikach nad 
urokliwą rzeczką 
Turką jest olej lnia-
ny i rzepakowy tłoczony na zim-
no oraz hodowana tu świnka starej 
polskiej rasy złotnickiej białej.
Kilka dni po odebraniu nagro-
dy państwo Kowalscy uczest-
niczyli w ważnym wydarzeniu 
związanym z ich działalnością. 
W pobliskiej Gołotczyźnie w Ze-
spole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego odby-
wała się konferencja 
z udziałem przed-
stawicieli Minister-
s t wa  Ro l n i c t wa . 
Była poświęcona 
problemowi, jaki 
w ostatnich latach 
nawiedzi ł  Polskę 
i stanowi zagroże-
nie dla hodowli. To 
afrykański pomór 
świń (ASF). Walka 

z tym problemem angażuje wie-
le służb związanych z rolnictwem, 
w tym służby weterynaryjne, my-
śliwskie, służby ds. Zarządzania 
Kryzysowego.
Na tej ogólnopolskiej konferen-
cji państwo Kowalscy, którzy pro-
wadzą bowiem hodowlę świnek 
wspomnianej wcześniej, unikalnej 
rasy i od lat współpracują ze szko-
łą w Gołotczyźnie, mieli zaszczyt 
zaprezentować przybyłym z całej 
Polski uczestnikom spotkania swo-
je produkty. Pięknie prezentował 
się cały pieczony prosiak i wędli-
ny. Produkty te i cały poczęstunek 
przygotowała w ramach zajęć mło-
dzież szkoły w Gołotczyźnie.
W konferencji wzięło też udział kil-
ku zainteresowanych tym tematem 
rolników z terenu gminy Nasielsk.

andrzej zawadzki

U NAS

Bóg się nie pomylił
W niedzielę, 11 lutego br., po raz 26 obchodziliśmy Światowy Dzień Cho-
rego ustanowiony przez św. Jana Pawła II. 
Tego dnia w nasielskiej świątyni we mszy św. o godz. 10.30 aktywny udział 
brali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Sto-
warzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan- Pol” oraz uczniowie i nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej nr 2. 
Wierni, zamiast kazania, mieli okazję zobaczyć występ uczestników Warsz-
tatów. Program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Agnieszki 
Michalak instruktora terapii zajęciowej opowiadał o braku tolerancji i trud-
nościach, jakie często napotykają osoby chore, niepełnosprawne w zde-
rzeniu ze światem osób zdrowych. 
Wielce wymowne scenki dotyczące budowania relacji między ludźmi bez 
względu na ich ograniczenia i ułomności, wzruszające wiersze i pieśni m.in. 
Bóg się mamo nie pomylił sprawiły, że zgromadzeni z uwagą obserwowali 
przedstawienie. 
Z pewnością na długo w ich pamięci pozostanie piosenka wykonana przez 
poruszające się na wózkach: Łucję, która przez kilka lat pracowała jako na-
uczycielka, oraz Irenkę z ogromnym trudem wypowiadającą słowa o ma-
mie. 
Grupa aktorów z WTZ w nagrodę za swój występ otrzymała gromkie 
brawa od zgromadzonych w świątyni osób oraz podziękowania od spra-

wującego mszę 
św. ks. Grzegorza 
Ostrowskiego. 
P r z yp om n i j my, 
że aktualnie z za-
jęć oferowanych 
przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej 
w Starych Pieści-
rogach korzysta 
36 uczestników. 

(i.)

fot.  Agroconsult



10 Życie Nasielska nr 5 (495); 23.02.–8.03.2018ROZMAITOŚCI
HISTORYCZNIE

Zapomniany bohater
Franciszek Rembecki – zapomniany bohater z Pianowa, pilot bombowca Dywizjonu 300 „Ziemi Mazowieckiej”; wspomnienie z okazji roku jubileuszowego 
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

możliwe, że było to w Kowalewicach 
lub Chmielewie. W wojsku Rembec-
ki deklarował ukończenie pięciu klas 
gimnazjum w Pułtusku, jednak nie 
zachowały się dokumenty wskazują-
ce, kiedy tam uczęszczał. Na pewno  
po trzech latach nauki, w 1934 r. 
ukończył Szkołę Ogrodniczą w Koź-
minie Wielkopolskim i otrzymał dy-
plom technika ogrodnika. Ojciec już 
wtedy nie żył. Jako oficjalny opiekun 
ucznia występował Dąbrowski.
Babcia wspominała wizyty Franka 
w domu rodzinnym, wspólne spa-
cery po mieście, szacunek i troskli-
wość, jakich zaznała od starszego 
brata. To on znalazł jej pierwszą po-
sadę w Nasielsku, w którym (najpierw 
w pralni, a potem w sklepie tego sa-
mego właściciela) pracowała do wy-
buchu wojny.

