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Spotkanie z mieszkańcami
W sobotę, 17 marca br., w strażnicy OSP w Jaskółowie odbyło się
spotkanie zorganizowane przez
Bożenę Nowosielską, sołtys Jaskółowa, które dotyczyło mającej tu
powstać inwestycji. Na prywatnym
terenie zlokalizowanym w pobliżu
istniejącego gminnego składowiska
odpadów firma Capital Investment
Sp. z o.o. planuje zbudować zakład
utylizacji odpadów. Inwestor wystąpił już do powiatu o wydanie
pozwolenia na budowę. Taką informację przekazała mieszkańcom tej
okolicy Magdalena Biernacka, starosta nowodworski.

– Muszę was poinformować, jak zaawansowany jest proces. Na terenie
Jaskółowa jest składowisko odpadów komunalnych i ono niebawem
będzie do zamknięcia, obok niego znajduje się teren Capital Investment, chcą tam wybudować zakład
utylizacji odpadów. Inwestycja jest
planowana na 45 ha. Najbardziej niepokojące jest to, że proces administracyjny, który taka firma musi przejść
jest już na ukończeniu, bo pozwolenie
na budowę to ostatni etap i nie można
go nie wydać, jeśli firma spełni wszystkie wymagania – mówiła Magdalena
Biernacka.

czytaj na str. 5
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Z SAMORZĄDU
ZAPROSZENIE
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

SZKOLENIE DLA SPRZEDAWCÓW
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Serdecznie zapraszam na otwarte szkolenie z zakresu przestrzegania
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz dbania o dobre imię lokalu, organizowane dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Gminy Nasielsk.
Szkolenie odbędzie się 9.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Osoby zainteresowane udziałem w w/w wydarzeniu bardzo proszę
o telefoniczne potwierdzenie obecności do dn. 4.04.2018 r. (tel. 23 693
31 02).
Z poważaniem,
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Dyżury Psychologów
Zapraszamy mieszkańców gminy Nasielsk do korzystania z pomocy
psychologów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
• w każdy wtorek w godz. od 14:00 do 16:00 (pok. 103)
– psycholog Ewa Szatkowska
• w każdą środę w godz. od 7:55 do 10:55 (pok. 113)
– psycholog Anna Ścioch
Psycholodzy będą udzielali poradnictwa indywidualnego w trudnych sytuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem,
przemocą, sytuacją kryzysową.
Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku bezpośrednio w sekretariacie MOPS – pokój nr
6 na parterze budynku Urzędu lub telefonicznie pod numerem telefonu (23 693 33 006).
Zapisu na wizytę u psychologa można też dokonać w trakcie dyżurów ww. psychologów.
Porady psychologów są bezpłatne.

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU
Poniedziałek: 800 – 1700
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500

Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00

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)

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

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel. 23 691–23–43

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

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

Z UM

Złóż PIT 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:
26 marca br., 16 kwietnia br. i 30 kwietnia br.
w godzinach 8.00 – 10.00.
(red.)

Życie Nasielska nr 8 (498); 6.04.–19.04.2018

Oświadczenie w sprawie planów przejęcia
od Powiatu Nowodworskiego zadania prowadzenia
przez Gminę Nasielsk Liceum Ogólnokształcącego
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
Szanowni Państwo!
Władze Gminy Nasielsk zawsze miały i mają na uwadze dobro wszystkich
mieszkańców. W sposób szczególny staramy się robić wiele dla młodego
pokolenia. Chcemy, aby tu mogli się uczyć na kolejnych poziomach edukacji i pozostać w Gminie Nasielsk lub powracać po ukończeniu studiów
wyższych. Między innymi dlatego tak ważne są dla nas placówki oświatowe.
Dążymy do tworzenia jak najlepszych warunków nauki dla dzieci i młodzieży oraz aby mogli oni korzystać z szerokiej oferty edukacyjnej właśnie tu,
na naszym terenie. Dlatego też kiedy pojawiły się pierwsze informacje o planowanej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Nasielsku, którego podmiotem prowadzącym jest Powiat Nowodworski, ewentualnie przeniesienia tej placówki do Zespołu Szkół Zawodowych
na ul. Lipową w Nasielsku, powstał pomysł przejęcia przez Gminę Nasielsk
od władz powiatowych prowadzenia nasielskiego Liceum.
Podkreślam – przejęcia nie samego budynku z terenem, ale przede wszystkim dalszego prowadzenia tej szkoły średniej celem kontynuacji jej funkcjonowania. Nie wyobrażam sobie bowiem, aby z mapy edukacyjnej Nasielska
i powiatu mogło zniknąć nasielskie Liceum – placówka wielce zasłużona dla
edukacji, o bogatej historii, która nie tak dawno, bo w 2016 roku, obchodziła
piękny jubileusz 70-lecia swojego powstania. Za jej dalszym funkcjonowaniem przemawia nie tylko wielka rzesza absolwentów – wielu cenionych dziś
w Polsce i świecie wybitnych specjalistów z różnych dziedzin i profesji, którzy
po dziś dzień z rozrzewnieniem wspominają piękny czas wchodzenia w dorosłość i przygotowywania się do prawdziwego życia właśnie w tej szkole, ale
też ogromne zaangażowanie w kultywowanie pamięci historycznej o Ziemi
Nasielskiej poprzez m.in. włączanie się społeczności szkolnej w prace archeologiczne, współpracę ze środowiskami potomków nasielskiej społeczności
żydowskiej czy promowanie Gminy Nasielsk w trakcie zagranicznych wizyt
studyjnych. Zgodzą się zapewne ze mną wszyscy absolwenci, którzy opuścili
mury nasielskiego Liceum, a także jej sympatycy, że placówka ta nie może
ot tak sobie po prostu przestać funkcjonować. Co więcej, przestać funkcjonować w swoje siedzibie przy ul. Starzyńskiego 10.
Już w lutym 2017 roku w imieniu władz Gminy Nasielsk wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku – Panem Jerzym Lubienieckim wystąpiłem pisemnie do Zarządu i Rady Powiatu Nowodworskiego z propozycją
przekazania budynku i zadania prowadzenia szkół: Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego mieszczącego się przy ul. Starzyńskiego 10. W odpowiedzi udzielonej w imieniu Zarządu Powiatu Nowodworskiego przez Starostę – Panią Magdalenę Biernacką znalazła się informacja, iż Rada Powiatu
Nowodworskiego w dniu 30 marca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, zgodnie z którą w ustalonym
planie sieci szkół znalazła się również Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku wraz z Publicznym Gimnazjum. Wobec
tego Powiat Nowodworski wyraził wolę kontynuacji prowadzenia wszystkich
szkół, dla których do owego czasu był organem prowadzącym, zaś Zarząd
Powiatu Nowodworskiego nie zarekomendował pozytywnie złożonej przez
Gminę Nasielsk propozycji. Na tym działania ze strony Gminy Nasielsk się
nie zakończyły. Po przeanalizowaniu funkcjonowania oświaty na naszym
terenie wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku ponownie wystąpiłem w dniu 18.12.2017 r. o przekazanie budynku i zadania prowadzenia
szkół: wygasającego gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku,
kierując znów pismo do Zarządu i Rady Powiatu Nowodworskiego. Odpowiadając w dniu 25.01.2018 r., Zarząd Powiatu Nowodworskiego reprezentowany przez Panią Starostę poinformował, iż (cyt.) „próbował podjąć
kroki w kwestii funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Starzyńskiego, ale decyzje Wojewody Mazowieckiego i Kuratorium Oświaty
które negatywnie zaopiniowały proponowane zmiany i ograniczyły działania Zarządu Powiatu. Uchylone uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego
w sprawie funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Starzyńskiego 10, wyznaczają kierunek działania Zarządowi Powiatu poprzez kontynuację prowadzenia tego zadania na terenie Gminy Nasielsk przez organ
założycielski”.
Jako organ wykonawczy Gminy Nasielsk nie uważam tej sprawy za zamkniętą, gdyż do końca nie mam pewności, iż przekazywane nam
informacje i wyjaśnienia władz powiatowych oznaczają dalsze funkcjonowanie nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego w lokalizacji przy
ul. Starzyńskiego 10. Stąd też będę podejmował dalsze działania zmierzające
do tego, aby Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku mogło być prowadzone
przez Gminę Nasielsk.
					
Burmistrz Nasielska
					
Bogdan Ruszkowski
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OBRADOWAŁA RADA

100 tys. zł na plan Jaskółowa
W czwartek, 29 marca br., w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego
odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej. Wzięli w niej udział wszyscy
radni, a także Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Rafał
Adamski skarbnik, Marek Maluchnik sekretarz oraz podinsp. Dariusz Leszcz yński komendant
komisariatu policji w Nasielsku
i st. bryg. Andrzej Wieteska Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej. W sesji bardzo licznie uczestniczyli też sołtysi.
Na początku do obrad wprowadzono dodatkowy punkt porządku
posiedzenia – dyskusję na temat

gając się od władz gminy zablokowania tej inwestycji.
W dalszej części obrad mieszkańcy kierowali pytania do burmistrza
Nasielska. Przedstawiciel zarządu klubu sportowego Spartakus
Nasielsk, Krystian Lipiński, zaapelował do Rady o pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca na
działalność klubu, w którym nie
będzie ona dla nikogo uciążliwa.
Ponadto zaznaczył, iż wysokość
czynszu, który klub ponosi na rzecz
spółdzielni hamuje jego rozwój.
Mieszkańcy Paulinowa natomiast
zaprezentowali radnym zdjęcia
ze zdarzenia, które miało miej-

pomysłu budowy nowego wysypiska śmieci w Jaskółowie. Następnie
radni przyjęli, przy dwóch głosach
wstrzymujących, protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 1 marca.
W kolejnym punkcie krótkie sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Jerzy Lubieniecki
przewodniczący Rady Miejskiej.
Wspomniał o udziale w spotkaniu
z panią Sokołowską oraz w zebraniu członków MLKS Żbik.
Następnie sprawozdanie z pracy
poszczególnych wydziałów nasielskiego magistratu omówił Bogdan
Ruszkowski burmistrz Nasielska.
Wspomniał m.in. o ogłoszonym
przetargu na odnawialne źródła
energii, o pracach komisji przetargowej dotyczącej wyboru oferty
na modernizację Stacji Uzdatniania
Wody w Nunie oraz o rozpoczęciu budowy kanalizacji w Nasielsku
i budowy sali gimnastycznej w Popowie Borowym. Burmistrz zaprosił
wszystkich na Dni Nasielska, które
odbędą się w dniach 5-6 maja br.
Po czym głos zabrał dr n. wet. Maciej Wierzchoń powiatowy lekarz
weterynarii, który mówił o znalezionym w Cieksynie dziku zarażonym wirusem ASFV (Afrykański
Pomór Świń) i skutkach tego zdarzenia dla rolników.
Następnie dyskutowano na temat
planów budowy zakładu utylizacji
odpadów w Jaskółowie, o którą zabiega prywatny inwestor, na blisko
50 ha terenie. O inwestorze, który kilka lat wcześniej już ubiegał się
o zlokalizowanie w Jaskółowie tego
typu inwestycji mówił radny Grzegorz Arciszewski, będący wówczas
burmistrzem Nasielska. Głos w tej
sprawie zabierali także mieszkańcy
gminy Nasielsk oraz Serock, doma-

sce z dzień wcześniej, kiedy to na
jednej z dróg w ich miejscowości ugrzązł autobus. Zaapelowali
o naprawę choć „skrawka drogi”.
Głos zabrał również Andrzej Sztabnik Prezes Stowarzyszenia „Dolina
Wkry” w Cieksynie, który poruszył
temat wysypiska w Kosewie i wycieku ścieku do rzeki Nasielnej. Takie zdarzenie, jego zdaniem, może
być zagrożeniem dla studni głębinowej zlokalizowanej przy Nasielnej w Cieksynie. Pan Sztabnik
zasugerował pomysł budowy rowów melioracyjnych wokół wysypiska, które uchroniłyby nieckę
przed nadmiarem wody. Burmistrz
zapewnił go o bieżących pracach
prowadzonych na terenie Kosewy.
Radni pytali burmistrza Nasielska
m.in. o losy Liceum Ogólnokształcącego im. Iwaszkiewicza i usunięcie uschniętych drzew przy rzece
Nasielnej (radny Dariusz Kordowski), o oczyszczenie rzeki Nasielnej
od ogródków działkowych w górę
rzeki do Głodowa, udrożnienie ulicy Brzozowej, oraz o pogłoski na
temat zainteresowania zakupem
gruntów na terenie miasta przez
sieć handlową Lidl (radny Mirosław
Świderski).
Radny Henryk Antosik wspomniał
o złej sytuacji na ulicy Jana Kazimierza od strony ulicy Kolejowej. Nadmienił też o potrzebie wyrównania
dróg na osiedlu Krupka. Radny Rafał Dłutowski dopytał o postępy
w sprawie budowy ścieżki rowerowej, o inspektora nadzoru budowlanego sali gimnastycznej w Popowie
oraz o pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty dla rolników. Radny Roman Jaskulski poparł prośbę
mieszkańców Paulinowa i przypomniał tragiczny stan drogi w Lorcinie, Młodzianowie. Zapytał również
o przetarg na modernizację SUW

i przebudowę budynku po szkole
w Nunie. O działania na ulicy Leśnej
i Jaworowej zapytała Danuta Białorucka wiceprzewodnicząca RM,
zaś radny Andrzej Malon przypomniał o problemach na ulicy Polnej
w Borkowie.
Rada przyjęła przygotowane przez
policję i straż pożarną raporty o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy w 2017 r.
Po przerwie radni przystąpili do
procedowania uchwał. Kolejno
były to: zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nasielsk
oraz zmiana uchwały budżetowej
gminy Nasielsk na 2018 rok. Radny
Grzegorz Arciszewski zgłosił
wniosek o zabezpieczenie
100 tys. zł na przygotowanie planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Jaskółowo, jako źródło wskazując środki przeznaczone
na budowę boiska wielofunkcyjnego w Dębinkach.
Natomiast radny Rafał Dłutowsk i zaprop onował,
by tę kwotę przenieść z działu „administracja”. Ostatecznie za pierwszym wnioskiem
zagłosowało: 5 radnych „za”,
a przeciw było 9, natomiast
za drugim wniosk iem g łosowało 9 radnyc h „ z a”, 1 b ył p r z e c i w ny,
a 4 wstrzymało się od głosu. Za
zmianą uchwały budżetowej głosowano następująco: 11 radnych „za”,
1 był przeciwny, a 3 wstrzymało
się od głosu. W głosowaniach nie
uczestniczył radny Ostaszewski.
Następnie radni większością głosów
przyjęli uchwałę ustalającą zasady
przyznania 300 zł diety dla sołtysów za udział w tej sesji.
W dalszej kolejności radni większością głosów zatwierdzili zmiany
w składzie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej. Dotychczas komisja pracowała w składzie Mirosław
Świderski (przewodniczący), Danuta Białorucka, Marek Jaroszewski,
Roman Jaskulski, Krzysztof Frączak
i Henryk Antosik. Z prac w tej komisji zrezygnowali radni: Roman Jaskulski i Henryk Antosik. Natomiast
dołączyć zgodzili się radni: Dariusz
Kordowski i Antoni Kalinowski.
Rada jednogłośnie udzieliła zgody
na przedłużenie umowy dzierżawy
nieruchomości przy ulicy Młynarskiej, oraz przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Nasielsk
w 2018 roku”.
Większością głosów radni poparli
stanowisko Rady Gminy Suchożebry w sprawie radykalnych działań
w celu ograniczenia rozpowszechniania Afrykańskiego Pomoru Świń,
a także uzgodniła projekt uchwały
Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie
Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
W odpowiedziach na pytania radnych Bogdan Ruszkowski burmistrz
Nasielska podkreślił, że zależy mu

