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Z RADY
Kiedy ponowne 
wybory 
w Pieścirogach?

Jak udało się nieoficjalnie dowie-
dzieć naszej redakcji, ponowne 
wybory samorządowe w Nowych 
Pieścirogach, w związku z rezygna-
cją z mandatu wybranej Elżbiety Lat-
kowskiej, odbędą się najwcześniej 
w marcu 2019 roku. Nowy radny 
mógłby szybciej zasiąść w radzie, 
gdyby E. Latkowska zrezygnowała 
jeszcze przed złożeniem ślubowania. 
Teraz bowiem komisarz wyborczy 
musi wydać postanowienie o wy-
gaśnięciu mandatu radnej oraz po-
stanowienie o przeprowadzeniu 
wyborów uzupełniających i ustale-
niu kalendarza wyborczego.

Tym samym, podczas tegoroczne-
go uchwalania budżetu na rok 2019, 
mieszkańcy Nowych Pieścirogów 
nie będą mieli swojego przedstawi-
ciela, który dążyłby do tego, aby za-
planowano na przyszły rok realizację 
inwestycji w tej części gminy.

E.G.

Z GMINY

Problem z odbiorem odpadów

– Co się takiego stało, że śmieci nie są 
odbierane? Czy to wina gminy, która 
nie umie sobie poradzić z problemem 
śmieci? Czy firmy, która nie potrafi 
zorganizować sobie pracy? – pyta-
ją zbulwersowani mieszkańcy naszej 
gminy na wieść o tym, że 20 grud-
nia 2018 r. do odwołania wstrzymany 
został odbiór odpadów zmieszanych 
z nieruchomości znajdujących się na 
terenie całej gminy Nasielsk.

Internauci na FB ogłaszają śmiecio-
wy Armagedon, zaś co bardziej za-
palczywi mieszkańcy telefonowali do 
nasielskiego magistratu domagając się 
wyjaśnień.

Jak udało nam się dowiedzieć, już od 
kilku tygodni, wiele gmin na Mazow-
szu ma problemy z odbiorem od-
padów zmieszanych. Tak było m.in. 
w Serocku, Jabłonnie, Otwocku. A te-

raz, niemal z dnia na dzień, spotkało  
to również naszą gminę.

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Go-
spodarki Opadami (WPGO) dla Ma-
zowsza gmina Nasielsk znajduje się 
w regionie płockim, w którym funk-
cjonują Regionalne Instalacje Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK-i), gdzie zagospodarowywa-
ne są odpady. Każdy z RIPOK-ów 
ma narzucony odgórnie limit przy-
jęć określonej ilości odpadów. Nie-
stety, wyczerpał się on w niektórych 
RIPOK-ach tuż przed końcem 2018 
roku.

– Kiedy tylko firma Błysk-bis poinfor-
mowała nas o trudnościach z prze-
kazywaniem odpadów zmieszanych 
z naszej gminy do Regionalnych In-
stalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) w regio-

nie płockim niezwłocznie powia-
domiliśmy o tym mieszkańców za 
pośrednictwem urzędowej strony 
internetowej, FB i sms – wyjaśnia Ja-
dwiga Szymańska z wydziału  środo-
wiska i ochrony obszarów wiejskich 
UM Nasielsk. – Okazało się, że żaden 
z RIPOK-ów w regionie płockim,  
ze względu na określone limity za-
gospodarowania odpadów, nie 
może w tej chwili przyjąć odpadów 
z naszej gminy. Nie ma też możli-
wości, by firma Błysk-bis odstawiła 
nasze odpady do RIPOK-u spoza re-
gionu płockiego, ze względu na wy-
sokie kary finansowe – dodaje.

W 2017 r. mieszkańcy naszej gmi-
ny produkowali 200 ton odpadów 
zmieszanych miesięcznie, pod ko-
niec 2018 r., było tych odpadów już 
300 ton na miesiąc.

Do tej pory, jak podkreśla kierow-
nik J. Szymańska, firma Błysk-bis 
odbierała sprzed posesji naszych 
mieszkańców każdą ilość śmieci 
bez względu na to, czy były to od-
pady segregowane czy zmieszane.

– Teraz, ze względu na wyjątko-
wą sytuację, która prawdopodob-
nie potrwa do końca 2018 r. na 
bieżąco będą odbierane odpady 
zmieszane, ale tylko ze spółdziel-
ni mieszkaniowych i budynków 
wielolokalowych. Mieszkańców 
nieruchomości prosimy o prowa-
dzenie dokładnej segregacji od-
padów i przetrzymanie na swoich 
posesjach. Natomiast odpady se-
gregowane będą odbierane zgod-
nie z harmonogramem – mówi  
J. Szymańska.