Ułan i kandydat na pilota
W listopadzie 1936 r. poborowy 
Franciszek Rembecki zgłosił się  
do 15 Pułku Ułanów w Poznaniu, 
gdzie został przydzielony do szwa-
dronu ckm. Już w styczniu 1937 
doceniono go „za dobre postępy 
w wyszkoleniu i sumienność w służ-
bie” i w grupie 12 ułanów wysłano 
na pół roku do szkoły podoficerskiej 
Brygady Kawalerii Poznań przy 17 
Pułku Ułanów w Lesznie. W grudniu 
„za dzielną i staranną służbę” otrzy-
mał awans do stopnia starszego uła-
na, a miesiąc później pochwałę „za 
dobre postępy wyszkolenia jako pod-
instruktor armatki przeciwpancernej”. 
Wiosną 1938 r. został wybrany do za-
wodów szermierki konnej, które od-
bywały się tradycyjnie 23 kwietnia w  
święto 15 pułku. W tym samym dniu 
awansował na stopień rzeczywistego 
kaprala i otrzymał odznakę pamiątko-
wą pułku.
Sprawny jeździec i instruktor dział-
ka, na podstawie pisma Minister-
stwa Spraw Wojskowych, jako 
jedyny z pułku wyjechał najpierw 
do Instytutu Badań Lekarskich Lot-
nictwa w Warszawie, a następnie na 
kurs pilotażu. 1 września 1938 r. Fra-
nek rozpoczął swoją powietrzną 
przygodę na ogromnym i znanym 
w Europie lotnisku szybowcowym 
w bieszczadzkiej Ustjanowej. Przez 
rok miał odbywać służbę nadtermi-
nową w 3 pułku lotniczym w Po-
znaniu-Ławicy, jako jeden z dwóch 
kawalerzystów wśród dwudziestu 
przyszłych pilotów. Pierwsze mie-
sięczne wyszkolenie odbył na sa-
molocie zaprojektowanym przez 
Stanisława Wigurę RWD-8, naukę 
kontynuował do lata 1939.
Dwa tygodnie przed wybuchem 
wojny został przyjęty do Centrum 
Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie. 
Według powtarzanej w rodzinie re-
lacji, dostał rozkaz skoku z wysokiej 
platformy. Ruszył ku krawędzi, ale eg-
zaminator powstrzymał go, mówiąc: 
„Wystarczy. Nadajesz się”.

Wojenne losy
Po ataku Niemiec na Polskę Dę-
b l iń sk ie  O rlę t a  ewakuowano 

przez Czechosłowację na Wę-
gry, gdzie Franciszek spędził zimę 
w kilku kolejnych obozach interno-
wania. W marcu 1940 r. przedostał się  
do Jugosławii, skąd przez Włochy 
dotarł do Francji, szlakiem tysię-
cy polskich żołnierzy. Do kapitulacji 
Francji przebywał w głównym ośrod-
ku szkolenia polskich sił powietrznych 
w Lyonie, potem z innymi lotnikami, 
znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie 
od 1941 roku rozpoczął szkolenia pi-
lotażu i praktyki w kolejnych bazach 
Królewskich Sił Powietrznych. Testy 
wykazały jego odpowiedzialność 
i predyspozycje do prowadzenia 
bombowców, na końcu skierowano 
go na samoloty czterosilnikowe. Po-
wierzono mu ciężki Avro Lancaster 
pełen bomb, które musiał dostarczyć 
nad wyznaczone cele. Obdarzo-
ny został największym zaufaniem, 
w jego rękach złożono los sześciu in-
nych członków.
Team Rembeckiego wywiązał się 
szczęśliwie z sześciu misji. W nocy 
z 12 na 13 czerwca 1944 r. wy-
konał także siódmą – bombar-
dowanie niemieckich obiektów 
przemysłowych w Gelsenkirchen. 
Jednak w drodze powrotnej maszy-
nę ostrzelał niemiecki nocny myśli-
wiec; niektórzy z członków załogi 
zginęli na miejscu, inni zostali ciężko 
ranni. Bez szwanku z ostrzału wy-
szedł bombardier Bogusław Mor-
ski oraz przedwojenny przyjaciel 
Franka – mechanik Feliks Bladow-
ski. Obaj wyskoczyli, ale Bladowski 
udusił się i utonął pod niefortunnie 
opadłą czaszą spadochronu. Morski 
po wojnie wspominał, że skoczy-
li tylko dzięki poświęceniu pilota, 
który został za sterami i jak najdłużej 
utrzymywał samolot w poziomie. 
Po latach w czasie eksploracji wra-
ku odnaleziono linki od spadochro-
nu wkręcone w jeden z silników, co 
wskazuje na to, że wujek jako ostatni 
próbował opuścić maszynę, ale bez  
powodzenia.

Przywrócić pamięć
Z odnalezionych pamiątek, listów 
z czasów wojny oraz relacji babci 
i Morskiego jawi się obraz człowieka 

życzliwego innym, wesołego i towa-
rzyskiego, ciekawego świata, wiedzy 
i nowych wyzwań. Był także sumien-
nym patriotą, wytrwałym i skupionym 
na powierzonym zadaniu. W chwili 
najważniejszej próby dały o sobie znać 
właśnie te cechy charakteru, a także 
wpajana od dziecka troska o innych. 
Wraz z dobrym wyszkoleniem przy-
niosły mu one bohaterską śmierć za 
Polskę. Przez prawie 60 lat jego ciało 
spoczywało na dnie jeziora, dopiero 
w 2003 r. wydobyte szczątki załogi 
uroczyście złożono w jednej mogile 
na Polskim Cmentarzu Wojskowym 
w holenderskiej Bredzie.
W ostatnim l iście, przysłanym 
z Ameryki od krewnych Haze ze 
strony matki, który dotarł już po 
śmierci adresata jest taki fragment: 
Za to Franku sercem i  myślami je-
steśmy z Wami, smutki i radości, 

zwątpienia i nadzieje, którymi ser-
ca wasze są przepełnione i nam się 
udzielają. Taki już los narodu pol-
skiego, że Bóg skazał go na wielkość, 
a wielkości kupić nie można, trzeba 
ją zdobyć cierpieniem.
Rok 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości daje wyjątko-
wą okazję przywrócenia Franciszka 
Rembeckiego pamięci obecnemu 
pokoleniu Polaków, mieszkańców 
ziemi mazowieckiej, nasielskiej, 
z której wyszedł, za którą oddał ży-
cie, a do której nie zdołał powrócić. 
Z tej okazji 6	marca	br.	o	godz.	17.30	
w	kinie	Niwa odbędzie się projekcja 
filmu „Requiem dla Orłów”, a po niej 
wraz z reż. Zbigniewem Kowalew-
skim przybliżymy postać pilota i za-
prezentujemy ocalałe pamiątki po 
nim.