na dalszym funkcjonowaniu LO
im. Iwaszkiewicza. Zapowiedział,
że do pani starosty będą kierowane pisma w tej sprawie. Burmistrz
stwierdził, że po zmianach instytucjonalnych trzeba ponownie zwrócić się
o dokonanie przeglądu drzew rosnących nad rzeką oraz udrożnienie jej
koryta. W sprawie skrzynki elektrycznej na środku ulicy Brzozowej mówił
Radosław Kasiak kierownik Wydziału
Inwestycji UM, który zapewnił, że są
już ustalenia w sprawie poszerzenia
działki drogowej.
Burmistrz przyznał, że pojawiło się
kilka zapytań od prywatnych inwestorów w sprawie gruntu przy rondzie. Zaznaczył jednak, że nie było
pytań bezpośrednio od przedstawicieli sieci sklepów. Zapewnił również,
że bieżące utrzymanie dróg będzie
cały czas kontynuowane. W sprawie
ścieżki rowerowej wyjaśnił, że nie
przeszedł składany wspólnie z gmi-

ną Winnica wniosek do marszałka województwa mazowieckiego.
Przyznał również, że nie będzie pomocy dla rolników przy elektronicznym wypełnianiu wniosków, gdyż
w przypadku błędów nikt z Urzędu
Miejskiego nie będzie za to odpowiadał, ale cały czas można liczyć na
pracowników ARiMR. Burmistrz poinformował, że do przetargu na SUW
w Nunie przystąpili trzej oferenci.
W sprawie ulicy Leśnej burmistrz
zauważył, że zły stan drogi wynika
z tego, iż odwodnienie z niektórych
działek skierowane jest prosto na
ulicę, jednak dokumentacja projektowa na kanalizację jest już w przygotowaniu.
Następnie Przewodniczący Rady
Miejskiej odczytał pisma, które wpłynęły do Rady Miejskiej.
W wolnych wnioskach radni omawiali sprawy bieżące.
Michał B.

Z UM

Jubileusz
100–lecia urodzin

Poniedziałek, 2 kwietnia br., był szczególnym
dniem dla mieszkanki
naszej gminy, pani Jadwigi Delewczyńskiej,
która obchodziła swoje 100 urodziny. Ten
niezwykł y, świąteczny dzień pani Jadwiga
spędziła w gronie najbliższej rodziny, która
licznie przybyła z najlepszymi życzeniami. Z tej niecodziennej okazji w dniu 3 kwietnia br. odwiedzili Szanowną Jubilatkę przedstawiciele nasielskiego urzędu: Bogdan
Ruszkowski burmistrz Nasielska wraz z Ewą Mikulską kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego. Burmistrz, składając gratulacje i życzenia: wszystkiego
co najlepsze, najpiękniejsze, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności, wręczył Dostojnej Jubilatce kosz pięknych kwiatów i symboliczny
prezent. Nasza Jubilatka otrzymała również list gratulacyjny od Mateusza
Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów.
Pani Jadwiga Delewczyńska, z domu Górecka urodziła się w miejscowości Gołębie, z rodziców Bronisława i Florentyny, z domu Kozarzewska.
W 1943 r. poślubiła swojego pierwszego męża – Gerwazego Walkowskiego, z tego związku narodził się syn Witold. Po kilku latach wdowieństwa,
w 1971 r. po raz drugi zawarła związek małżeński – tym razem z Janem
Delewczyńskim. W 1982 r. ponownie została wdową. Pani Jadwiga zamieszkiwała najpierw w Gołębiach, potem w Głodowie Wielkim, a aktualnie mieszka w Nasielsku.
Syn Witold wraz ze swoją małżonką Henryką codziennie troskliwie opiekują się panią Jadwigą. To dzięki ich serdeczności i miłości może czuć się
kochana oraz bezpieczna. Pani Jadwiga to wspaniała osoba, która tryska
radością i życzliwością. Jeszcze raz życzymy Szanownej Jubilatce zdrowia,
pogody ducha i uśmiechu na twarzy oraz kolejnych dni, miesięcy i lat życia w cieple rodzinnego klimatu.
E.Mikulska
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Drogę wysypali gwoździami Zatonęła koparka w błocie
W 5 nr ŻN pojawił się artykuł pt. „Kamienie na Szmaragdowej”, gdzie podaliśmy
informacje o podjętej przez gminę próbie tymczasowego rozwiązania sytuacji
na ul. Szmaragdowej w Nowych Pieścirogach. Drogę wysypano kruszywem
betonowym, które jak zapewniał wtedy Radosław Kasiak, kierownik Wydziału
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, Urzędu Miejskiego w Nasielsku, miało być najlepszym materiałem, aby droga była przejezdna. Okazało się, że pomiędzy kamieniami, które od samego początku przeraziły
mieszkańców, znalazły się w dużych ilościach: szkło, gwoździe i odpady metalowe.
– Gmina wysypuje nam drogę gwoździami i odpadami, a wulkanizatorzy się
cieszą, bo my przebijamy koła naszych samochodów – mówią zdenerwowani
całą sytuacją mieszkańcy ulicy Szmaragdowej.
O komentarz do sprawy poprosiliśmy przedstawicieli gminy.
– Odpowiedzialnym za bieżące utrzymanie dróg jest ZGKiM w Nasielsku.
Z uwagi na złe warunki gruntowo-wodne oraz bardzo trudne warunki przejezdności na ulicy Szmaragdowej, została podjęta decyzja o konieczności dowiezienia kruszonego betonu celem poprawienia nawierzchni. Zastosowany
tłuczeń pochodził z rozdrobnienia betonu rozbiórkowego. Podczas kruszenia
urządzenia wychwytują elementy zbrojenia. Mimo to zdarzają się przypadki
występowania niewielkiej ilości drutu. Pracownicy w trakcie prowadzenia prac
drogowych na bieżąco usuwają elementy zbrojenia, które nie zostały wyselekcjonowane w procesie kruszenia – informują pracownicy Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku.
E.G.

Z GMINY

Kto posprząta?

W środę, 21 marca br., był pierwszy dzień wiosny.
Co za tym idzie, czas na wiosenne porządki. Te
bardzo przydałyby się na drodze wojewódzkiej
nr 571, łączącej Pieścirogi z Nasielskiem. Po zimowym utrzymaniu dróg pozostały bardzo duże
ilości nagromadzonego piasku.
Jak sprawę komentuje zarządca drogi? – Prace
porządkowe na drogach wojewódzkich prowadzone są dopiero po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg. Wtedy wykonawca usługi
ma 2 tygodnie na uprzątnięcie zalegającego piasku – informuje Monika Burdon, rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Dodatkowo w ostatnim czasie pewien kierowca samochodu ciężarowego, któremu pękła opona, pozostawił ją na wiadukcie przy tej samej drodze. Odpad
o dużych gabarytach leży i czeka na sprzątnięcie. Kierowca nie pofatygował się,
aby zabrać oponę, a zarządca drogi, jak widać, też się do tego nie kwapi.
E.G.
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D o n i e t y p owe go z d a rzenia doszło we wtorek
rano, 27.03 br., przy nowo
w ybudowanym mostku
w Starych Pieścirogach. Jak
informuje Monika Burdon,
rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg
Woj ewód zk ich, koparka, która miała pracować
na terenie przy korycie rzeki Nasielnej, na zlecenie firmy Mazowieckie Mosty
z Mińska Mazowieckiego,
zakopała się i w połowie
zatonęła. Kierowca nie odniósł żadnego uszczerbku na zdrowiu, o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Po kilku godzinach maszyna została wydobyta z błota.
E.G.

Z GMINY

ASFV
i czerwona strefa

Podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej, która miała miejsce w czwartek, 29 marca br.,
Maciej Wierzchoń powiatowy
lekarz weterynarii, poinformował zgromadzonych o problemach, jakie czekają rolników
w związku z afrykańskim pomorem świń. W poniedziałek,
26 marca w Cieksynie znaleziono padłego dzika. Po dokonaniu badań stwierdzono, że
zwierzę było chore na APŚ. Konsekwencją tego zdarzenia będzie wprowadzenie za ok. 2 tygodnie na terenie powiatu nowodworskiego czerwonej
strefy. Jak mówił powiatowy lekarz weterynarii, łatwo jest się do tej strefy
dostać, ale bardzo trudno jest ją opuścić.
– Obecnie Nasielsk znajduje się w obszarze ochronnym. Od wczoraj
obowiązują szczególne obostrzenia, które dotyczą rolników i myśliwych.
Do tej pory rolnik mógł wszędzie sprzedać świnie pod warunkiem posiadania świadectwa zdrowia zwierzęcia. Teraz gdy Komisja Europejska
wprowadza czerwoną strefę będzie tak samo, ale będzie musiał mieć
świadectwo zdrowia i pozwolenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii
– mówił M. Wierzchoń.
Po zmianach dotyczących czerwonej strefy powiatowy lekarz weterynarii przed planowaną przez rolnika sprzedażą świni będzie musiał pobrać
krew zwierzęcia i odesłać do Instytutu Weterynarii w Puławach. Ten, jak
zauważa M. Wierzchoń, jest przeciążony, ponieważ jest jedynym instytutem w Polsce, który wykonuje takie badania. To oznacza ok. 10 dni oczekiwań. Powiatowy lekarz weterynarii apelował, aby rolnicy jak najszybciej
sprzedawali hodowane w gospodarstwach świnie. Po wprowadzeniu czerwonej strefy nie dość, że będzie trudniej je sprzedać, to towar z tego obszaru traci na atrakcyjności i wiele firm nie będzie chciał ich już kupować.
Do końca roku powiatowy lekarz weterynarii będzie zobowiązany skontrolować każde gospodarstwo, w którym hodowane są świnie. Sprawdzać będzie stosownie się do przepisów, które m.in. mówią o korzystaniu
z mat dezynfekcyjnych, czy też o oddzieleniu świń od innych zwierząt
i zabezpieczenie ich przed ewentualnym kontaktem z dzikami i innymi
zwierzętami mogącymi roznosić chorobę. Warto zauważyć, że APŚ nie
zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu. Nie należy jednak osób postronnych
wpuszczać do chlewni. Wszyscy wchodzący powinni mieć swoje zdezynfekowane kombinezony i buty ochronne. Dużą wagę przywiązuje się też
do transportu świń do rzeźni. Załadunek zwierząt powinien odbywać się
poza ogrodzeniem gospodarstwa. Jeżeli już pojazd musi wjechać, to powinien przejeżdżać przez nieckę wypełnioną wodą ze środkiem dezynfekującym lub po macie nasączonej środkiem dezynfekującym.
Hodowcy trzody chlewnej, którzy podczas kontroli nie spełnią niezbędnych wymogów, najpierw otrzymają decyzję administracyjną. Po czym
gospodarstwo będzie poddane kolejnej kontroli. Jeżeli znowu nie spełni
ono wymogów, to powiatowy lekarz weterynarii wyda kolejną decyzją
administracyjną, która będzie oznaczała likwidację świń bez odszkodowań
i zakaz ich hodowli przez 2 lata.
Kontrole rozpoczną się w kwietniu.
E.G.

KRONIKA
POLICYJNA
22 marca w godzinach nocnych
funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
otrzymali zgłoszenie o grupie
młodych osób niewłaściwie się
zachowujących na jednej z klatek
schodowych przy ul. Starzyńskiego
w Nasielsku. W trakcie czynności
policjanci ujawnili środki odurzające, które należały do 18-letniego
mieszkańca gminy Nasielsk. Sprawca został zatrzymany, a zabronione
substancje zabezpieczone. Podczas
przesłuchania mężczyzna przyznał
się do zarzuconego mu czynu.
23 marca w godzinach wieczornych w Nasielsku przy ul. Warszawskiej funkcjonariusze KP Nasielsk,
realizując czynności operacyjne,
dokonali zatrzymania 27-letniego mieszkańca Nasielska, który
nie zgłosił się do Zakładu Karnego
celem odbycia kary pozbawienia
wolności. Ponadto u mężczyzny
ujawniono dość znaczną ilość środków odurzających. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał
się do zarzuconego mu czynu, a
za wcześniejsze swoje przewinienia
odpokutuje w Zakładzie Karnym.
28 m a r c a w N a s i e l s ku p r z y
ul. Folwark funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP
Nasielsk zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Opel Astra,
którym kierował 28-letni mieszkaniec gminy Nasielsk. W trakcie
czynności okazało się, że kierujący
posiada obowiązujący zakaz kierowania pojazdami kat. B wydany
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.
Teraz o jego dalszym losie zdecyduje Sąd.
30 marca funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
KP Nasielsk otrzymali zgłoszenie
o awanturze domowej w miejscowości Andzin. Na miejscu okazało
się, że 53-letni mężczyzna od dłuższego czasu znęcał się nad żoną.
Sprawca został zatrzymany, a podczas przesłuchania przyznał się
do zarzucanego mu czynu.
Sporz. RW

KRONIKA OSP

26 marc a: p oż ar b e l s ł omy
w miejscowości Borkowo. W akcji
uczestniczyli strażacy z OSP Cieksyn i OSP Nasielsk.
28 marca: pożar trawy w miejscowości Stare Pieścirogi. Do akcji zadysponowano OSP Nasielsk.
29 marca: kolizja drogowa przy
ulicy Warszawskiej w Nasielsku.
Do akcji zadysponowano strażaków z OSP Nasielsk. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia i na uprzątnięciu jezdni.
3 0 ma rc a: ko l i zj a d ro gowa
w miejscowości Krzyczki Pieniążki z udziałem 4 samochodów.
W akcji uczestniczyli strażacy
z OSP Nasielsk, OSP Jackowo,
WSPO Pomiechówek i PSP Nowy
Dwór Mazowiecki. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia i uprzątnięciu drogi.
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JASKÓŁOWO

Zakład utylizacji odpadów?
dokończenie ze str. 1
Jak wyjaśniła pani starosta, firma
wnioskuje o instalację biologicznego przetwarzania odpadów zielonych, a tam są kody odpadów,
wśród których można już znaleźć
wszystko.
Podkreśliła również, że ani
w decyzji oddziaływania na środowisko, ani w decyzji lokalizacji
inwestycji – nie ma wskazanych
rodzajów odpadów, które będą
tam trafiać.
W toku dyskusji z mieszkańcami
okazało się, że w listopadzie 2017
roku burmistrz Nasielska wyraził zgodę na wykonanie zjazdu
do drogi gminnej przez tę firmę.
– Najlepszym wyjściem z tej sytuacji, na wcześniejszym etapie,
było przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania dla
tego terenu i przeznaczenie go
pod inną działalność – stwierdziła
pani starosta i dodała, że co prawda procedura wydania pozwolenia
na budowę nie przewiduje udziału
w niej społeczeństwa, jednak prosi
mieszkańców o aktywność. Bardzo możliwe bowiem, że sprawa
tej inwestycji trafi do sądu.