(red.)
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

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

Z UM
Informacja dotycząca składania 
zgłoszeń o przyznanie medali  
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, 
będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk, zainteresowane otrzy-
maniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej 
woli poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, 
które będą obchodziły w roku 2019 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zo-
stały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na 
przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń  
i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 
6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca grudnia 
2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. nr 213. Informacja 
pod numerem tel.: 23 6933112.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Mikulska

Z UM

Zmiana godzin pracy
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nasielska z dnia 
22 listopada, ustala się następujące godziny pracy Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku:

W dniu 31 grudnia 2018 roku (poniedziałek) – w godz. 8.00 -14.00

Z UM

Darmowa pomoc prawna
Od 1 stycznia 2019 r. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, któ-
ra złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
udzielane jest w zakresie:
 – rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 – ubezpieczenia społecznego,
 – spraw administracyjnych,
 – prawa podatkowego,
 – spraw rodzinnych,
 – spraw karnych,
 – prawa pracy.

Nieodpłatne porady świadczone będą w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Godziny przyjęć: poniedziałek godz.13 00 – 17 00; wtorek – czwartek 
godz.12 00 – 16 00; piątek godz.11 00 – 15 00.

Porad będzie udzielał adwokat/radca prawny Fundacji „HONESTE VIVE-
RE”, z siedzibą w Warszawie.

Uruchomiono specjalny numer telefoniczny umożliwiający uprawnionym 
dokonywanie zgłoszeń 22 765 32 08 oraz e-mailowy npp@nowodwor-
ski.pl

Z RADY

Składy komisji 
merytorycznych RM
Od momentu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Nasielsku 
swoje pierwsze spotkania miało już 7 stałych komisji RM. Na pierwsze posie-
dzenie czeka jeszcze tylko Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Po rezygnacji Elżbiety Latkowskiej z mandatu radnej zmniejszyły się składy 
osobowe trzech komisji, w których miała pracować: Komisji Infrastruktu-
ry i Porządku Publicznego; Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zmiany w składach komi-
sji zostaną wprowadzone już po wyborach uzupełniających do nasielskiej 
Rady Miejskiej, które najprawdopodobniej odbędą się w marcu 2019 r.

Składy poszczególnych merytorycznych komisji Rady Miejskiej przed-
stawiają się następująco:

Komisja Budżetu i Finansów:
1. Krzysztof Fronczak – Przewodniczący Komisji; 2. Andrzej Pacocha – 
Wiceprzewodniczący Komisji; 3.Rodryg Czyż; 4. Rafał Dłutowski, 5. An-
toni Kalinowski, 6. Mirosław Świderski.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:
1. Mirosław Świderski – Przewodniczący Komisji; 2. Jan Lewandowski – 
Wiceprzewodniczący Komisji, 3. Michał Brodowski, 4. Rafał Dłutowski,  
5. Dawid Domała, 6. Dariusz Sawicki.

Komisja Rolnictwa:
1.Antoni Kalinowski – Przewodniczący Komisji, 2. Rafał Dłutowski – Wi-
ceprzewodniczący Komisji, 3.Janusz Gers, 4. Dariusz Kordowski, 5. Jan Le-
wandowski, 6. Jerzy Lubieniecki, 7. Andrzej Pacocha.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
1.Dariusz Sawicki – Przewodniczący Komisji, 2. Domała Dawid – Wice-
przewodniczący Komisji, 3. Michał Brodowski, 4. Krzysztof Fronczak,  
5. Dariusz Kordowski, 6. Tomasz Pietras.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1 Janusz Gers – Przewodniczący Komisji, 2. Dawid Domała – Wiceprze-
wodniczący Komisji, 3. Antoni Kalinowski, 4. Jerzy Lubieniecki, 5. Dariusz 
Sawicki, 6. Mirosław Świderski.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
1.Rafał Dłutowski – Przewodniczący Komisji, 2.Tomasz Pietras – Wice-
przewodniczący Komisji, 3. Krzysztof Fronczak, 4. Antoni Kalinowski,  
5. Dariusz Sawicki.

Komisja Rewizyjna:
1.Michał Brodowski – Przewodniczący Komisji, 2. Jan Lewandowski – Wi-
ceprzewodniczący Komisji, 3. Rodryg Czyż, 4. Janusz Gers, 5. Tomasz Pie-
tras.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Jan Lewandowski – Przewodniczący Komisji, 2. Michał Brodowski,  
3. Krzysztof Fronczak, 4. Janusz Gers, 5. Mirosław Świderski.

(red.)
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Z MIASTA

Chodzą ulicą 
W centrum Nasielska, mimo zimowej aury, trwają prace przy budowie ka-
nalizacji. W ostatnich dniach roboty prowadzone były wzdłuż ulicy Kiliń-
skiego, na całej szerokości chodnika. Dlatego piesi, żeby ominąć wykopy, 

wychodzą na jezdnię, aby przedostać się dalej albo na drugą stronę ulicy. 
Tym samym stwarzają niebezpieczne sytuacje na jezdni, zarówno dla nich 
samych, jak i dla kierowców. Firma wytyczyła wąskie przejście dla pie-
szych i warto z niego korzystać. 