Monika Sokołowska

Początki fascynacji bohaterem
Gdyby nie opowieści babci Anto-
niny Olczak, siostry Franka - pa-
mięć o wujku umarłaby w rodzinie  
w 2016 r. wraz z nią. Gdyby nie deter-
minacja Bogusława Morskiego, jedy-
nego ocalałego z Avro Lancastera DV 
286 – szczątki załogi dalej spoczywa-
łyby na dnie holenderskiego jeziora 
IJsselmeer, nad którym maszyna zo-
stała ostrzelana. Gdyby nie film do-
kumentalny „Requiem dla Orłów” 
Zbigniewa Kowalewskiego i nasza 
późniejsza współpraca, nie mogłabym 
dziś przypomnieć poległego w akcji 
pilota Franciszka Rembeckiego.
Ustalanie faktów oraz weryfikacja 
przekazów rodzinnych to godziny 
poszukiwań, rozmów, przeglądania 
archiwalnych dokumentów, niekie-
dy jeszcze rosyjskojęzycznych. To 
także powroty do Pułtuska, Nasielska 
i okolic, a nawet wizyta w Koźminie 
Wielkopolskim. Dzięki temu udało się 
odtworzyć zwyczajną historię rodzi-
ny Rembeckich, w której początek 
miały niezwyczajne losy późniejsze-
go cichego bohatera. Z Pianowa-Bar-
głów wyruszył w świat, by w końcu 
wziąć udział w walce o Niepodległą 
Polskę, która wówczas była młodsza 
niż on.

Dzieciństwo w Pianowie  
i edukacja
Antoni Rembecki i Marianna z domu 
Haze mieli dziewięcioro dzieci. Wie-
ku dorosłego dożyło czterech synów 
i dwie ostatnie córki. Małżeństwo pro-
wadziło gospodarstwo, wychowu-
jąc dzieci w wierze oraz szacunku 
i życzliwości do drugiego człowieka. 
Najmłodsza w domu Tosia wspomi-
nała mamę piekącą chleby, wstają-
cą co dzień przed świtem, aby pójść 
na mszę do kościoła św. Wojciecha, 
a przy okazji zanieść bochenek pro-
szącym obok ludziom. Ojca zapa-
miętała siedzącego po powrocie 
z pola na ławce przed domem i roz-
mawiającego z dziećmi. Wszystkie 
miały dryg do muzyki, w domu było 
radośnie, choć skromnie.
Z całej rodziny na nasielskim cmen-
tarzu spoczywają tylko rodzice i naj-
starszy syn Aleksander, który przejął 
ojcowiznę. Pozostali synowie roz-
jechali się z czasem w poszukiwaniu 
lepszego życia: Jan założył rodzinę 
we Francji, Kazimierz najpierw miesz-
kał w Anglii, po wojnie wyjechał  
do Ameryki. Maria, pracująca przed 
wojną u rodziny warszawskich przed-
siębiorców, po jej zakończeniu prze-
niosła się z mężem do Kamienia 
Pomorskiego, namawiając do tego 
samego Antoninę.
Franciszek urodzony 12 maja 1914 r., 
najmłodszy z synów, wykazywał 
dużą chęć i zdolności do nauki. Za-
uważył to Stefan Dąbrowski, właściciel 
pobliskich Kowalewic, żołnierz woj-
ny 1920 r., późniejszy poseł na Sejm 
II Rzeczypospolitej, a ostatecznie po 
kampanii wrześniowej więzień oflagu 
w Murnau. To on od początku wspie-
rał finansowo naukę chłopca, praw-
dopodobnie aż do wybuchu wojny. 
Nieustalone są początki tej edukacji, 

Franciszek (z prawej) Rembecki z bratem Kazimierzem
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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).

Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym,  
szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają: zachęcać i chwalić.  

Ale uczyć dobrze, to znaczy wierzyć w to, czego się uczy,  
i w tych, których się uczy.

Donna Bulger
Szanowni Rodzice,
Zbliża się czas podjęcia decyzji, dotyczącej rozpoczęcia edukacji Państwa dziecka w nowym roku szkolnym 
2018/2019. Z pewnością wybór ten nie jest łatwy, bowiem każdy rodzic oczekuje, by szkoła stworzyła jego 
dziecku optymalne warunki rozwoju, właściwie motywowała do podjęcia trudu nauki, rozwijała talenty, uczyła 
pokonywać trudności.
Nasi doświadczeni i pełni pasji nauczyciele i wychowawcy poprowadzą Państwa pociechy w niezwykły świat 
nauki.
Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia naszej strony internetowej. Zdjęcia i opisy 
podejmowanych projektów ukazują szeroki zakres działalności różnych grup wiekowych.
W celu poznania naszej oferty edukacyjnej oraz bazy dydaktycznej i lokalowej zapraszamy 9 marca o godz. 
9:00 na Dzień Otwarty pod hasłem: „Poznajmy się bliżej”. 
W tym dniu będzie można poznać nauczycieli, spotkać się z dziećmi, zwiedzić szkołę, zobaczyć obiekty, jakimi 
dysponujemy (np. sale lekcyjne, salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, gabinety specjalistów).
Zależy nam na tym, aby pokazać Państwu, że jesteśmy szkołą pielęgnującą tradycje, ale także szkołą zarzą-
dzaną nowocześnie, do której warto zapisać dziecko, bo z pewnością będzie u nas bezpieczne i szczęśliwe.

        Dyrekcja i nauczyciele
       Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
        w Nasielsku

RODZICU! 
ZAPISZ DZIECKO DO SZKOŁY!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  
ogłasza, od  01 do 30 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.