Sesja Rady Miejskiej

Burzliwa dyskusja na temat planowanej w Jaskółowie inwestycji
zakładu utylizacji odpadów rozgorzała, 29 marca br., podczas obrad
sesji nasielskiej Rady Miejskiej.

N aj p i er w o p o dej mowanyc h
przed laty próbach zlokalizowania kontrowersyjnej inwestycji na
terenie naszej gminy mówił radny

Grzegorz Arciszewski, ówczesny
burmistrz, który był przekonany,
że w tej sprawie nic się nie dzieje. Przypomniał o finansowych
obietnicach prywatnego inwestora
na rzecz gminy oraz o nielegalnej wycince drzew na należącej
do niego działce.
Następnie chronologicznie postępowanie proceduralne związane z tą inwestycją, począwszy
od maja 2011 roku, przedstawił y kolejno Jadwiga Szamańska
kierownik Wydział u Ochrony
Środowiska i Bożena Strzelecka
kierownik Wydziału Planowania
Przestrzennego. Okazało się, że
prywatny inwestor ma pozytywną decyzję środowiskową z 2012
roku, a kar za nielegalną wycinkę
drzew nie udało się wyegzekwować.
– Mam działkę, która jest zaledwie kilometr oddalona od planowanej inwestycji – mówił pan
Adam Mikucki, po czym wskazał,
że firma, która wystąpiła z wnioskiem do starostwa o pozwolenie
na budowę, to zupełnie inna firma
niż ta, która występowała o takie
pozwolenie w gminie. Ponadto
właścicielem firmy, która zgłosiła
się do starostwa jest czeska spółka,
należąca do słowackiej spółki, a tej
ostatniej właścicielem jest spółka
z Cypru. Pan Adam zaprezentował również mapę planowanej, jak
podkreślał, największej w Polsce

tego typu inwestycji.
Zadał on również wiele szczegółowych pytań burmistrzowi
Nasielska, dotyczących tej plano-

wanej przez prywatną firmę inwestycji i działań podejmowanych
przez władze gminy, w celu uniemożliwienia jej powstania.
– Jeś li firma spełnia przepisy
prawa i wymogi, musimy je zastosować – twierdził burmistrz
Ruszkowski, zaznaczając, że teraz
wiele zależy od starostwa nowodworskiego. W kwestii wydanej
w listopadzie ubiegłego roku zgody
na w ykonanie zjazdu z drogi
gminnej, burmistrz Nasielska tłumaczył, że nie wydawał akceptacji
na wjazd pojazdów o dużym tonażu i nie wyda pozwolenia na użytkowanie drogi, która jest w złym
stanie. – Inwestor zgodził się
na wykonanie takiej drogi na własny koszt – uzasadniał porozumienie w sprawie przyzwolenia
na budowę drogi. Przyznał też,
że można było zablokować inwestycję, uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego dla tej
części gminy, jednak brakowało
na to pieniędzy.
W imieniu mieszkańców Jaskółowa, Bożena Nowosielska, sołtys
tej wsi odczytała pismo z apelem
do Rady Miasta o przygotowanie
planu zagospodarowania dla tej
miejscowości. Głos zabrał również
Karol Podgórny, adwokat mieszkańców. Zacytował on fragment
opracowania geologicznego dot yczącego terenu, na któr ym
zlokalizowane miałoby być wysypisko: złożona w raporcie lokalizacja kwater jest
błędna, gdyż na tym obszarze występują grunty
piaszczyste dobrze przepuszczalne, nie mogące
stanowić naturalnej bariery geologicznej.
Wszyscy zebrani na sesji byli zgodni, że należy
jak najszybciej podjąć
kroki w celu zablokowania kontrowersyjnej
inwestycji, choćby poprzez wycofanie zgody
na budowę drogi do niej.
Burmistrz Ruszkowski zadeklarował, że jest przeciwko powstaniu takiego zakładu
utylizacji na terenie naszej gminy.
(i.), mb.

Z GMINY

Utrudnienia na drodze w kierunku Pułtuska
W ostatnich dniach marca br. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął remont 8 km
odcinka drogi wojewódzkiej nr 571,
na terenie gm. Nasielsk i Winnica,
w kierunku Pułtuska. Droga jest
już po frezowaniu. Na poboczach
usypane są góry kruszywa. Ruch
na drodze jest utrudniony. Za wykonanie czasowej organizacji ruchu
na czas trwania realizacji zamówienia odpowiada firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Oferta firmy
z Pułtuska została wybrana z pośród trzech złożonych. Łączny
koszt inwestycji to 2 980 000 zł.
E.G.

fot. M. Stamirowski

Nasielski Proboszcz
odznaczony
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fot. http://plock.gosc.pl

29 marca 2018 roku, Biskup płocki Piotr Libera nadał godność kościelną
– ks. kan. Tadeuszowi Pepłońskiemu, proboszczowi parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku – kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej w Pułtusku.
Gratulujemy!
Księża Prefekci: Ks. Grzegorz Adam Ostrowski,
ks. Grzegorz Bednarczyk, ks. Piotr Wilkowski.
Pracownicy kościelni
Parafianie

Z GMINY

CAiAS, czyli drugie życie
szkoły w Nunie
Od kilku lat podejmowany jest temat zagospodarowania i rozbudowy budynku po byłej szkole w Nunie. Przed laty planowano tu mieszkania socjalne, a później Środowiskowy Dom Opieki. Ostatecznie powstanie Centrum
Akceptacji i Aktywizacji Społecznej. Zlokalizowane tam będą również
Warsztaty Terapii Zajęciowej, które obecnie funkcjonują w Starych Pieścirogach. O finansowaniu inwestycji radni rozmawiali podczas ostatniej

Komisji Budżetu i Finansów, która miała miejsce 28 lutego br.
Jak poinformował wtedy Rafał Adamski, skarbnik Nasielska, gmina musi
zapewnić wkład własny, aby móc się ubiegać o dofinansowanie do inwestycji. Pochodzić ono będzie z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, tam złożony już został wniosek. Dofinansowanie wyniesie 1,7 mln zł.
- Przewidywany koszt prac budowlanych wyniesie ok. 3,6 mln zł. Budynek będzie rozbudowany zgodnie z projektem budowlanym, a prace
są rozłożone na dwa etapy w 2018 r. i 2019 r. – mówi Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
W tym roku na ten cel przeznaczono 651 tys. zł, natomiast w roku 2019
– 1 217 tys. zł. Większość nasielskich radnych poparła tę inwestycję, głosując za zmianami w budżecie gminy podczas ostatniej sesji, która odbyła
się 1 marca br.
E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Seans filmowy z muzyką na żywo
W środę, 21 marca br., w kinie Niwa odbył się wyjątkowy
seans filmowy. Przy elektronicznym akompaniamencie,
na żywo, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych przenieśli się w świat kina niemego.
Na ekranie zobaczyliśmy polski
dramat psychologiczny z 1929
roku pt. „Mocny człowiek”,
do którego znakomitą oprawę muzyczną zapewnił zespół
„Suna Path ”. Muzycy zadbali o dobór głębokich elektron i c z n yc h d ź w i ę kó w, t a k
by widzowie poczuli klimat filmu. Odrobina techno, dub, deephouse i innych gatunków idealnie pasowała się do tego filmu.

Na wschód od zachodu

K.T.

Z NOK

Zaśpiewaj i wygraj „złotą nutkę”
To już 9. edycja Festiwalu Piosenki
„O złotą nutkę”. Jeżeli lubisz śpiewać i występować na scenie, to ten
konkurs jest dla Ciebie! Do udziału
zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Nasielsk. W konkursie
mogą wziąć udział przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjaliści. Czekamy zarówno
na solistów, jak również na zespoły
wokalne.
F i na ł Fe sti walu o db ę d zi e się
17 kwietnia br. o godz. 15.00
w Nasielskim Ośrodku Kultury.
Każdy, kto chciałby wziąć w nim
udział, powinien zapoznać się
z regulaminem oraz dostarczyć
do nas kartę zgłoszenia. Termin
zgłoszeń upływa 12 kwietnia br.
Tardycyjnie już, laureaci konkursu
wystąpią podczas tegorocznych

Dni Miasta, a ponadto
otrzymają atrakcyjne nagrody.
W tegorocznej edycji Festiwalu przewidzieliśmy
t a k że N AG ROD Ę PU BLICZNOŚCI. Po zakończeniu konkursu w NOK,
na fan page’u fac eb o okow ym Nasielskiego
Ośrodka Kultury zostaną zamieszczone zdjęcia
każdego z wykonawców.
Zostaną one poddane głosowaniu poprzez kliknięcie znacznika „Lubię to”.
Głosowanie będzie trwało
24 godziny od momentu
opublikowania zdjęć.
Zapraszamy do udziału!
E.G.

fot. M. Stamirowski/Archiwum

Z NOK

Masz kreatywne dziecko?
Przyprowadź je do nas!
Jeżeli słyszysz od dziecka „nudzi mi się”, a wiesz,
że jest bardzo kreatywne
i chcesz mu pomóc, by
rozwijało swoje talenty
i zainteresowania, to zapisz je już teraz na bezpłatne zajęcia kreatywne w
Nasielskim Ośrodku Kultury. Odbywają się one co
czwartek od godz.15.30
do 17.00. Zapraszamy zarówno dzieci szkolne, jak i
młodszych ochotników.
Zajęcia prowadzi pani Beata Olechowicz, instruktor
terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Starych Pieścirogach.
Swoim uśmiechem „zaraża” od wejścia. Ma mnóstwo pomysłów, jak w ciekawy sposób zainteresować dzieci i zachęcić je do współpracy. Za każdym razem podejmowane jest nowe wyzwanie plastyczne, z którymi maluchy zmagają się
i w efekcie finalnym zachwycają swoimi dziełami rodziców. Zawsze jest kolorowo, wesoło i przede wszystkim kreatywnie. W ostatni czwartek, 23 marca br., tematem kreatywnych zajęć w NOK-u była palma wielkanocna. W ruch
poszły kolorowe krepiny. Z nich dzieci robiły kwiatki i wykonywały swoje oryginalne palmy. Okazało się, że wcale
nie było tak łatwo, jak się zdawało na początku, ale ostatecznie wygląd palemek zachwycił małych plastyków.
Już teraz zapraszamy na kolejne czwartkowe spotkanie z cyklu „Zajęcia kreatywne”, które odbędą się w pierwszy
czwartek po Świętach Wielkiej Nocy.
E.G.

Motyw podróży w literaturze
jest tak stary, jak ona sama.
Obrazuje przemianę, drogę do samodoskonalenia się,
pozwala wprowadzać nowe
wątki i płynnie przemieszczać
się między kolejnymi punktami fabuły bohaterów. Po podróż sięga więc tak ochoczo
literatura piękna, jak i literatura faktu.
I do tego drugiego nurtu należy omawiana poniżej pozycja.
Wojciech Jagielski, którego
książkę Wszystkie wojny Lary
opisywano już w tym kąciku,
tym razem sięgnął po coś pozornie niezwiązanego z wojną, a z miłością i wolnością.
Bowiem udał się w podróż „wielkim szlakiem hippisów” przez Afganistan, Pakistan, Nepal i na końcu Indie.
Ale czy naprawdę tym razem czytelnik odetchnie od konfliktów i nieszczęść, jakie spotykają człowieka żyjącego w rejonach ogarniętych
wojną? Okazuje się bowiem, że zderzenie wyobrażeń o duchowej podróży z twardymi realiami ludzi mieszkających chociażby w Indiach
mogą tworzyć dysonans poznawczy. Już od samego początku czytamy
opisy problemów, jakie w tym kraju powoduje bunt jednej z kast, która pragnie by rząd… zniżył ich pozycję w kastowej hierarchii. Czemu?
Po to zapraszam już do lektury Na wschód od zachodu.
Wojciech Jagielski kilkukrotnie w swojej książce porównuje poglądy
na życie pielgrzymów z zachodu i miejscowych. W czasie jednej z podróży widzimy bowiem grupę ludzi z Europy wędrujących do świętych
dla siebie miejsc i słuchamy zwierzeń hindusa Radżesza, który narzeka na
to, że rodzina wyznaczyła już mu żonę, ale on wolałby Europejkę, ponieważ kobiety z tego kontynentu wydają mu się ciekawsze. I to chyba łączy
wielu bohaterów .. Na wschód od zachodu. Chcą uciec od codzienności, tkwi w nich przekonanie, że gdzie indziej trawa jest bardziej zielona.
Ale nade wszystko głównym bohaterem książki jest sama podróż.
Jak pisze w pewnym momencie Jagielski: Odnosiłem wrażenie, że większość ludzi, których tu spotykałem, była w drodze. Dokądś się wybierali,
skądś wracali, dodając później, że nigdzie na świecie nie można znaleźć
tylu pielgrzymów szukających drogi do wyzwolenia i odnowienia. Z powyższego cytatu wychodzi również inna ciekawa rzecz związana z tym
reportażem. Otóż w ostatniej książce Wojciech Jagielski nie opisuje już
historii tylko i wyłącznie swoich bohaterów. Tym razem sam jest jednym
z nich i to własne przeżycia, rozmowy i sytuacje stają się motorem napędowym całego dzieła. To nowość w literackim repertuarze dziennikarza,
stanowiąca na pewno walor Na wschód od zachodu.
Komu marzy się podróż do Indii bądź jest fanem literatury podróżniczej,
powinien sięgnąć po nowe dzieło Wojciecha Jagielskiego. To kawałek
bardzo interesującej i wartościowej literatury.
Paweł Kozłowski

KONKURSY

Najaktywniejsza Liderka Wiejska
Ruszyła V edycja konkursu na Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim. Konkurs organizowany jest przez Krajową Sieć Obszarów
Wiejskich pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Termin dostarczenia zgłoszeń w konkursie upływa w dniu 31 sierpnia 2018 r.
Łączna pula nagród to 10.000 zł.