Zgodnie z Uchwałą NR XXXII/254/17 Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświa-
towe od dnia 1 września 2017 roku obwód szkolny stanowią następujące ulice i miejscowości:
ulice w Nasielsku: 11 Listopada, A. Mickiewicza, Armii Krajowej, Bajkowa, Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, 
Długa, Elektronowa, Gajowa, Garbarska, Gen. J. Bema, Gen. W. Andersa, Grabowa, H. Dąbrowskiego, J. Rost-
kowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, J. Tuwima, K. S. Wyszyńskiego, J. Kilińskiego, Krańcowa, Ks. J. Ponia-
towskiego, Kwiatowa, Leśna, L. Waryńskiego, Malinowa, M. J. Piłsudskiego, Miętowa, Miodowa, Ogrodowa, 
Owocowa, Pniewska Górka, P.O.W., Polna, Sadowa, Sosnowa, S. Batorego, S. Staszica, Szkolna, Świerkowa, R. 
Traugutta, Warszawska, Wielokwiatowa, Wiśniowa, W. Broniewskiego, W. Reymonta,
miejscowości: Głodowo Wielkie, Pniewo, Krzyczki-Żabiczki, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Dąbrowa, 
Siennica, Paulinowo.

Zapisy odbywają się na podstawie podania złożonego w sekretariacie szkoły.
(formularze wniosków o przyjęcie do szkoły są dostępne w sekretariacie  

lub na stronie internetowej szkoły: www.spnr1.nasielsk.pl )

PIT

Czas rozliczeń z fiskusem
Dla wielu PIT-y, czyli rozliczenia podatkowe, to tzw. czarna magia. Urząd 
Skarbowy przekonuje, że PIT-y wcale nie są takie straszne, a tym bardziej 
nie muszą już się kojarzyć także z długimi kolejkami i kilkugodzinnym 
oczekiwaniem, aby złożyć swoje zeznanie podatkowe. Przede wszystkim 
jednak należy zachować terminy. 
Po pierwsze pracodawcy mają obowiązek złożyć druk PIT-11 w Urzędzie 
Skarbowym do końca stycznia, w formie papierowej. Do końca lutego 
mogą oni złożyć PIT w formie elektronicznej. W dalszej kolejności pra-
cownik do końca lutego powinien otrzymać PIT-11 w formie papierowej, 
chyba że wyraził zgodę na formę elektroniczną, taka także jest dopusz-
czalna. Następnie do końca kwietnia pracownicy mają czas, aby złożyć 
PIT-37 w Urzędzie Skarbowym. 
Można powiedzieć, że tylko ten, kto nic nie robi, nigdy się nie myli. Za-
pytaliśmy urzędników skarbowych, jakie najczęściej popełniamy błędy 
w naszych zeznaniach podatkowych. 
 – Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach rocznych podatników 
polegają na braku uwzględnienia w rozliczeniu rocznym wszystkich in-
formacji uzyskanych od płatnika /pracodawcy/, braku podpisów pod 
składanym zeznaniem podatkowym, braku załączników do zeznania, 
wskazywaniu nieprawidłowego adresu zamieszkania – informuje  Wła-
dysław Roszczyk, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
Swoistym udogodnieniem dla podatników mają być deklaracje składane 
drogą elektroniczną. Tylko w ubiegłym roku 79,13% podatników skła-
dających swoje deklaracje w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze 
Mazowieckim skorzystało z tej możliwości.
– Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z Administracją 
Skarbową w formie elektronicznej. Deklaracje elektroniczne to bezpłat-
na usługa umożliwiająca składanie deklaracji podatkowych za pomocą 
Internetu – zapewnia Władysław Roszczyk.
Co należy zrobić, aby wysłać PIT za pomocą internetu?
Należy wejść na stronę http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje, 
wybrać Formularz dla dokumentów składanych drogą elektroniczną. 
Formularze elektroniczne to formularze dostępne w zakładce e-Dekla-
racje, sekcja „Formularze” w postaci:
• formularzy interaktywnych – do pobrania i wypełnienia w formacie 

PDF,
• formularzy online dostępnych w postaci przystępnego kreatora uła-

twiającego wypełnienie i złożenie deklaracji. 
Formularze te nie wymagają pobrania żadnych dodatkowych progra-
mów i plików.
Dla osób, które wolą tradycyjną formę składania zeznań podatkowych 
przypominamy, że jak co roku PIT-y będzie można składać w dniach: 
19 i 26 marca oraz 16 i 30 kwietnia w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, sala nr 112 I piętro.

J.G.

Rekrutacja 
do Żłobka Miejskiego  
i Przedszkoli Samorządowych
Zapraszamy do Żłobka Miejskiego dzieci od 20 tygodnia do 3 lat oraz 
do Samorządowych Przedszkoli. 
Gmina ma obowiązek zapewnienia dzieciom trzyletnim, czteroletnim 
i pięcioletnim warunków do realizacji i prawa do korzystania z wycho-
wania przedszkolnego.
Dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 
2018/2019 obowiązkowo idą dzieci siedmioletnie, po odbyciu roczne-
go przygotowania przedszkolnego.
Do Przedszkoli Samorządowych będą przyjmowane dzieci w wieku  
od 3 do 5 lat, tj. dzieci z roczników: 2013, 2014, 2015 rok.

Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych  

można składać od 1 do 31 marca br.
Z uwagi na zgłaszane potrzeby rodziców od roku szkolnego 2018/2019 
przedszkola w naszej gminie będą czynne od 6:00 do 18:00.
Chętnych zapraszamy.
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NASZE DZIECI.  
Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia”