Sukcesy widać po sąsiedzku
„Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy
widać po sąsiedzku” to konkurs, który już po raz drugi organizowany jest
przez KSOW. Termin dostarczenia zgłoszeń w konkursie upływa w dniu
27 lipca 2018 r. Pula nagród w konkursie to 15 000 zł.
(red.) za: mazowieckie.ksow.pl
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NASZE SPRAWY

ZE SZKÓŁ

Wacław Sokolnicki

Misterium krzyża
w „Dwójce”

Na 45. sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 1 marca br. radni podjęli
uchwałę mocą której nowa ulica zaczynająca się od ulicy POW, a będąca niejako przedłużeniem w kierunku
rzeki ulicy Polnej i za szkołą skręcająca w prawo do ulicy Kościuszki
otrzymała imię Wacława Sokolnickiego. Oddolną inicjatywę w tej sprawie złożyło Nasielskie Towarzystwo
Kultury wespół z grupą opiniotwórczą „Masz Głos”. Na sesji w tej sprawie
wypowiedziała się też grupa młodzieży wyrażająca swe poparcie dla
tej inicjatywy.
Starsze pokolenie nasielszczan znało kierownika Szkoły Podstawowej
nr 2, Wacława Sokolnickiego. Młodsi
mieszkańcy Nasielska już go nie znają, a nawet o nim nic nie wiedzą.
Kim więc był i czym się zasłużył Wacław Sokolnicki, że uznano, iż zasłużył na swoją ulicę i na utrwalenie
pamięci o nim? W Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego,
obok tablicy upamiętniającej patrona szkoły, jest umieszczona tablica
pamiątkowa upamiętniająca pierwszego kierownika tej szkoły Wacława
Sokolnickiego.
Szkoła Podstawowa nr 2 (Publiczna Szkoła Powszechna nr 2) rozpoczęła swą działalność tuż po wojnie
4 września roku 1945. Na organizatora tej szkoły i jej kierownika mianowany został decyzją powiatowych
władz oświatowych Wacław Sokolnicki. Szkoła ta zmieniała miejsce
swej działalności. Najpierw dzieliła
ze Szkołą Podstawową nr 1 budynek przy ul. Staszica, następnie przez
8 lat funkcjonowała w budynku
obecnego liceum im J. Iwaszkiewicza, by wreszcie w roku 1970 przenieść się do obecnego budynku przy
ul. Kościuszki. Pan Wacław Sokolnicki miał duży wpływ na to, że ten budynek został wybudowany. Niestety
nie nacieszył się kierowaniem szkołą
w nowym budynku, ponieważ zaczęły go trapić choroby. Przeszedł
na emeryturę, co było tym bardziej
zasadne, że w szkolnictwie przepracował aż 50 lat.
Jubileusz jego pięćdziesięcioletniej
pracy został zorganizowany jeszcze

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego to placówka, która
ma w swoich strukturach klasy integracyjne. W grupach tych znajdują się
osoby niepełnosprawne, z którymi na co dzień uczą się obcować pozostali uczniowie.
Okres wielkanocny inspiruje do wielu inicjatyw artystycznych. Kilkukrot-

– nasielszczanin wielkiej miary

w starej szkole, ale miał on wyjątkowe znaczenie w życiu jubilata. Wtedy
to wobec ówczesnych władz powiatowych, wśród życzeń i toastów,
padła informacja - prośba, że pan Sokolnicki miał jedno wielkie pragnienie, którego dotąd nie udało mu się
zrealizować. Chodziło o to, że pragnął, aby jego szkoła otrzymała imię
bohaterskiego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, którego
pan Sokolnicki poznał jeszcze w czasach pierwszej wojny światowej, kiedy działał w POW. Pan Sokolnicki był
peowiakiem. Już wtedy młody wówczas Starzyński zaimponował młodszemu koledze swym oddaniem
sprawom Ojczyzny. Ze Stefanem
Starzyńskim spotkał się powtórnie
w czasie obrony Warszawy w roku
1945. I znowu zaimponował mu patriotyzm, wtedy już Prezydenta Warszawy, Stefana Starzyńskiego.
Przyjęcie przez szkołę w roku 1970
imienia bohaterskiego Prezydenta
było czymś niezwykłym, ponieważ
w tamtych latach postać Starzyńskiego była traktowana z pogardą. To,
że udało się uzyskać wszystkie zgody na tę decyzję było czymś niezwykł ym. Duża w tym zasługa
ówczesnego inspektora oświaty
z Pułtuska, Tadeusza Kowalskiego.
Wacław Sokolnicki otrzymał solidne
wykształcenie nauczycielskie. Ukończył prestiżowe Seminarium Nauczycielskie im. Stanisława Konarskiego
w Warszawie w roku 1918. Po od-

zyskaniu niepodległości rozpoczął
pracę w naszej gminie w Morgach,
skąd w roku 1921 został przeniesiony do pracy w szkole w Nasielsku. Od
początku organizował drużyny harcerskie. Był nawet mianowany komendantem powstającego już wtedy
hufca Nasielsk, co potwierdzone jest
odpowiednim patentem. Przez cała
swą kierowniczą działalność (od roku
1925) wspierał harcerstwo.
Zmobilizowany w roku 1939 r. walczył w obronie Warszawy i Modlina.
Ranny dostał się do niewoli. Trafił do
oflagu w Woldenbergu. Po wyzwoleniu obozu wraca już w marcu 1945
r. do nauczycielskiej służby. Najpierw
pracuje krótko w Pieścirogach, by już
od początku września organizować
nasielską dwójkę, którą kieruje przez
25 lat. Przez cały czas aktywnie pracuje też na rzecz miasta, a uczniowie
jego szkoły odnieśli wiele wymiernych sukcesów.
Pan Sokolnicki dużo wymagał od
swoich uczniów, dużo wymagał też
od nauczycieli. Najwięcej wymagał
od samego siebie. Był człowiekiem
twórczej, solidnej pracy. Nasielsk,
z którym się mocno związał i kochał
go tak jak Starzyński kochał swą stolicę. Nie lubił bylejakości. Odnosił to
zarówno do pracy nauczycielskiej,
kierowniczej i działalności społecznej.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana
Starzyńskiego jest jego piękną wizytówką. Nazwanie ulicy jego imieniem
w pełni było zasadne.
andrzej zawadzki

ne doświadczenia uczniów z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach zaowocowały kolejną współpracą. W piątek,
23 marca br., Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się „Misterium krzyża”.
Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem nauczycielek Anny
Tomasińskiej i Justyny Kołakowskiej. Miało ono przybliżyć sens najważniejszego święta w religii chrześcijańskiej, czyli wydarzeń związanych
z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Udział osób
niepełnosprawnych w widowisku znacząco skłaniał widzów do refleksji
nad sensem cierpienia w codziennym życiu. Jasnym stawało się przesłanie,
że wszelkie przeciwności prowadzą do chwały zmartwychwstania.
Przedstawienie obfitowało w liczne teksty biblijne, wiersze o tematyce
pasyjnej oraz pieśni w wykonaniu solistów, chóru szkolnego pod kierunkiem Kingi Żabik i podopiecznych WTZ, których do występu przygotowała Agnieszka Michalak. Nie zabrakło też w tle prezentacji multimedialnej
i utworów muzyki klasycznej. Na finał inscenizacji uczennice jednej z klas
wykonały radosną piosenkę „Nie ma Go tu, wstał” wraz ze specjalnie przygotowanym układem choreograficznym.
Inscenizację oglądała dyrekcja szkoły, Marek Maluchnik Sekretarz
Nasielska oraz Bogumiła Szlaska kierownik WTZ w Starych Pieścirogach.
Na zakończenie złożyli oni zebranym życzenia wielkanocne i wręczyli
ozdobne upominki.
Michał B.

W Dniu Imienin
Księdzu Ryszardowi Kolczyńskiemu
Proboszczowi Parafii Cieksyn
szczere i serdeczne życzenia:
długich lat życia przepełnionych
zdrowiem i szczęściem,
pogody ducha, pomyślności,
ludzkiej życzliwości,
dni pełnych słońca i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej
składają Parafianie
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Z ŻYCIA PARAFII. Nasielsk

Droga Krzyżowa Ulicami Miasta A.D. 2018
W piątek, 23 marca, odbyła się
w tegorocznym Wielkim Poście
Droga Krzyżowa ulicami miasta Nasielska. Wierni zebrali się
w kościele na wieczornej Eucharystii
o godzinie 18.00. Następnie wyszli na ulice znajdujące się na terenie parafii, modląc się, śpiewając,
wznosząc prośby i rozważając
Mękę Pańską. Drogę krzyżową
prowadził wikariusz parafii. św. Wojciecha, ks. Grzegorz Ostrowski.
W niesieniu krzyża wzięli udział

Nazaretańskich, Akcja Katolicka,
przedsiębiorcy, harcerze, chórzyści. W czwartej Stacji padły słowa: Nowonarodzone dziecko nie
potrafi się uśmiechać. Musi się
dopiero nauczyć tego sposobu wyrażania emocji. Najczęściej
uśmiechu uczy się od pochylającej się nad nim z czułością Mamy.
Drogi Jezu, który na drodze męki
spotykasz swoją matkę; która być
może przez łzy próbuje się do Ciebie uśmiechnąć, aby dodać Ci otu-

przedstawiciele nasielskich organizacji: strażacy, służba zdrowia,
Róże Różańcowe, nauczyciele,
służba liturgiczna, Ruch Rodzin

chy i odwagi, uśmiechnij się teraz
do naszych mam, uśmiechnij się
do wszystkich matek mieszkających w naszej parafii, wszystkich

NASZE DZIECI

Pierwszy Dzień Wiosny
W środę, 21 marca 2018 r., wszystkie Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Z tej okazji 5-latki
z grup „Pszczółki” oraz „Pajacyki”, pod kierunkiem pań: Edyty Zakrzewskiej i Hanny Jaworskiej, przygotowały teatrzyk pt. „Bajka o smutnym
bałwanku”. Aby tradycji stało się zadość, po przedstawieniu wszystkie

przedszkolaki uroczyście pożegnały Marzannę – Panią Zimę, a przywitały upragnioną Panią Wiosnę. Jesteśmy pewni, że głośno śpiewane piosenki
usłyszała Pani Wiosna i zimie już wrócić nie pozwoli.
SP.

matek modlących się w naszym
kościele. Ty wiesz, jak bardzo
potrzebują Twojego wsparcia
w dziele wychowania swoich
dzieci. Ile spraw powierzają ci na
co dzień, aby potem móc wrócić do swoich domów i tryskać
optymizmem pomimo bólu
i cierpienia, pomimo przeżywanych trudności. A nam dopomóż docenić pracę, wysiłek
i starania każdej matki, nie tylko
tej naszej, ale także żony, sąsiadki, koleżanki z pracy, przyjaciółki.
Tr a d yc j a D r o g i
Krzyżowej ulicami
miasta praktykowana jest w parafii św.
Wojciecha od wielu lat. Nabożeństwo
to jest manifestacją
wiary mieszkańców. Liczny udział
p a ra f i a n w t y m
w i e l ko p o s t n y m
nabożeństwie jest
również pięknym
świadectwem ich
wiary.
Ks. Grzegorz
Ostrowski

Życie Nasielska nr 7 (497); 23.03.–5.04.2018
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Spotkanie wielkanocne Mamy finalistów „Warszawskiej Syrenki”
To już kilkuletnia tradycja – słuchacze Nasielskiego Uniwersytetu III Wieku
i członkowie Fundacji „Bądźmy Razem” w ostatnim tygodniu przed Wielkim
Tygodniem spotykają się na tzw. jajeczku. Miejscem tych spotkań jest hotel –
restauracja Stary Młyn.
Zanim przystąpiono do realizacji przewidzianego programu, wszystkich obecnych serdecznie powitała Teresa Skrzynecka, prezes Fundacji „Bądźmy Razem”.
Wśród gości byli nasi samorządowcy: Magdalena Biernacka starosta nowodworski, Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska i Jerzy Lubieniecki przewodniczący
Rady Miejskiej.
W pierwszej części uroczystego spotkania jego uczestnicy mieli możność wysłuchania interesującego „wykładu” na tematy związane z tajemnicą Odkupienia
oraz bogatą tradycją świąt wielkanocnych.
Program przygotowały studentki NUTW pod kierunkiem pani Barbary Modzelewskiej, która prowadzi studenckie koło literackie. Panie wykładowczynie zasiadły za długim stołem. W role wykładowczyń wcieliły się panie: S. Wiśniewska,
A. Boszkiewicz, B. Milewska, Z. Myślak, A. Kraśniewicz, H. Kamińska, B. Modzelewska, J. Muzal, K. Sech, M. Kaczyńska, M. Sawicka. W scenicznym przekazie

wykorzystano wiersze, piosenki i bogatą informację dotyczącą wszystkiego
tego, co związane jest z tematyką Świąt Wielkanocnych. Przekaz ten wzbogacony został wierszem odczytanym przez jego autora pana Edwarda Popielarskiego. Autor przedstawił w nim swoje refleksje związane z Tajemnicą Odkupienia
Treści wykładu pięknie współgrały ze scenerią tego miejsca. Na stole położonych było dziesiątki palemek, palm i innych atrybutów związanych z Wielkanocą.
To dzieło koła artystyczno – plastycznego działającego pod kierunkiem pani
Małgorzaty Łuczyńskiej. Pieśni przygotowano pod kierunkiem pani Magdaleny Sawickiej.
Część artystyczną zakończono radosną pieśnią Zmartwychwstał Pan. Następnie nastąpiło poświęcenie jaj i zebrani dzielili się nimi, składając sobie życzenia.
Ostatnim punktem spotkania było obiado-śniadanie. Serwowane były potrawy
postne, jako że w tym dniu obowiązywał post.
andrzej zawadzki