Święto Babci i Dziadka 
Babcia i Dziadek, jed-
ne z najważniejszych 
osób w życiu każdego 
dziecka, troskliwe, ko-
chające, pełne miłości 
i oddania - to właśnie 
dla Nich dzieci z Niepu-
blicznego Przedszkola 
„Sakolandia” przygoto-
wały przepiękne wystę-
py, pełne magii, muzyki 
i tańców. 
W dniach, 15 i 16 stycznia o godzinie 15.30 Monika Duchnowska, dyrektor 
przedszkola ciepłymi słowami przywitała szanownych gości. Nauczycielki 
w tym roku postanowiły połączyć humor, nowoczesność i tradycję. 
Pierwszego dnia dzieci zaprezentowały telewizyjny program pt. „Babcia, 
Dziadek - Show”, następnie dyrekcja wręczyła każdemu z dziadków sta-
tuetkę, za najpiękniejszą życiową rolę. Całość dopełniła piękna dekoracja, 
przepyszny tort i kolorowe konfetti. 
Podczas drugiego dnia uroczystości, scena należała do trzy i czterolatków. 
Dzieci i ciocie przygotowały pełen uroku i humoru program telewizyjny 
„Mam talent”. Wesołe piosenki, taneczne układy i humorystyczne dialogi 
prowadzących sprawiły, że całość programu artystycznego okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Dziadkowie byli zachwyceni i z podziwem patrzy-
li na wokalne i taneczne talenty swych wnucząt. Po części artystycznej 
dziadkowie i wnuczęta zostali ugoszczeni pysznym tortem. 
Jeszcze raz życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom samych pięknych 
dni, przepełnionych słońcem i nadzieją. 

NASZE DZIECI. Przedszkole Samorządowe

Karnawałowe szaleństwo 
Tradycyjnie na zakończenie karnawału w nasielskim Przedszkolu Samorzą-
dowym odbywa się wielki bal. Długo oczekiwana wielka impreza, w której 
uczestniczyły niemal wszystkie dzieci, zorganizowana została, 7 lutego 
br. Tego dnia całe przedszkole od rana opanowały księżniczki, królew-
ny, wróżki, superbohaterowie, postacie bajek, rycerze, książęta, policjan-
ci, zwierzątka i inne postacie, które trudno zliczyć. Przebrania niektórych 
dzieci sprawiły, że nie wszystkich można było rozpoznać, co było nie lada 
wyzwanie dla pań nauczycielek. Bal odbył się w największej przedszkol-
nej sali, która zamieniła się w ogromny parkiet. Całość poprowadziły dwie 
przyjezdne animatorki zabaw. Choć nie do końca umiejętnie dobrały re-
pertuar muzyczny, to jednak rządne zabawy dzieci chętnie dały ponieść 
się tańcom i pląsom. Nie zabrakło licznych konkursów i pamiątkowych 
zdjęć. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Michał B.

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Co można zobaczyć w Muzeum WP? 
Z tą myślą uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Popowie Borowym wraz z 
nauczycielami języka polskiego, histo-
rii oraz panią bibliotekarką wybrali się 
15.02.2018 roku do warszawskiego 
Muzeum Wojska Polskiego. Jest	to po-
wszechnie znana placówka muzealna, 
która gromadzi, opracowuje nauko-
wo i eksponuje muzealia wojskowo- 
historyczne. Muzeum powstało 22 
kwietnia 1920 roku, dekretem Na-
czelnego Wodza Marszałka Polski Jó-
zefa Piłsudskiego. Jego organizatorem 
i pierwszym dyrektorem był płk Bro-
nisław Gembarzewski. Przy wejściu do 
placówki widnieje pamiątkowa tablica 
poświęcona temu wydarzeniu.
Obecnie w zbiorach muzealnych znaj-
duje się ponad 250	tys.	eksponatów. Zgromadzone eksponaty prezentowane są w salach ekspozycji stałej i na 
licznych wystawach czasowych.
Muzeum utrzymuje kontakty z pokrewnymi placówkami w kraju i poza jego granicami, m.in. za pośrednictwem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowości. Jest także członkiem Polskiego Na-
rodowego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM działającego pod patronatem UNESCO.
Uczestnicy wycieczki szczególnie zainteresowani byli bronią i zbrojami rycerskimi, które eksponowane są w po-
czątkowej części trasy zwiedzania muzeum. Starsi uczniowie, a było ich 30 osób z klas V-VII, bardzo zaintereso-
wali się ekspozycją poświęconą latom II wojny światowej. W trakcie zwiedzania nie pominięto również elementu 
związanego z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Dla równowagi wycieczkowicze po zwiedzaniu muzeum bawili się w kręgielni, rywalizując między sobą o palmę 
pierwszeństwa. Niektórzy młodsi uczniowie uzyskali znacznie wyższe wyniki niż starsi. 
Posiłek w Mc Donalds tradycyjnie zakończył wyprawę.

J.Sz./J.P./ B.Ł
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Kino NIWA ZAPRASZA 
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 mi-
tycznego 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
Będziesz teraz bardziej towarzyski i roz-
mowny. Ale nie staraj się wszystkim przy-
podobać za wszelką cenę. Jest Ci potrzebna 
odrobina zdrowego egoizmu. Wyśpij się 
porządnie, a szybko się zregenerujesz.

Byk 21.04-20.05
Samotne Byki będą śmielej niż ostatnio roz-
glądać się za drugą połową. Zainteresuj się 
stanem konta, odzyskaj długi i zapłać zaległe 
rachunki albo mandaty. Nie przesadzaj z mę-
czącymi ćwiczeniami.

Bliźnięta 21.05-21.06
Postaraj się wykorzystać stare znajomości. 
Ułożysz dobry plan, jak awansować lub zdo-
być podwyżkę. Od razu wcielaj go w życie. 
Zamiast krytykować innych, zrób rachunki 
i uporządkuj swoje sprawy.

Rak 22.06-22.07
Krewni będą oczekiwać od Ciebie więcej 
niż zwykle. Wspieraj i doradzaj, ale nie daj 
się obarczyć winą za cudze niepowodzenia. 
Czekają Cię drobne spory w pracy, ale nie 
denerwuj się nimi.

Lew 23.07-23.08
Zapomnij o rutynie i starych urazach, przestań 
oglądać się w przeszłość. Możesz mieć teraz 
wrażenie, że tylko Ty pracujesz, a reszta w firmie 
się obija. Nie komentuj tej sytuacji i rób swoje. 
Zaplanuj wycieczkę.