Z ŻYCIA PARAFII NASIELSK

Grób Pański A.D. 2018

W tym roku obchodzimy 100-lecie wolnej i niepodległej Ojczyzny. W naszej wyobraźni odżywają wydarzenia sprzed 100 lat. Wracamy myślą do
roku 1918, kiedy to Ojczyzna po 123 latach niewoli stała się znowu wolna
i niepodległa. Odzyskała wykutą i wymodloną przez pokolenia wolność
i niepodległość. Spełniły się marzenia pokoleń Polaków, żyjących w trzech
zaborach. Tak o narodowej historii mówił Ojciec Narodu, Stefan Kardynał
Wyszyński: Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który
odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych – to naród renegatów! Taki naród
skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia.
(Warszawa 25 V 1972). Naród bez patriotyzmu staje się społeczeństwem
podobnym do przeganianego z zagrody do zagrody stada owiec, do których strzyżenia zabierają się coraz to inne hordy gazdów, a które dla uspokojenia czarują hasłami: sprawiedliwości społecznej, wolności, tolerancji,
równouprawnienia. Patriotyzm to nie hasła. Patriotyzm jest postawą pochodną czci należnej rodzicom i Bogu.
W związku z taką niepowtarzalną rocznicą, symbolika Grobu Pańskiego nawiązuje do 1918 roku.
Ks. Grzegorz A. Ostrowski

W tegorocznych gminnych eliminacjach w konkursie „Warszawska Syrenka”, jakie miały miejsce
we wtorek, 27 marca br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury, magiczną okazała się być liczba 41. W tym roku była
to bowiem 41. edycja konkursu
i w nasielskich eliminacjach wzięło
udział 41 uczestników.
Zmagania młodych ludzi oceniali:
Artur Gotz aktor i wokalista, Barbara Modzelewska emerytowana nauczycielka języka polskiego oraz
Iwona Pęcherzewska redaktor naczelna „Życia Nasielska”.
Wyniki eliminacji gminnych prezentują się następująco:
Kategoria: kl. 0-III
I miejsce: Zofia Walesiak (Szkoła
Podstawowa nr 2 w Nasielsku)
II miejsce: Karolina Truchel (Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach)
III miejsce: Nastia Szczypek (Szkoła
Podstawowa w Cieksynie)
Wyróżnienie: Agata Wolniak (Szkoła
Podstawowa w nr 2 w Nasielsku)
Kategoria: kl. IV-VI
I miejsce: Jakub Charzyński (Szkoła
Podstawowa w Popowie Borowym)
II miejsce: Kacper Zakrzewski (Szkoła
Podstawowa w Starych Pieścirogach)

III miejsce: Maria Brzezińska (Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach)
Kategoria: kl. VII i gimnazjum
I miejsce: Julia Piątek (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku)
Wyróżnienie: Julia Tyc (Szkoła
Podstawowa nr 1 w Nasielsku)
Gratulujemy!
Laureaci I miejsc, jak co roku,
będą reprezentować naszą gminę
podczas finału konkursu w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.
Sponsorem eliminacji był w tym
roku sklep Reporter Young z Legionowa.
NOK
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Preparaty naturalne
w nawożeniu i ochronie roślin
W przyrodzie jest wiele roślin, których dobroczynne właściwości można wykorzystywać do nawożenia i ochrony innych roślin przed szkodnikami. Przygotowuje się z nich gnojówki, wywary, napary i wyciągi.
Nie wszystkie osoby uprawiające warzywa na własne potrzeby przywiązują
wagę do ochrony swoich roślinek, tym bardziej nie stosują naturalnego nawożenia i naturalnych środków ochrony roślin. Naturalne preparaty można
kupić w sklepach ogrodniczych, ale są drogie. Dlatego też warto wykonać
je we własnym zakresie. Do przygotowania preparatów ekologicznych własnej
produkcji wykorzystuje się m.in. pokrzywę, czosnek, cebulę, szałwię, krwawnik, rumianek, skrzyp, gorczycę białą, bez czarny i szczaw polny.
Przygotowując napar, należy zalać wrzątkiem rozdrobnione części roślin, przykryć przykrywką i odstawić na ok. 20-30 minut, a następnie opryskiwać rośliny po wystudzeniu.
Do przygotowania wyciągu należy przygotowane części roślin wrzucić
do naczynia odpornego na wysoką temperaturę, zalać gorącą wodą i odstawić
na dobę. Najlepiej jest zużyć taki preparat w ciągu jednego dnia.
Innym sposobem na otrzymanie preparatu ekologicznego jest przygotowanie wywaru. W tym przypadku należy zalać rośliny zimną wodą i odstawić naczynie na dobę, następnie doprowadzić preparat do wrzenia i gotować
na małym ogniu ok. 30 minut. Preparat taki można wlać gorący do słoika, zakręcić i odwrócić do góry dnem. Tak zawekowany preparat można wykorzystać w późniejszym terminie.
Osoby dysponujące większym ogrodem mogą przygotować gnojówkę. Należy jednak pamiętać, że:
1. Naczynie nie może być metalowe, gdyż wchodzi w reakcję. Należy więc
użyć naczynia plastikowego, drewnianego lub glinianego.
2. Liście i łodygi powinny być zebrane przed kwitnieniem i pocięte na drobne
kawałki.
Gnojówka niestety wydziela niezbyt przyjemną woń, dlatego nie można
jej zrobić na balkonie ani w pobliżu domu. Aby zneutralizować nieprzyjemny
zapach gnojówki,, można dodać na 10 litrów preparatu ok. 200–300 g dolomitu, torfu lub mączki bazaltowej.
Przygotowane części roślin należy zalać wodą (najlepiej deszczówką lub wodą
z własnej studni, gdyż nie zawiera nielubianego przez rośliny chloru). Naczynie
z gnojówką należy przykryć gazą i postawić w zacienionym miejscu, np. w pobliżu kompostownika, na 2-5 tygodni. Czas zakończenia fermentacji gnojówki
zależy od nasłonecznienia i temperatury otoczenia. Fermentację można uznać
za zakończoną, kiedy roztwór stanie się ciemny, ale klarowny i przestanie się
pienić.
Jedną z roślin używanych do ochrony warzyw, drzew i krzewów owocowych w amatorskiej uprawie ekologicznej jest pokrzywa zwyczajna. Pokrzywa jest wieloletnią rośliną, najczęściej stosowaną w ziołolecznictwie ze względu
na swoje właściwości zdrowotne.
W ogrodzie rzadko jest doceniana. Bardzo często traktowana jest jako chwast
i niszczona. Pokrzywa jest jednak cennym nawozem ze względu na zawartość
takich składników, jak np. azot, potas, wapń, żelazo, fosfor czy magnez. W jej
liściach i pędach znajdują się też witaminy A, B, C, K, sole mineralne itp.
Gnojówkę z pokrzywy wykorzystuje się do nawożenia gleby pod uprawę pomidorów, selerów, ogórków, kalafiorów, kapusty, rabarbaru, bylin, krzewów
i drzew owocowych. Gnojówka z pokrzywy nie jest lubiana m.in. przez cebulę, czosnek, groch i fasolę. Umiarkowanie nawozi się nią rośliny kwasolubne,
gdyż nie zakwasza gleby.
Przepis na gnojówkę z pokrzyw:
Ok. 1 kg pociętych liści i łodyg lub 200–300 g suszu zalać 10 litrami ogrzanej na słońcu
wody. Odstawić na 2 do 4 tygodni w lekko zacienione miejsce. Mieszać jeden – dwa
razy dziennie. Po zakończeniu fermentacji opryskiwać rośliny lub polewać nią glebę.

W celu nawożenia gleby stosuje się gnojówkę z pokrzywy bez rozcieńczenia.
W przypadku nawożenia, gdy posadzone są już rośliny, zaleca się rozcieńczenie gnojówki. Przy małych roślinach rozcieńcza się w proporcji jedna część
gnojówki na dwadzieścia części wody (1:20). W pozostałych przypadkach jedna cześć gnojówki na dziesięć części wody (1:10).
Gnojówkę z pokrzywy, rozcieńczoną w proporcjach jw. można wykorzystać
jako oprysk, np. do zwalczania mączniaka rzekomego na warzywach i roślinach ozdobnych, mączniaka jabłoni, mszyc, chorób grzybowych, przędziorków, tarczników, miseczników czy kędzierzawości liści brzoskwini. Gnojówka
ma dobry wpływ na wzrost roślin. Przyspiesza też rozkład kompostu.
Wywar z pokrzywy zwiększa odporność roślin i zwalcza np. szarą pleśń,
mączniaka, zarazę ziemniaczaną, rdzę, chowacza łodygowego czy chowacza szczypiorka. Wyciąg natomiast eliminuje np. mszyce i przędziorki.
Należy pamiętać, ze lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego zabiegi opryskiwania i podlewania preparatami wykonanymi domowym sposobem,
należy wykonywać systematycznie, np. raz na dwa tygodnie. W przypadku
wystąpienia choroby czy szkodników, rośliny opryskuje się 3-4 razy co 3 dni.
UWAGA! Biorąc pod uwagę stężenie preparatów roślinnych, nawet tych
przygotowanych domowym sposobem, należy miejsce ich przechowywania chronić przed dziećmi.
Elżbieta K.

ROZMAITOŚCI
ZE SZKÓŁ. LO w Nasielsku

Życie Nasielska nr 8 (498); 6.04.–19.04.2018

Warsztaty dla licealistów
27 lutego 2018 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
brali udział w warsztatach, które
odbyły się w Wydziale Zamiejscowym Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Płońsku.
Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające. Miały one formę krótkich, około godzinnych wykładów,
prowadzonych przez cenionych
badaczy pracujących na UTH.
Zanim ropoczęł y się pierwsze
warsztaty, licealiści zostali serdecznie przywitani przez władze
akademickie uczelni: Dziekana
Wydziału Zamiejscowego UTH
dr. inż Stanisława Krysińskiego,
który w sympatyczny sposób
żartował z młodzieżą i opowiadał
o historii i funkcjonowaniu uczelni.
P ier wsze warsztat y p rowadziła dr Magdalena Ścigała

pt. Dlaczego ulegamy innym? Licealiści zdobyli wiedzę
na temat wywierania
wpływów społecznych. Pani doktor
uświadomiła również młodzieży, jak
bardzo są podatni
na oddział y wanie
innych ludzi i w jaki
sp osób się p rze d
tym bronić.
N a ko l e j n yc h z a j ę c i a c h d r.
Krzysztofa Gawkowskiego Cyb erb ezp ieczeń stwo XXI wieku m łodzież z Iwaszk iewicza
dostała odpowiedź na trudne pytanie: co by się stało, gdyby nagle zabrakło prądu na całej kuli
ziemksiej? Dr Gawkowski przeds t a w i ł ws p ó ł c z e s n e b a d a n i a
na ten temat. Licealiści zostal i u ś w i a do m i e n i,
jak dużą rolę odgr y wa elektr yczność w dzisiejszym
ś w i e c i e . Te n te mat pobudził ich
do re f l e k sj i, c z y
byliby w stanie
przeż yć b ez prądu. Druga część
w ykładu skupi-

ła się na polityce prywatności
i ingerencji portali społecznościow ych w pr y watność każdego
użytkownika.Trochę przeraziło
licealistów to, że największe przeds i ę b i o r s t w a i n f o r m a t yc z n e
są właścicielami wszystkich danych, jakie umieszczane są przez
u ż y tkown ików na ser werac h
i mogą te informacje wykorzystać
w dowolny sposób.
Młodzież z Iwaszkiewicza dostała bardzo pouczające
i niezapomniane zajęcia. Wszystko
to dzięki zaproszeniu UTH oraz
sorce Agnieszce Piechocińskiej,
głównej organizatorce wyjazdu.
Oby jak najwięcej takich warsztatów!
Wiktoria Boćkowska
uczennica klasy II a LO

ZE SZKÓŁ. SP Cieksyn

Chorwacja piękna
nie tylko latem
Uczniowie wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie wybrali się
w marcu br. na drugą już erasmusową wyprawę – tym
razem do Chorwacji. Razem z partnerami projektu –
uczestnikami z Grecji, Turcji i gospodarzami z Chorwacji wymieniali się doświadczeniami na temat działań
proekologicznych. Poznawali zwyczaje i reguły panujące w chorwackiej szkole, zwiedzali okolicę, wyplatali
koszyki z plew kukurydzy i piekli tradycyjną, chorwacką strudlę jabłkową.
Pomimo zimowej aury, uczestnicy projektu Erasmus+
pn. „I Am Being an Ecological Person” odkryli, że północna część Chorwacji jest równie interesująca, co
południowa. Ma piękne, górzyste tereny, zachwyca zabytkami i regionalnymi zwyczajami. Uczniowie mieszkali w domach u rodzin chorwackich, z których dzieci uczestniczą w projekcie. Gościnność Chorwatów sprawiła,
że bariery językowe zostały szybko przełamane. To ciekawa i efektywna forma obcowania z językiem obcym.
SP Cieksyn

Roślina miesiąca

Puszkinia
cebulicowata

Na przełomie marca i kwietnia zakwita puszkinia cebulicowata.
Jej bladoniebieskie gwiazdkowate kwiatki z ciemniejszym prążkiem
pośrodku każdego płatka ozdabiają wiosną ogródki. Ładnie prezentuje
się posadzona w grupach. Cebulki tej rośliny mogą zimować w gruncie. Jest łatwa w uprawie i nie ma dużych wymagań w stosunku do
gleby czy podlewania. Najlepiej będzie rosła w glebie przepuszczalnej
z dodatkiem żwiru lub piasku. Woli raczej skąpe podlewanie i jest wytrzymała na przesuszenie. Może rosnąć zarówno na stanowisku słonecznym, jak i w półcieniu. Cebulki najlepiej posadzić jesienią. Jej liście
zasychają na okres letni, ale warto posadzić ją w ogrodzie ze względu
na ukazujące się wiosną atrakcyjne kwiatki.
E.K.

6.04.–19.04.2018; Życie Nasielska nr 8 (498)

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Nocny turniej
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
W piątek, 9 marca br., w ramach programu „B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik
ruchu drogowego”, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku odbył się Nocny
Turniej BRD. Od godziny 18.00
do 22.00 rywalizowało 14 drużyn
z klas IV – VII. Każdą klasę reprezentowała czteroosobowa drużyna. Głównymi sędziami turnieju byli
przedstawiciele Wojewódzkiego
Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie: Rafał Grodzicki oraz Robert
Zawadka.
Swoją obecnością zaszczycił nas Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska,
który dopingował wszystkich uczestników przez cały czas trwania zmagań turniejowych. Kciuki za uczniów
trzymali i zagrzewali do walki, dyrektor
Agnieszka Mackiewicz oraz wicedyrektorzy: Bożena Kozłowska i Mariusz
Kraszewski.
Przed uczestnikami było pięć konkurencji: test wiedzy, rowerowy tor
przeszkód, pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa.
Wszyscy biorący udział w turnieju
rozwiązywali test teoretyczny składający się z 25 pytań, które dotyczyły m.in. zasad i przepisów o ruchu
pieszych i rowerzystów. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji
czuwali policjanci z Komendy Stołecznej Policji, policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku oraz nauczyciele.
Kolejna konkurencja, w której brała
udział cała drużyna, polegała na udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej

oraz odpowiedzi na 5 losowo wybranych przez siebie pytań. Zadania w
tej kategorii zostały przeprowadzone
przez ratowników medycznych.
Wiele emocji dostarczyło pokonanie
przez każdy zespół zwinnościowego toru przeszkód w jak najkrótszym
czasie. Konkurencja przeprowadzona
była przez nauczycieli.
Uczestnicy doskonale bawili się również podczas gry terenowej, która
odbyła się na dworze. Drużyny, wyposażone w latarki, wyruszyły razem
z opiekunami na nocne poszukiwanie punktów kontrolnych, które były
oznaczone elementami odblaskowymi. Po odnalezieniu wylosowanego
punktu, każda drużyna rozwiązywała
przygotowane dla niej zadania.
Ostatnim etapem turnieju był rowerowy tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom
policjanci z Komendy Stołecznej
oraz nauczyciele, którzy czuwali nad
prawidłowym przebiegiem zadania.
Rowerowy tor przeszkód to prezent,
jaki otrzymaliśmy 6 grudnia od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.
Po dokładnym podliczeniu wyników
wyłoniono zwycięzców turnieju:
Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas
VI - VII - klasa VIb
Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas
V - klasa Vc
Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas
IV - klasa IVc
Najlepszy uczestnik Turnieju Jakub Nagel
- kl. IVc i Oliwia Chojnacka - kl. VIb

Cenne nagrody dla wszystkich
uczestników ufundował dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Drogowego w Warszawie, Dariusz
Marek Szczygielski. Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali rowery, najlepsze drużyny - zestawy bezpiecznego
rowerzysty, a pozostałe drużyny - zestawy elementów odblaskowych.
Dyrektor Agnieszka Mackiewicz wręczyła najlepszym drużynom medale
oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy
uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe i słodkie upominki.
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Warszawie: Rafałowi
Grodzickiemu, Robertowi Zawadka; policjantom z Komendy Stołecznej Policji:
st. post. Małgorzacie Staniszewskiej, podkom.Marcinowi Goschorskiemu;policjantom
z Komisariatu Policji w Nasielsku: asp.
Katarzynie Rokickiej, mł. asp. Michałowi
Glinka oraz ratownikowi medycznemu
z Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim - Robertowi
Cieśla za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.
NocnyTurniej BRD nie odbyłby się bez wielkiego zaangażowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły: Małgorzaty
Sitek, Ewy Lipowskiej,Anny Koryckiej,Anety
Czyż – Roszak, Magdy Mackiewicz, Kingi
Żabik, Katarzyny Milewskiej, Joanny
Czyż, Justyny Puty, Justyny Margiel, Beaty
Góreckiej, Aleksandry Maciątek, Pauliny
Mosakowskiej, Moniki Kozarzewskiej oraz
Krzysztofa Margiela.

Koordynator Turnieju
Monika Paluszek

ZE SZKÓŁ. SP Stare Pieścirogi

W finale Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
Tradycyjnie o tej porze roku zbliża się
finał Ogólnopolskiej Olimpiady Ptromocji Zdrowego Stylu Życia. W tym
roku doczekaliśmy się już XXVI jej
edycji.
Uczniowie – uczestnicy Olimpiady,
zajmując w etapie szkolnym i rejonowym pierwsze, a zarazem najwyższe lokaty, stają się przedstawicielami
swojego terenu podczas rozgrywek
na wyższym szczeblu. Tak też stało się
w przypadku uczennicy Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, Sary
Rudzinskiej. Ta trzecioklasistka, pokonując rywali z gimnazjów powiatu nowodworskiego, została reprezentantką
naszego powiatu w etapie okręgowym (wojewódzkim) wspomnianej
Olimpiady.
Przygotowania do udziału w tym etapie trwały już od dawna, bowiem jednym z warunków przystąpienia jest
wdrożenie w środowisku lokalnym
akcji o charakterze prozdrowotnym.
Sara wdrażała ją pod hasłem „Kocham Cię życie“. Od dłuższego czasu na terenie szkoły przeprowadzane
były rozmaite działania skierowane do
osób o różnym przekroju wiekowym,

mające na celu krzewienie
i promocję zdrowego stylu
życia.
W ramach prowadzonej
akcji na terenie szkoły zorganizowała m.in. szkolny
konkurs recytatorski pod
hasłem „Każdy Ci to powie najważniejsze jest zdrowie”,
szkolny konkurs plastyczny „Aktywny nastolatek“, spotkanie z kosmetyczką, z absolwentem naszej szkoły
- piłkarzem Polonii Warszawa. Sara
wraz z opiekunami odbyła wycieczkę do Łajsk na lekcję w Laboratorium
Badawczym oraz do Centrum Zabaw
„Happy Park“ w Stróżewku.
Wykonała wiele gazetek, przeprowadziła pogadanki w klasach na temat
nadwagi, otyłości. Prowadziła również
zajęcia praktyczne: „Śniadanie daje
moc, Witaminki na talerzu“. Zajęła się
również sprawą ciężkich tornistrów
w kl. I. Pragnąc poznać zasób wiedzy
uczniów na temat prowadzenia przez
nich zdrowego stylu życia, przeprowadziła ankietę żywieniową wśrod
uczniów swojej klasy. Podczas dyskoteki szkolnej razem z koleżankami
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zaprezentowała pokaz zumby udowadniając, że „tańczyć każdy może“.
W czwartek, 15marca br. w Warszawie,
w Urzędzie Dzielnicy Targówek Sara,
wraz z 23 rywalami przystąpiła do testu wiedzy. Niestety została przez nich
pokonana, zajmując IV miejsce.
Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować tym wszytkim,
którzy wspierali nas w podejmowanych działaniach i służyli pomocą:
Dyrekcji szkoły, nauczycielom, p.
Annie Szymańskiej i pracownikom
Laboratorium Badawczego w Łajskach, p. Annie Łuczyńskiej, p. Danielowi Chorosiowi, pp. Wioletcie
i Pawłowi Miętkom, p. Marianowi Wasierzyńskiemu.
Opiekunowie SK PCK:
Z. Truszkowska, H. Golnik

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Spotkanie ze sztuką
Nasze dzieci z kl. 0 „A”
przez cały tydzień obcowały ze sztuką. Podczas
zajęć dzieci rozmawiały
na temat definicji sztuki,
pracy artystów, muzeum
w Luwrze, sławnych arcydzie ł malarz y, różnoro dnyc h st ylów
architektonicznych.

Główną postacią, wokół
której odbywały się zajęcia, był wielki artysta XIX w. Vincent Van Gogh. Uczniowie wysłuchali
fragmentu książki na temat życia i twórczości tego wspaniałego „rudowłosego szaleńca” pt. „Nazywam się…Vincent Van Gogh” Carne Martin,
Rebeca Luciani. Ten „rudzielec z dużymi oczami” zupełnie niezrozumiały
za życia, któremu udało się sprzedać tylko jeden obraz, został doceniony
dopiero po śmierci. Jego dzieła są najbardziej cenionymi pracami na aukcjach sztuki, a w jego rodzinnym kraju Holandii założono fundację i muzeum jego imienia.
W książce czytamy: „W życiu robiłem różne rzeczy – byłem po trochu
marszandem, kaznodzieją w zagłębiu węglowym, nauczycielem języków,
sprzedawcą książek…Ale moim prawdziwym powołaniem było malarstwo”.
Na zajęciach dzieci miały okazję podziwiać reprodukcję jego obrazu
zatytułowanego „Irysy”, jak również wcielić się w postać malarza, który
z pędzlem w ręku, berecikiem na głowie, zamyślony i rozmarzony, przelewa swoje uczucia, doznania, wzruszenie, zachwyt, emocje na płótno
na sztaludze, żonglując kolorami na palecie malarskiej.
Uczniowie kolorowali
obraz pt. „Gwiaździste
noc” oraz malowali
farbami „Słoneczniki”.
Dzieci miały również
okazję podziwiać architekturę najsławniejszych budowli dużych
miast, po czym w grupach pracowali nad planowaniem, konstruowaniem
dzielnic według własnego pomysłu. Powstały bardzo oryginalne i ciekawe projekty.
Był to tydzień pełen radości i kolorów, który uwrażliwił dzieci na sztukę
i wpłynął na rozwój ich kreatywności i twórczego myślenia. Okazało się,
że mamy w szkole bardzo pracowite i kreatywne robaczki.
AŁ

ZE SZKÓŁ

Wspomnienie o pilocie
Franciszku Rembeckim
We wtorek, 6 marca br., uczniowie klas V – VII uczestniczyli w nietypowej
lekcji historii, poświęconej pamięci urodzonego w 1914 roku w Pianowie – Bargłach Franciszka Rembeckiego, pilota Dywizjonu 300 „Ziemi
Mazowieckiej”, poległemu podczas misji bojowej w Holandii w nocy
z 12/13 czerwca 1944 roku. Jeszcze do niedawna postać i dokonania
Franciszka Rembeckiego znane były nielicznym, a w szczególności jego
najbliższej rodzinie. Za sprawą pani Moniki Sokołowskiej – wnuczki siostry lotnika niezwykłe koleje życia bohatera mogli teraz poznać również
uczniowie naszej szkoły. W interesującej prezentacji zapoznali się oni z życiorysem bohatera, karierą wojskową oraz ze szlakiem bojowym – od wybuchu II wojny światowej, poprzez ewakuację na Węgry, a stąd do Francji,
i później do Wielkiej Brytanii, gdzie Franek – jak zdrobniale wypowiadała się o swoim przodku pani M. Sokołowska – wstąpił w szeregi RAF-u.
Drugim prowadzącym spotkanie był Zbigniew Kowalewski – autor filmu
i książki o załodze bombowca Avro Lancaster DV 286 „Requiem dla Orłów”.
Uczniowie mogli obejrzeć wybrane fragmenty tego filmu oraz zapoznać
się z pamiątkami pozostałymi po Franciszku Rembeckim. Były wśród nich
m.in. zdjęcia, dokumenty, odznaczenia wojskowe oraz makieta samolotu
Avro Lancaster, na którym to plutonowy Franciszek Rembecki odbył swój
ostatni lot. Wiedza zdobyta podczas tego spotkania uświadomiła uczniom,
że wielcy bohaterowie nie znajdują się tylko na kartach podręczników
do historii, ale spotkać ich można również w najbliższym otoczeniu. Najlepszym tego przykładem jest Franciszek Rembecki, syn ziemi nasielskiej.
Krzysztof Macias
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DNI NASIELSKA
5-6 MAJA 2018

Żywność trafiła do osób potrzebujących

Zapraszamy na Dni Nasielska, najważniejszą imprezę w naszej gminie.
W tym roku to wydarzenie odbywać się będzie 5 i 6 maja br.

Piknik Rodzinny 5 maja

W sobotę, 5 maja br., odbędzie się Piknik Rodzinny na Stadionie Miejskim w Nasielsku. Start imprezy i jego oficjalne otwarcie przewidziane jest
na godz. 14.30. Następnie o godz. 15.00 będzie można posłuchać koncertu Nasielskiej Orkiestry Dętej.
W dalszej kolejności zobaczymy występ uczestników Terpsychora Dance Studio, Renaty Jadkowskiej. Tuż po nich swoje zdolności zaprezentują
laureaci przeglądu „O złotą nutkę”, a później wystąpią laureaci Mini Dance
Show.
Na naszej scenie zagości także ze swoimi największymi przebojami nasielski zespół Raggabarabanda. Bawić nas będzie kabaret KaŁaMasz.
To artyści znani z popularnego serialu „Ranczo”, którzy mówią o sobie,
że są „lekkostrawnym koktajlem starego kabaretu Długi”.
Wieczorem sceną zawładnie zespół Spike Up. A gwiazdą sobotniego wieczoru będzie zespół „Poparzeni Kawą Trzy”, który rozpocznie swój występ
ok godz. 21.00. Wśród przebojowych piosenek na pewno nie zabraknie
ich najnowszego utworu Szukam Cię wszędzie, czy też wielkiego hitu Byłaś dla mnie wszystkim. Zakończenie imprezy tego dnia zaplanowane jest
na godz. 22.30.
Dodatkowymi atrakcjami podczas Rodzinnego Pikniku będą: wesołe
miasteczko, różnorodne stoiska oraz prezentacja wozu bojowego OSP
Nasielsk.

Jarmark św. Wojciecha 6 maja

W niedzielę, 6 maja br, zapraszamy do parku przy kościele św. Wojciecha, gdzie będzie odbywał się Jarmark św. Wojciecha. Rozpoczynamy
mszą św. o godz. 12.00.
Już od godz. 13.00 przewidziane jest oficjalne otwarcie Jarmarku i Zdrowej
Majówki oraz prezentacja bogatej oferty stoisk z rękodziełem i produktami regionalnymi.
W tym roku będzie można nabyć tam oryginalne cudeńka. Miłośnicy
zdrowej, regionalnej żywności także znajdą coś dla siebie.
Zdrowa Majówka rozpocznie się rano w siedzibie SP ZOZ w Nasielsku przy
ul. Sportowej 2.
Od godz. 10.00 do 12.30 na parkingu przed kościołem św. Wojciecha
zlokalizowany zostanie krwiobus. Bardzo ciekawym punktem imprezy
będzie żywa lekcja historii, jakiej udzielą nam rekonstruktorzy. Do czasów
średniowiecznych jarmarków przeniosą nas dzięki gawędom o dawnych
dziejach.
Ostatnim punktem programu tego dnia będzie występ nasielskiego chóru Lira i kwartetu smyczkowego, który będzie miał miejsce w kościele
św. Wojciecha.
Dodatkowymi atrakcjami, z których skorzystać będzie można tego dnia
będą: dmuchańce dla najmłodszych, prezentacje OSP, a także stoisko
garncarskie i stanowisko łucznicze.
Imprezę poprowadzi Mirosław Szczypek.
Zapraszamy!
(red.)
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W d n i a c h 26 –29 m a r c a
w nasielskiej strażnicy OSP
trwała akcja przekazywania
żywności osobom potrzebującym wsparcia z naszej gminy. Organizatorem tej akcji
na terenie powiatu nowodworskiego jest Oddział Rejonow y PCK w Now ym
Dworze Mazowieckim. Osoby potrzebujące z Nasielska
mogł y do tej pory odbierać żywność w punkcie PCK
w Nowym Dworze Mazowieckim. Tuż przed Świętami
Wielkanocnymi z inicjatywy
Magdaleny Biernackiej starosty nowodworskiego i Mariana Wasierzyńskiego prezesa
OR PCK oraz nasielskich strażaków ochotników zorganizowano punkt przekazywania żywości
w Nasielsku. Chodziło tu też o to,
aby ułatwić odbiór żywności blisko
miejsca zamieszkania osób, którym
taka żywność została przyznana.
Listę osób potrzebujących pomocy ustalił nasielski MOPS.
W akcję zaangażowała się osobiście pani starosta. Wsparł ją również
wicestarosta Paweł Calak. Znacząca była pomoc radnego powiatowego Kazimierza Drabika, który
zabezpieczył transport żywności
do Nasielska. W akcję włączyli się
nasielscy strażacy z miejscowej
OSP. Starostwo Nowodworskie
oddelegowało do pracy przy rozdawaniu żywności panią Małgorzatę Stroińską. Do pomocy
nasielskie Warsztaty Terapii Zawo-