Panna 24.08-22.09
W pracy czeka Cię więcej zadań. Zamiast ro-
bić uniki, energicznie zabierz się do pracy. Jeśli 
ostatnio miałeś kłopoty finansowe, to wyjdziesz 
z nich cało. W domu więcej odpoczywaj. Zadbaj 
o odporność.  

Waga 23.09-23.10
Za dodatkową pracę domagaj się wynagro-
dzenia lub przywilejów. Nie ma nic za darmo 
i ta zasada powinna dotyczyć również Ciebie. 
Pilnuj domowych finansów. Nie skąp sobie 
pieniędzy na małe przyjemności.

Skorpion 24.10-22.11
Nie narzekaj na nadmiar pracy, tylko zakasz rę-
kawy i zarabiaj pieniądze. W domu zaczniesz 
w końcu bronić swojego prawa do odpoczyn-
ku. Nie daj się wmanewrować w cudze kłopoty. 
Wyciszaj złe emocje.

Strzelec 23.11-21.12
Zwracaj większą uwagę na potrzeby innych, 
rozmawiaj z rodziną i przyjaciółmi o ważnych 
sprawach. Nie prowokuj swoich wrogów, 
bo zaczniesz wojnę. Zwolnij tempo, zadbaj 
o zdrowie swoje i bliskich.

Koziorożec 22.12-20.01
Szanuj swój czas. Wykorzystaj przypływ 
energii na zajęcia wymagające siły. W domu 
wspieraj partnera, być może przechodzi kry-
zys. Dbaj o siebie, bo chore gardło może Ci 
popsuć urlop.

Wodnik 21.01-19.02
Słuchaj intuicji, a rozwiążesz problemy 
i przegonisz chandrę. Nie śpiesz się z podej-
mowaniem ważnych decyzji. Uważaj na sło-
wa, bo grożą Ci nieporozumienia z bliskimi. 
Zmień dietę.

Ryby 20.02-20.03
Nie broń się przed szkoleniami ani dodatkowy-
mi kursami, na które wyśle Cię szef. Mile spę-
dzisz czas, a zdobyte umiejętności przydadzą się 
w przyszłości. Unikaj przeciągów i wychładzają-
cych potraw.

HOROSKOP
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DROBNE
Zlecę prace wykończeniowe: nacią-
gnięcie kleju na elewację (wyrówna-
nie) 40m2, gruntowanie i malowanie 
elewacji 210m2; skucie chodnika, wy-
tyczenie nowego i rozprowadzenie be-
tonu towarowego 60m2, malowanie 
dachu farbą 110m2. Budynek parterowy.  
Tel. 739 099 690.
Do wynajęcia kawalerka w Starych 
Pieścirogach. Tel. 608 350 378.
Instalacje elektryczne od A do Z.  
Tel. 534 011 229.
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.
Nasielsk, Sprzedam działki budowla-
ne o powierzchni około 1000 m2 przy  
ul. Sosnowej i Cisowej, media w granicy 
działki . Telefon kontaktowy 502-182-991
Firma budowlana w Nasielsku zatrud-
ni pracowników ogólnobudowlanych 
z doświadczeniem lub do przyuczenia. 
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.
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
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.
Sprzedam sianokiszonkę w belach.  
Tel. 608 277 075.
Działka w Pieścirogach Starych bli-
sko dworca, 11 000 m2 do zabudowy  
mieszkalno-usługowej z domkiem do 
remontu, media na działce. Cena 39 zł 
za metr2. Tel. 694 151 463.
Zatrudnię do OCHRONY z orzeczeniem 
umiarkowanym lub znacznym. Nasielsk, 
Warszawa. Tel. (22) 299 01 90.

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
19.02.-25.02.2018 r. – Apteka NOVA, ul. Warszawska 51/53D, Nasielsk,

26.02.-11.03.2018 r. – Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,
12.03.-18.03.2018 r. – Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk,

19.03.-25.03.2018 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
26.03.-1.04.2018 r. – Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,

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

(red.)
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DROBNE 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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Program Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Nasielska „GRAMY DLA 
MARKA” w dniu 25 lutego br. (niedziela)  
w Hali Sportowej w Nasielsku
Godz. 9.00
Rozpoczęcie Turnieju
Godz. 9.10-11.30
Mecze grupowe pierwszej rundy
Godz. 11.30-12.30
Mecze grupowe drugiej rundy
Godz. 12.30
Pokazy taneczne w wykonaniu 
Terpsychora Dance Studio:
• dzieci i młodzież w wieku 4-16 

lat – hip-hop
• Tomek Świderski-Bboy Świder, 

trener breakdance, akrobatyki 
i hip-hop zajmujący się tańcem 
od 11 lat – breakdance

• dorośli – zumba 
Godz. 13.00
Licytacje:
• gadżety klubowe Żbika Nasielsk 

(koszulka, piłka z autografami 
zawodników)

• gadżety klubowe Świtu Nowy 
Dwór Mazowiecki (szalik, ku-
bek, koszulka)

• koszulka reprezentacji Polski 
Amp Futbol (pi łka nożna dla 
osób po jednostronnej wadzie 
lub amputacji kończyny dolnej 
– w przypadku graczy z pola 
lub kończyny górnej u bram-
karzy), w której grał w repre-
zentacji nasielszczanin – Jakub 
Jasiulewicz

• pi łka z autografem Marcina 
Mięciela, reprezentanta Polski, 
gracza takich klubów, jak Legia 
Warszawa (Mistrz Polski 1995), 
ŁKS Łódź, Borussia Mönchen-
gladbach, VfL Bochum, Iraklis, 
PAOK Saloniki

• piłka z autografem selekcjone-
ra reprezentacji Polski, Adama 
Nawałki

• „Dzień w fotelu Burmistrza 
Nasielska” (osoba, która wy-
licytuje ten przywilej będzie 
mia ła  oka zj ę  p oznać pra-
cę Urzędu, pracę Burmistrza, 
odbędzie spotkanie z Prze-
wodnicząc ym Rady Miej-
skiej, odwiedzi Samorządowe 
Przedszkole w Nasielsku, a na 
zakończenie uda się z Bur-
mistrzem na wspólny obiad; 
termin realizacji – do uzgod-
nienia)