dowej oddelegował y
panią Agnieszkę Michalak.
Akcja przebiegła bardzo
sprawnie. Duża w tym
zasługa osób i stowarzyszeń zaangażowanych
w akcję. Dary w postaci
żywności otrzymało blisko 180 osób.
Ob ecny Operac yjny
Program Żywnościowy przewidziany jest
na lata 2014 – 2020.
Współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD).
Instytucją zarządzającym Programem w Polsce jest Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-

nej. Od początku w realizację tego
Programu angażuje się PCK.
andrzej zawadzki

Z GMINY

Zamieszanie wokół koncertu
„Tygodnik Nowodworski” postanowił zorganizować koncert
charytatywny na rzecz Karoliny Wodyńskiej, o której pisaliśmy
w ŻN nr 25/2017 (W spirali strachu,
s.5). To bardzo chwalebna idea,
ale organizator, zanim jeszcze poczynił konkretne ustalenia z burmistrzem Nasielska i dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1, w tej placówce
miała odbywać się impreza, już
obwieścił swój pomysł na profilu
FB i zaprosił wykonawców. Sprawa organizacji koncertu wzbudziła wiele emocji na sesji Rady
Miejskiej, 1 marca br., kiedy Adam
Balcerzak redaktor naczelny TN zarzucił burmistrzowi Nasielska wycofywanie się z obietnic i poprosił
radnych o przeznaczenie 5 tys. zł
na organizację koncertu. Burmistrz
deklarował wtedy, że bardziej jest
skłonny wspomóc rodzinę finansowo
za pośrednictwem MOPS i ostatecznie Rada nie zdecydowała się
wydatkować pieniędzy na koncert.
Redaktor Balcerzak na profilu FB
koncert odwołał, po czym rozgorzała tam gorąca dyskusja m.in.
na temat władz samorządowych
Nasielska. Ostatecznie roli mediatora w tej sprawie podjął się radny
Dariusz Kordowski, który postanowił wesprzeć pomysł Tygodnika No-

wodworskiego. Z jego inicjatywy 12
marca br. odbyło się w nasielskim
magistracie spotkanie w tej sprawie.
Uczestniczyli w nim Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska wraz
z pracownikami UM, radni nasielskiej
Rady Miejskiej, policja, przedstawiciel straży pożarnej, przedstawiciel
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Adam
Balcerzak z TN. Po krótkiej wymianie informacji na
temat wymagań,
jakie należy spełnić, by koncert
doszedł do skutku, zgodzono
się z tym, iż hala
sportowa przy SP
nr 1 nie nadaje się
na imprezę, w której ma wziąć udział
ponad 900 osób.
Jednocześnie
ustalono, że odb ęd zie się ona
w ustalonym
wcześniej terminie, czyli 8 kwietnia, na stadionie
miejskim.
W ł a d z e g m i ny
Nasielsk użyczą
na ten cel terenu na Sta-

dionie M iej sk im, udostęp nią
znajdujący się tam budynek oraz
media, natomiast pozostałe kwestie
dotyczące przygotowania, przeprowadzenia, ochrony koncertu i finalizacji przekazania środków finansowych
na rzecz Karoliny spoczywają na
jego organizatorze.
(red.)
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Kino NIWA ZAPRASZA
4–8 kwietnia, GODZ. 15.00

Traktorek Florek 2D
(dubbing)

Familijny; Norwegia; Czas trwania: 1 godz. 18 min.

Traktorek Florek to opowieść nie tylko o tym,
że na wsi nie ma nudy i jest to genialne miejsce
na spędzenie wakacji, ale również o solidarności, współpracy oraz wzajemnej trosce.
4–8 kwietnia, GODZ. 17.00

Plan B

Dramat, komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 25 min.

Bohaterów poznajemy kilkanaście dni przed
walentynkami, w chwili gdy w ich życiu wydarza się coś całkiem nieoczekiwanego - coś,
co wywraca je do góry nogami. Sytuacje,
z którymi się konfrontują, prowadzą do zaskakujących rozwiązań. Natalia, Mirek, Klara
i Agnieszka spotykają na swojej drodze ludzi
(i zwierzęta!), którzy dają im nadzieję na to,
że trudne początki nieraz prowadzą do odnalezienia prawdziwych uczuć...
4–8 kwietnia, GODZ. 19.00

Kształt wody (z napisami)

Fantasy; USA; Czas trwania: 1 godz. 59 min.

Baśń dla dorosłych, której akcja rozgrywa się
u szczytu zimnej wojny, w Stanach Zjednoczonych około roku 1962. Elisa pracuje w pilnie
strzeżonym, sekretnym laboratorium rządowym. Jej życie zmienia się na zawsze, gdy wraz
z koleżanką z pracy, Zeldą, odkrywa, że w laboratorium przeprowadzany jest eksperyment,
który zaważyć może na losach świata.
11–15 kwietnia, GODZ. 15.00
18–22 kwietnia, GODZ. 15.00

Gnomeo i Julia.
Tajemnica zaginionych
krasnali 3D (dubbing)

Animacja, familijny, Wielka Brytania, Czas trwania:
1 godz. 35 min.

HOROSKOP

Baran 21.03-20.04
Nie przegap swojej szansy i bądź odważny,
a następne miesiące przynosić będą zyski.
Uda Ci się znaleźć wyjście ze starych kłopotów, uparcie drąż trudne tematy i dokładnie
czytaj umowy, które podpisujesz.
Byk 21.04-20.05
Naucz się odróżniać rzeczy naprawdę ważne
od drobiazgów i spokojnie rozmawiaj z innymi. Będziesz mniej spostrzegawczy, bardziej senny i zdystansowany. Unikaj ryzyka
i zadbaj o siebie.
Bliźnięta 21.05-21.06
Dzięki umiejętności pracy pod presją uda Ci
się wyjść zwycięsko z sytuacji kryzysowych.
Nie będziesz teraz wzorem cierpliwości i wyrozumiałości. W sprawach osobistych bądź
bardziej ostrożny.
Rak 22.06-22.07
W pracy okaże się, że jesteś szybszy, bystrzejszy i lepiej zorganizowany od swoich
konkurentów. Nie ulegaj jednak wpływom
innych i miej zawsze własne zdanie. Zrezygnuj z kawy i cukru.
Lew 23.07-23.08
Popatrz na zawodowe sprawy z dystansu, wtedy przestaniesz się denerwować na ludzi, którzy nie zasługują na Twoją uwagę. Szef będzie
wymagał od Ciebie większego zaangażowania.
Zażywaj magnez.
Panna 24.08-22.09
Będziesz teraz nieco przemądrzały i bardziej
niż zwykle nieufny. Unikaj dyskusji związanych
z pieniędzmi. Ktoś może przekonywać Cię do
inwestycji, na którą jest jeszcze za wcześnie.
Zmień dietę.

Waga 23.09-23.10
Ostrożnie z obietnicami. Nie deklaruj się, że
komuś pomożesz, dopóki nie dowiesz się,
o co konkretnie chodzi. Pochłoną Cię nowe
zainteresowania i pasje. Weekend sprzyja odpoczynkowi tylko we dwoje.
Skorpion 24.10-22.11
Przestaniesz wyręczać leniwych i pomagać
tym, którzy potrafią sami sobie ze wszystkim
poradzić. Zadbaj o swoje zdrowie, bo nieregularny tryb życia może odbić się na Twojej kondycji.
Strzelec 23.11-21.12
Bądź czujny i przewidujący, ale nie wyolbrzymiaj swoich problemów. Uwierz w siebie
i śmiało realizuj swoje plany. W pracy staniesz
się wzorem dla innych, a w domu będziesz
egzekwować wykonywanie obowiązków.
Koziorożec 22.12-20.01
W miłości nadejdzie czas porządków i ważnych decyzji. Najpierw zapłać rachunki, a
potem planuj wydatki. Łatwo będzie Ci teraz
zdobyć uznanie i zyskać nowych przyjaciół.
Bądź oszczędny!
Wodnik 21.01-19.02
Uda Ci się ubić korzystny interes lub spotkać
z kimś, od kogo zależy wiele Twoich spraw.
Unikaj fast foodów, a do pracy zabieraj zawsze drugie śniadanie. W miłości czeka Cię
wielkie powodzenie.
Ryby 20.02-20.03
Znajdź czas dla osób, które naprawdę Cię potrzebują. Nie odrzucaj propozycji szkoleń, bo
nie tylko czegoś się nauczysz, ale i poznasz
ciekawych ludzi. Nie bagatelizuj tego, co Ci
dolega lub co Cię boli.

Na terenie Londynu ktoś wykrada ogrodowe
krasnale na masową skalę. Jest tylko jedna osoba, którą można wezwać z prośbą o pomoc…
Sherlock Gnom. Sherlock przybywa z odsieczą wraz ze swym nieodłącznym kompanem
– Watsonem. Śledztwo zaprowadzi naszych
bohaterów w nieoczekiwane miejsca, poznają nowe ornamenty, wspólnie z którymi będą
odkrywać nieznane zakamarki miasta.
11–15 kwietnia, GODZ. 17.00

Kobieta sukcesu

Komedia romantyczna; Polska; Czas trwania: 1 godz.
45 min.

Główną bohaterką jest Mańka (Agnieszka Więdłocha), szefowa firmy w wielkim mieście, której życie nagle wywraca się do góry nogami.
Jej biznes pada ofiarą nieuczciwej konkurencji,
związek z Norbertem (Mikołaj Roznerski) przeżywa kryzys, a pod drzwiami mieszkania kobieta zastaje Lilkę (Julia Wieniawa), młodszą siostrę
uosabiającą chaos, tak obcy perfekcyjnej Mańce. Jako przebojowa kobieta sukcesu Mańka nie
zamierza się poddawać i skupia się na walce o
przetrwanie firmy i zdemaskowanie oszustów!
11–15 kwietnia, GODZ. 19.00

Lady Bird (z napisami)

Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 33 min.

Christine „Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) ze wszystkich swych młodzieńczych sił
sprzeciwia się matce (Laurie Metcalf). Kobiecie
silnej, wyrazistej o jasno sprecyzowanych poglądach, pracującej bez wytchnienia jako pielęgniarka po tym, jak jej mąż (Tracy Letts) stracił
pracę. Warto wspomnieć, że bunt tytułowej
Lady Bird to tak naprawdę walka z samą sobą,
bowiem niezależność nastolatki jest lustrzanym
odbiciem charakteru matki.
18–22 kwietnia, GODZ. 17.00

Player One (z napisami)

Sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 20 min.
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PIŁKA NOŻNA

Sukces Żbika na wyjeździe
Bardzo dobrym wynikiem zakończył się ostatni mecz Żbika Nasielsk, który odbył się
31 marca br. w Nowym Mieście. Pokonał on na wyjeździe 3:1 Sonę Nowe Miasto.
Wielu uważa mecze tych drużyn za lokalne derby, dlatego
też przyciągnął on liczne grono kibiców obu drużyn.
Już pierwsza połowa zakończyła się dwoma bramkami dla Żbika, które
w 8. minucie strzelił Kamil Stańczak, a w 40. minucie Mateusz Bramowicz.
Druga połowa podgrzała emocje, gdy w 70. minucie gola Żbikowi strzelił
reprezentant Sony, jednak nasielscy piłkarze nie dali się do samego końca i w ostatniej minucie kolejnego gola dla naszych strzelił Rafał Milewski.
Kolejne zwycięstwo i sytuacja po 18. kolejce zapewniło Żbikowi czwarte
miejsce w tabeli z 35 punktami.
Michał B.

Podziękowanie

W imieniu mieszkańców Nasielska oraz Zarządu Rejonowego PCK
w Nowym Dworze Mazowieckim składamy serdeczne podziękowania
Starostwu Powiatowemu, a szczególnie:
Pani Magdalenie Biernackiej,
Panu Pawłowi Calakowi,
Panu Kazimierzowi Drabikowi
za osobiste zaangażowanie w organizację wydawania żywności w ramach Programu Wsparcia dla najuboższej ludności powiatu nowodworskiego. Jednocześnie gorąco dziękujemy wolontariuszom z OSP
Nasielsk za cenną pomoc i wsparcie podczas dystrybucji żywności
w dniach 26-29.03.2018 r.
Marian Wasierzyński
ZR PCK Nowy Dwór Mazowiecki

Kwalifikacja Wojskowa 2018

Życie Nasielska nr 8 (498); 6.04.–19.04.2018

OGŁOSZENIA
DROBNE
Instalacje elektryczne od A do Z.
Tel. 534 011 229.
Firma budowlana w Nasielsku zatrudni pracowników ogólnobudowlanych
z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.
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
Działka w Pieścirogach Starych blisko dworca, 11 000 m2 do zabudowy
mieszkalno-usługowej z domkiem
do remontu, media na działce. Cena 39
zł za metr2. Tel. 694 151 463.
Sprzedam działkę o pow. 1400 m2 +budynek gospodarczy we wsi Miękoszyn.
Tanio. Tel. 505 175 125.
Zatrudnię położną na pełny wymiar
godzinowy do pracy w lecznictwie ambulatoryjnym w Płońsku. Charakter
zatrudnienia do ustalenia. Wymagana
znajomość komputera. Kontakt
tel. 604509374
Dotacje PROW 2014-2020. Małe
Gospodarstwa (60 tys. zł), Młody Rolnik
(100 tys. zł), Rozpoczęcie Działalności
(100 tys. zł).Wypełnianie dokumentów.
Dojazd do rolników. tel. 795-931-529
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Kupię jałoszki ras mlecznych czysto
rasowe. Tel. 696 623 424.
Sprzedam mieszkanie 64 m2, 4 piętro.
Tel. 513 138 153.

Kwalifikacja wojskowa 2018 w powiecie nowodworskim rozpoczyna się 4 kwietnia
i potrwa do 23 kwietnia.W tym roku kwalifikacja wojskowa obejmie głównie mężczyzn
urodzonych w 1999 roku. Przed komisjami stawią się również osoby, urodzone w latach
wcześniejszych, które nie mają orzeczonej kategorii zdrowotnej.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
54 m2 + piwnica i garaż na 2 samochody, murowany. Blok w Nunie.
Tel. 602 708 604.

Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Nasielsk to: 11.04.2018 - 13.04.2018 r.

Wycinka drzew, pielęgnacja ogrodów.
Tel. 667 569 562.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018:
KTO MUSI SIĘ STAWIĆ PRZED KOMISJĄ

W 2018 roku przed komisjami lekarskimi mają obowiązek stawić się mężczyźni urodzeni
w 1999 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy jeszcze nie posiadają
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Oprócz tego na komisję lekarską zostaną wezwane osoby urodzone w latach
1997-1998, które:
•
ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby
wojskowej, a termin odroczenia kończy się przed terminem kwalifikacji;
•
wnioskowały o zmianę kategorii zdrowotnej.
Na kwalifikację wojskową muszą stawić się również kobiety urodzone w latach 1994—1999,
które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz te, które w roku szkolnym
lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami
tych szkół lub kierunków.

MIEJSCE PROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ,
TELEFON KONTAKTOWY
Klub Technika w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewkiego 6 A,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 664 193 167, 604 213 416.

Docieplanie budynków – remonty.
Tel. 667 569 562.
Usługi stolarskie. Tel. 667 569 562.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667
569 562.
Sprzedam mieszkanie 64 m2, parter,
ul.Warszawska.Tel. 512 122 660 (dzwonić po 17.00).
Sprzedam działkę budowlaną
ul. Topolowa. Tel. 733 676 795.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Sprzedam działkę uzbrojoną, budowlaną, Nowe Pieścirogi, ul. Turkusowa.
Tel. 502 081 799.

6.04.–19.04.2018; Życie Nasielska nr 8 (498)

OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam rozrzutnik do obornika
2-osiowy, posiada burty do kukurydzy – 4000 zł; rozsiewacz nawozów
zaczepiany dwutalerzowy – 1000 zł;
opryskiwacz 300 l zasięg 10 m – 2000
zł; sadzarkę do ziemniaków – 500 zł.
Tel. 604 537 374; 606 723 459.
S p r z e d a m c i ą g n i k z t ur e m ,
ul. Warszawska 110, Nasielsk.
Sprzedam działkę budowlaną 1400 m2,
Stare Pieścirogi. Tel. 793 433331;
668540 245.
Kupię mieszkanie 30-60 m2 w Nasielsku.
Tel. 793 568 668.
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
1260 m 2, położoną w Nasielsku
ul. Sosnowa. Tel. 661 739 797.
Hurtownia Elektryczna MARCO zatrudni pracownika na stanowisko:
Magazynier. CV można składać osobiście: Nasielsk, ul. Płońska 20.
Poszukujemy kierowcy kat. C + E.Tylko
bliskie trasy, do 100 km od Nasielska.
Więcej informacji: tel. 665 002 085 lub
osobiście Zakład BRIX - Kosewo 134.
Zatrudnię do prac remontowo-budowlanych. Praca całoroczna w okolicach
Nasielska. Tel. 791 400 564.
Gąsocin -2,5 ha - działka pięknie położona. Wjazd z asfaltowej drogi przez
gesty las, polana, stawek rybny. Są warunki zabudowy, idealna na dom lub
pensjonat. Cena 85 tys. Właścicielka:
tel. 502 115 413.

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 numerem telefonu
572 388 046
2.04.–8.04.2018 r.
– Apteka Cefarm,
ul. Boh. Modlina 28,
Nowy Dwór Maz.
9.04.–15.04.2018 r.
– Apteka Syrenka
ul. Mazowiecka 11,
Nowy Dwór Maz.

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

gazeta@noknasielsk.pl

tel./fax 23 691 23 43

www.noknasielsk.pl

na Twoją reklamę

(red.)

To miejsce czeka

Osoby zainteresowane pracą
(umowa o pracę na czas zastępstwa)
na stanowisku asystenta rodziny,
proszone są o kontakt w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku
od poniedziałku do piątku
godz. 8:00 - 16:00
tel. (23) 69 33 006
I. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1. posiada:
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co
najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z
dziećmi lub rodziną lub
• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi
lub rodziną;
2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Konkurs dla OSP
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs
pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”. Zadaniem jego
uczestników będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej na tytułowy temat oraz przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami. Dla 5 najlepszych uczestników w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR będą torby
medyczne z wyposażeniem dla ratowania życia ludzkiego OSP R1.
Ponadto każdy OR ARiMR wyłoni jeden projekt, który weźmie udział
w ogólnopolskim głosowaniu publicznym na profilu FB ARiMR. Nagrodami, w tej części konkursu będą: za I defibrylator AED, za II miejsce: zestaw
treningowy: defibrylator i fantom, za III miejsce: pilarka spalinowa.
Prace konkursowe przesyłać można od 1 czerwca br. do 15 sierpnia br.,
zaś ogłoszenie wyników nastąpi do 20 sierpnia br. Natomiast głosowanie
na FB odbywać się będzie od 27 sierpnia do 2 września br.
(red.)

Podziękowanie

16.04.–22.04.2018 r.
– Apteka
ul. Czarnieckiego 4,
Nowy Dwór Maz.
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Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej „Gramy dla Wojtusia” dla naszego syna, Wojtka Ogrodowskiego. Dziękujemy w szczególności Panom: Markowi Prusinowskiemu,
prezesowi MLKS Żbik i Markowi Maluchnikowi, sekretarzowi Nasielska.
Jesteśmy również niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy byli z nami
w tym dniu i wspomogli naszą akcję.
Dzięki Wam przypomnieliśmy sobie, że są jeszcze ludzie, którzy odznaczają się bezinteresowną pomocą, życzliwością i wrażliwością
na drugiego człowieka.
					
Magdalena i Piotr Ogrodowscy

URZĄD SKARBOWY
INFORMUJE
Już dzisiaj złóż wstępnie wypełniony PIT za 2017
r.
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) to propozycja rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za rok 2017, przygotowana przez urząd skarbowy.
PFR możesz uzupełnić o ulgi (np. na dzieci), odliczenia czy 1% podatku
dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).
Dzięki PFR roczny PIT złożysz szybko i pewnie, bo znacznie spada ryzyko błędów popełnianych przy samodzielnym składaniu deklaracji
podatkowej.

Co to jest PFR

PFR (ang. pre-filled tax return) to wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które proponuje ci urząd skarbowy. Może to być:
• PIT-37 – jeśli uzyskałeś przychody z zatrudnienia,
• PIT-38 – jeśli uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji).
PFR jest przygotowany wyłącznie na podstawie informacji otrzymanych od płatników oraz od organów rentowych. Jeśli z niego skorzystasz, to sprawdź poprawność danych wykazanych w udostępnionym
zeznaniu. Możesz je uzupełnić o:
• ulgi i odliczenia,
• dane OPP, której chcesz przekazać 1% swojego podatku,
• dodatkowe przychody oraz koszty uzyskania przychodów.

Dlaczego warto skorzystać z PFR
Oszczędzasz czas i minimalizujesz ryzyko błędów rachunkowych lub
pomyłek, które możesz popełnić przy samodzielnym przepisywaniu
danych z informacji od płatników (np. z PIT-11).
To urząd skarbowy wpisuje za ciebie przychody, koszty uzyskania
przychodów i składki na ubezpieczenia, wykazane w informacjach
złożonych przez twojego pracodawcę. Szybciej otrzymasz też zwrot
nadpłaconego podatku.

Jak złożyć PFR

Ze wstępnie wypełnionego PIT za 2017 r. możesz skorzystać na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów do 30 kwietnia 2018 r. Pełnomocnik nie może pobrać za ciebie PFR.
Jak pobrać, podpisać i wysłać PFR? Skorzystaj z instrukcji „PFR. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za rok 2017” na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Zachęcamy też do skorzystania z innych usług MF,
dotyczących rozliczenia rocznego:

Wystąp o sporządzenie twojego PIT
przez urząd skarbowy (PIT-WZ)
Jeśli nie chcesz sam wypełniać rocznego PIT, może cię wyręczyć urząd
skarbowy. Wystarczy, że złożysz wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ – za pośrednictwem Portalu Podatkowego, bankowości elektronicznej lub systemu e-Deklaracje.
PIT-WZ możesz składać do 16 kwietnia 2018 r. Urząd skarbowy w ciągu
5 dni roboczych e-mailowo poinformuje o sporządzeniu zeznania (na
adres wskazany we wniosku). Po otrzymaniu propozycji zeznania możesz je odrzucić lub zaakceptować. Jeśli nie zrobisz nic do 30 kwietnia
2018 r., będzie to oznaczać złożenie zeznania.

1 procent podatku dla OPP (PIT-OP)

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i chcesz przekazać 1% swojego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego, możesz do 30
kwietnia 2018 r. złożyć oświadczenie PIT-OP (dostępne w formie elektronicznej i papierowej). Urząd skarbowy samodzielnie wyliczy kwotę
1 proc. podatku i przekaże ją wskazanej OPP. W ten sposób oszczędzisz
czas i nie musisz wypełniać całego zeznania podatkowego.
Pamiętaj! Aby skorzystać z PFR, PIT-WZ i PIT-OP nie musisz posiadać
płatnego podpisu elektronicznego.
Więcej informacji o usługach znajdziesz na Portalu Podatkowym,
www.szybkipit.pl oraz profilu SzybkiPIT na FB.
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NA SPORTOWO

Nasz człowiek na mundialu w Rosji
Nasielszczanin, Paweł Sokolnicki,
będzie sędziował mecze w trakcie
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
w Rosji. To już pewne. Na tę wiadomość czekało z niepokojem
wielu mieszkańców nasielskiej gminy. Otrzymaliśmy ją w ostatnich
dniach ostatniego tygodnia marca.
Powiadamił o niej, za naszym pośrednictwem, czytelników „Życia
Nasielska”, osobiście sam Paweł.
Nasz Arbiter czuje się tą decyzją władz Światowej Federacji Piłki Nożnej zaszczycony. My razem
z nim. Gratulujemy mu tego sukcesu, bo niewątpliwie jest to jego
sukces. Sukces także jego najbliższych. To również sukces Nasielska,
bo z piłką nożną zetknął się właśnie

w Nasielsku. Nasielszczanie zawsze
kochali piłkę nożną.
Przypomnijmy jeszcze, że kilka tygodni temu w swym napiętym kalendarzu znalazł kilka godzin, aby
spotkać się na naszej hali sportowej z młodymi piłkarzami z naszego miasta. Opowiadał im o swej
drodze na szczyty sędziowskiej
kariery. Długo odpowiadał też
na ich pytania, zostawił im autografy.
W rosyjskich finałach wystąpi wraz
ze swymi kolegami z sędziowskiego teamu: Szymonem Marciniakiem – sędzią głównym i Tomaszem
Listkiewiczem sędzią liniowym.
To dobrze rozumiejący się zespół. Wszyscy trzej panowie to sam
szczyt światowej elity sędziowskiej.

Pan Paweł ma bardzo bogate doś wiadczenie na naj w yższ ym
szczeblu sędziowskiej kariery. Sędziuje wiele spotkań międzynarodowych, w tym mecze w Lidze
Europejskiej. Sędziował też mecze
w czasie ostatnich Mistrzostw Europy we Francji.
Do mistrzostw świata
w Rosji pozostało już mniej niż
trzy miesiące. Wystąpią na nich
nie tylko nasi sędziowie, ale i nasi
piłkarze. Obydwu teamom życzymy sukcesów. Nie spotkają się jednak w meczu finałowym
w Moskwie. Nie mogą bowiem
sędziować swej narodowej jedenastce.
andrzej zawadzki

SPORT SZKOLNY

Mini piłka ręczna dla podstawówek
W piątek, 12 marca br., w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku odbył się turniej mini piłki ręcznej dla dziewcząt i chłopców z gminy Nasielsk. O miano reprezentanta gminy Nasielsk w zawodach powiatowych
walczyły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa ze Starych Pieścirogów, Szkoła Podstawowa nr 2 z Nasielska,
Szkoła Podstawowa z Dębinek oraz Szkoła Podstawowa z Bud Siennickich. Po losowaniu i ustaleniu kolejności
spotkań przystąpiono do zawodów. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt:
SP Stare Pieścirogi - SP Dębinki
1:3
SP Dębinki - SP-2 Nasielsk
5:0
SP Stare Pieścirogi - SP-2 Nasielsk
6:1
I miejsce SP Dębinki
II miejsce SP Pieścirogi
III miejsce SP-2 Nasielsk

4 punkty
2 punkty
0 punktów

Reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach: (Oliwia Bryła, Paulina Więsek, Zuzanna Ziemińska, Patrycja Komornicka,
Joanna Rakowiecka,Alicja Kraśniewicz, Natalia Strzelczak, Dagmara Brych, Karina Holender, Natalia Wiśniewska, Patrycja Fabianowicz).
Opiekunem zespołu był pan Rafał Markiewicz

Kategoria chłopców:
SP Budy Siennickie - SP Dębinki
SP Dębinki - SP 2 Nasielsk
SP Budy Siennickie - SP Stare Pieścirogi
SP Stare Pieścirogi - SP 2 Nasielsk
SP Budy Siennickie - SP 2 Nasielsk
SP Stare Pieścirogi - SP Dębinki

1:3
3:6
2:3
0:10
1:5
4:3

I miejsce SP 2 Nasielsk
II miejsce SP Stare Pieścirogi
III miejsce SP Dębinki
IV miejsce SP Budy Siennickie

6 punktów
4 punkty
2 punkty
0 punktów

Reprezentacja chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku: (Kacper Jaglarski, Wiktor Rutkowski, Karol Nagiel, Krystian
Chołody, Oliwier Branicki, Aleksander
Skłucki, Dawid Kępczyński, Dominik
Kopyszko, Bartek Tomczyk, Piotr Tarnowski,
Bartek Wiechowicz, Filip Kamiński, Wiktor
Darmetko). Opiekunem zespołu był pan
Mariusz Kraszewski.

Po zakończonym turnieju reprezentacjom szkół zostały wręczone
pamiątkowe dyplomy i puchary.
M.K.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „siódmego”, 23.03.2018 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
3. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski		
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
5. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś		
7. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
8. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		

80 pkt (63,49%)
77 pkt (61,11%)
71 pkt (56,35%)
66 pkt (52,38%)
58 pkt (46,03%)
57 pkt (45,24%)
49 pkt (38,89%)
46 pkt (36,51%)

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

39 pkt
39 pkt
39 pkt
36 pkt
36 pkt
34 pkt
33 pkt
30 pkt
28 pkt
24 pkt
24 pkt
24 pkt
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