Godz. 14.00
Trójmecz towarzyski: mecz Poli-
cja-Samorządowcy
Godz. 14.10-15.00
Mecze grupowe drugiej rundy
Godz. 15.00
Trójmecz towarzyski: mecz Sa-
morządowcy-OSP Nasielsk
Godz. 15.10-16.00
Mecze grupowe drugiej rundy
Godz. 16.00
Trójmecz towarzyski: mecz Poli-
cja-OSP Nasielsk
Godz. 16.10
Mini-wersja „TURBOKOZAKA” 
z udziałem przedstawicieli Samo-
rządowców, Policji i OSP Nasielsk
Godz. 16.25-18.00
Mecze grupy finałowej Turnieju

Godz. 18.00
Zakończenie Turnieju i wręczenie 
nagród
UWAGA: w trakcie turnieju na try-
bunach zbierane będą do puszki 
pieniądze. Liczy się każda wrzu-
cona kwota. Każdy, kto wrzuci 
pieniądze do puszki, otrzyma los, 
który będzie brał udział w losowa-
niu. Co godzinę będą losowane 
gadżety klubowe Żbika Nasielsk. 
Zebrane do puszki pieniądze wraz 
z kwotami z wpisowego od dru-
żyn biorących udział w turnieju 
oraz zebranymi podczas licyta-
cji, zostaną w całości przekazane  
na rehabilitację Marka Osińskiego.
Dla wszystkich osób obecnych 
w Hali Sportowej w Nasielsku – 
grochówka za darmo (fundator: 
Bar U Kabana w Nasielsku)
Fundator nagród indywidualnych: 
pan Radosław Kasiak – radny Rady 
Powiatu Nowodworskiego 
Patron główny i fundator pucha-
rów dla najlepszych drużyn: pan 
Bogdan Ruszkowski – burmistrz 
Nasielska.

Marek Maluchnik

Podziękowanie 

Serdecznie dziękuję  
właścicielowi i pracowni-

kom firmy Auto - Max  
z ul. Warszawskiej  

w Nasielsku  
za zreperowanie koła, 

opony i dętek od mojego 
wózka inwalidzkiego. 

Praca została wykonana 
w trybie expressowym, 

profesjonalnie,  
z uśmiechem i w dodatku 

bezinteresownie.  
Dzięki temu wózkowi ja, 
osoba niepełnosprawna 
z czterokończynowym 

porażeniem, mam możli-
wość w miarę samodziel-

nego funkcjonowania. 
                                                                                       

Aleksander Podbielski

Sprzedam stemple drewniane na skle-
pienie. Tel. 507 720 444.
Sprzedam działkę o pow. 1400 m2 +bu-
dynek gospodarczy we wsi Miękoszyn. 
Tanio. Tel. 505 175 125.
Kupię mieszkanie 3 lub 4-pokojowe 
z balkonem i przestrzenną kuchnią 
w Nasielsku. Tel. 668 878 001 (po godz. 
18.00).
Sprzedam cielęta mieszańce. Tel. 699 
114 977.
Wynajmę kawalerkę – Nasielsk i okolice. 
Tel. 663 444 181.
Przyjmę ziemię bez kamienia i gliny.  
Tel. 601 581 743.
Sprzedam działk i  budowlane  
ul. Topolowa. Tel. 502 633 857.
Słomę w belach, okolice Nasielska.  
Tel. 696 192 108.
Mieszkanie do wynajęcia 36 m2, parter 
w Nasielsku. Tel. 788 628 665.
Sprzedam meble pokojowe, nowocze-
sne; komody, witryna szklana, witryna 
na książki, ława, stół, 8 krzeseł. Kolor 
wenge. Stan bardzo dobry. Istnieje 
możliwość rozkompletowania. Tanio. 
Tel. 880 665 665.
Sprzedam drzewo opałowe suche, 
piecowe, kominkowe. Tel. 501 461 424.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „czwartego”, 09.02.2018 r.:
1. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  231 pkt (57,75%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   214 pkt (53,50%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   211 pkt (52,75%)
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 194 pkt (48,50%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 189 pkt (47,25%)
6. Adam Banasiuk – Józef Dobrowolski  161 pkt (40,25%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2.  Waldemar Gnatkowski     27 pkt
 Krzysztof Michnowski     27 pkt
3-4. Piotr Kowalski      25 pkt
 Grzegorz Nowiński     25 pkt
5-6. Mariusz Figurski      21 pkt
 Robert Truszkowski     21 pkt
7-8. Janusz Muzal      20 pkt
 Janusz Wydra      20 pkt
9-10. Kazimierz Kowalski     13 pkt
 Krzysztof Morawiecki     13 pkt

PK

NA SPORTOWO

Turniej badmintona
W niedzielę, 4 lutego br., w hali 
sportowej w Nasielsku odbył się 
I turniej badmintona o Puchar Bur-
mistrza Nasielska, którego organi-
zatorem była Szkoła nr 1.
Do turnieju zgłosiło się, co bardzo 
cieszy, 34 zawodników i zawod-
niczek z różnych miejscowości. 
Obok zawodników z Nasielska star-
towali także reprezentanci War-
szawy, Legionowa, Winnicy oraz 
Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Kobiety zostały przydzielone do 
dwóch grup, natomiast mężczyźni 
do pięciu. Po rywalizacji grupowej 
najlepsi awansowali do rozgrywek 
pucharowych. W grupie żeńskiej 
triumfowała Karolina Renkiewicz – 
Saliszewska, która w finale pokonała 
Kingę Dzierżanowską. Wśród męż-
czyzn, po emocjonującej walce, 
zwyciężył Robert Siwy, pokonując 
w meczu finałowym Macieja Ren-
kiewicza. 
Sukces organizacyjny, a także za-
dowolenie samych uczestników 
zawodów bez wątpienia zmotywuje 
nas do cyklicznego charakteru im-
prezy. Zapraszamy zatem na kolej-
ną, drugą edycję turnieju. Szczegóły 
już wkrótce. Organizatorzy turnieju 
bardzo serdecznie dziękują Bogda-
nowi Ruszkowskiemu, burmistrzowi 
Nasielska za ufundowanie statuetek, 
a także Katarzynie Świderskiej, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1 za 

udostępnienie obiektu. Dziękujemy 
także Klubowi sportowemu Lider 
Winnica za wypożyczenie dodat-
kowego sprzętu.
Wyniki turnieju:
Kobiety:
1.Karolina Renkiewicz – Saliszew-
ska (Nasielsk);
2.Kinga Dzierżanowska (Warsza-
wa);

3.Sylwia Jeż (Nasielsk);
4.Patrycja Ostrzeniewska (Nasielsk);
Mężczyźni:
1.Robert Siwy (Nasielsk);
2.Maciej Renkiewicz (Nasielsk);
3.Jacek Borowski (Nasielsk);
4.Rafał Piekarzewski (Legionowo).

Organizatorzy, nauczyciele WF: 
Marcin Banaszkiewicz,  

Piotr Kosztowniak

SPORT

Walne zebranie 
Klubu Żbik
3 marca br. o godzinie 15.00 
w sali konferencyjnej w budynku 
przy Stadionie Miejskim odbędzie 
się Walne zebranie Klubu Żbik.
– Na zebranie zapraszam wszyst-
kich członków klubu, zawod-
ników, działaczy, kibiców oraz 
wszystkich zainteresowanych 
obecną sytuacją – mówi prezes 
Żbika, Marek Prusinowski. Pod-
czas zebrania przedstawione zo-
staną sprawozdania za rok 2017, 
wręczone zostaną także odzna-
ki za zasługi dla klubu – czytamy 
w planie obrad. 

Michał B.

SPORT SZKOLNY

Drużynowe zawody w tenisa stołowego
W piątek, 9 lutego 2018 r., w nasiel-
skiej hali sportowej odbył się turniej 
drużynowy w tenisa stołowego dla 
szkół podstawowych dla dziewcząt 
i chłopców rocznik 2002/2004  
i 2005/2006. Udział w zawodach 
wzięły wszystkie reprezentacje szkół  
z gminy Nasielsk. Zawody rozegrane 
zostały systemem „każdy z każdym”. 
Punktualnie o godzinie 10.00 rozpo-
częto zawody. Poniżej przedstawiono 
wyniki poszczególnych pojedynków.
Kategoria dziewcząt rocznik 2002/2004:
SP Cieksyn – LO Nasielsk 2:3
SP Popowo Borowe – SP Stare Pieścirogi 3:0

SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 3:1
SP Popowo Borowe – SP 1 Nasielsk 3:0
SP  Stare Pieścirogi – LO Nasielsk 0:3
SP Popowo Borowe – SP Cieksyn 3:0
SP  Cieksyn – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Popowo Borowe – LO Nasielsk 3:0
LO Nasielsk – SP 1 Nasielsk 3:1
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 0:3
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Popowo Borowe (Natalia 
Mikulska, Oliwia Karpińska)
II miejsce LO Nasielsk
III miejsce SP Cieksyn
IV miejsce SP Stare Pieścirogi
V miejsce SP 1 Nasielsk

Kategoria chłopców rocznik 2002/2004:
SP Cieksyn – LO Nasielsk 3:0
SP Popowo Borowe – SP Stare Pieścirogi 0:3
SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 1:3
SP Popowo Borowe – SP 1 Nasielsk 1:3
SP  Stare Pieścirogi – LO Nasielsk 3:0
SP Popowo Borowe – SP Cieksyn 0:3
SP  Cieksyn – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Popowo Borowe – LO Nasielsk 3:0
LO Nasielsk – SP 1 Nasielsk 0:3
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 3:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Stare Pieścirogi (Jakub Gnas, 
Tyśkiewicz Adrian, Maksymilian Mucha)
II miejsce SP Cieksyn
III miejsce SP 1 Nasielsk
IV miejsce SP Popowo Borowe
V miejsce LO Nasielsk

Kategoria dziewcząt rocznik 2005/2006:
SP Cieksyn – SP 2 Nasielsk 3:0
SP Popowo Borowe – SP Stare Pieścirogi 3:0
SP  Stare Pieścirogi – SP 2 Nasielsk 0:3
SP Popowo Borowe – SP Cieksyn 3:0
SP Popowo Borowe – SP 2 Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 0:3
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Popowo Borowe (Julia Trejber, 
Natalia Żbikowska)
II miejsce ex aequo SP 2 Nasielsk, SP Cieksyn, 
SP Stare Pieścirogi

Kategoria chłopców rocznik 2005/2006:
SP Cieksyn – SP 2 Nasielsk 3:0.
SP Popowo Borowe – SP Stare Pieścirogi 3:0.
SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 3:0.
SP Popowo Borowe – SP 1 Nasielsk 3:0.
SP  Stare Pieścirogi – SP 2 Nasielsk 3:0.
SP Popowo Borowe – SP Cieksyn 3:2.
SP  Cieksyn – SP 1 Nasielsk 3:0.
SP Popowo Borowe – SP 2 Nasielsk 3:0.
SP 2 Nasielsk – SP 1 Nasielsk 3:0.
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 0:3
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP Popowo Borowe (Bartek 
Zawadzki, Bartosz Żochowski)
II miejsce SP Cieksyn
III miejsce SP Stare Pieścirogi
IV miejsce SP 2 Nasielsk
V miejsce SP 1 Nasielsk
Po zakończeniu zawodów druży-
nom wręczono pamiątkowe pu-
chary oraz dyplomy.

M.K.