(e.)

Z RM

Radny zaprasza 
Do tej pory regularnie, raz w tygodniu, z mieszkańcami naszej gminy spo-
tykał się podczas swoich dyżurów w nasielskim magistracie przewodni-
czący bądź wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Pozostali radni raczej nie 
organizowali cyklicznych spotkań z mieszkańcami.

Radny nasielskiej Rady Miejskiej, Dawid Domała zapowiadał przed wyborami, 
że regularnie będzie organizował spotkania dla mieszkańców. Pierwsze takie 
spotkanie odbyło się w sobotę, 15 grudnia, o godz. 17.30 w holu Nasielskiego 
Ośrodka Kultury. Mimo przedświątecznego czasu przybyło na nie kilka osób.

– Dziękuje mieszkańcom, którzy znaleźli czas i przyszli na spotkanie ze mną 
jako radnym. Szkoda, że było nas tak mało, jednak mimo to zamierzam or-
ganizować tego typu zebrania w przyszłości, byśmy mogli wspólnie poruszać 
tematy, które nas dotyczą. O kolejnej dacie poinformuję państwa wrzucając 
ulotkę do waszych skrzynek na listy oraz na FB – informuje radny Dawid Do-
mała.

(red.)

Z GMINY

Roboczy statut 
Młodzieżowej Rady
Trwają prace nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy. W ponie-
działek, 17 grudnia 2018 roku, odbyło się kolejne spotkanie w sprawie 
jej powstania. Tym razem na spotkaniu pojawiła się jedynie reprezentacja 
uczniów i nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewi-
cza. Podczas spotkania Krzysztof Miller, kierownik wydziału administra-
cji nasielskiego magistratu, przedstawił zebranym roboczą wersję statutu 
Młodzieżowej Rady. Teraz zadaniem uczniów z obu szkół ponadpodsta-
wowych z naszej gminy będzie zebranie uwag do tego dokumentu. Spo-
tkanie koordynować ma zaangażowana w projekt Elżbieta Wróblewska 
z Rady Pożytku Publicznego.

Michał B.

Z POWIATU. Nowy Dwór Maz.

W przychodni 
specjalistycznej mają windę
Pacjenci korzystający z usług przychodni specjalistycznej w Nowym 
Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego doczekali się udogodnień. 
W końcu udało się zrealizować planowaną od lat budowę windy. W środę, 
19 grudnia br., w uroczystości otwarcia wyremontowanej części przychodni 
wzięli udział m.in. Krzysztof Kapusta – starosta nowodworski, Paweł Calak – 
wicestarosta nowodworski, członkowie zarządu powiatu nowodworskiego, 
Jacek Kacperski – dyrektor NCM wraz z pracownikami oraz Dorota Poula-
kowska – kierownik przychodni wraz z pracownikami. Pacjenci mogą już 
korzystać z nowej windy. Dodatkowo w ramach prac, na które przychod-
nia pozyskała dofinansowanie z PEFRON-u, podjęto działania polegające 
na remoncie recepcji oraz poczekalni. Jacek Kacperski, dyrektor NCM, pod 
którego pieczą wykonany został remont przychodni specjalistycznej, nie 
spoczywa jednak na laurach. W NCM przy ul. Miodowej w Nowym Dworze 
Maz. trwają obecnie prace przy budowie nowego SOR-u. Planowany termin 
ich zakończenia to 30 czerwca 2019 roku.

E.G.

Z GMINY

Pokonać barierę PKP…
Od momentu moder-
nizacj i  l in i i  E-65 War-
szawa – Gdynia w 2010 
roku wybudowane wte-
dy przejście podziemne 
na stacji PKP stało się bar-
dziej torem przeszkód niż 
elementem ułatwiającym 
funkcjonowanie miesz-
kańcom naszej  gminy 
i pasażerom.

O d  l a t  z  p r o b l e m e m 
b or yka s ię  więk szość 
m i e szk a ń c ów  M o go -
wa, Siennicy, czy Starych 
Pieścirogów, którzy chcą 
dostać się do sklepu, szkoły, przy-
chodni czy do kościoła. Często 
można spotkać tu osoby starsze, 
które wnoszą i znoszą rower dźwi-
gając go pod pachą.

Choć władze PKP Polskie Linie 
Kolejowe twierdzą, że osoby nie-

pełnosprawne mogą korzystać 
z zainstalowanych tu platform, to 
nie cieszą się one zainteresowa-
niem. Do tego nie są one przysto-
sowane do przewozu rowerów.

Po wybudowaniu przejścia pod-
ziemnego z pewnością w tym rejo-
nie jest bezpieczniej. Modernizacja 
maksymalnie zmniejszyła liczbę 
jednopoziomowych skrzyżowań 
z torami kolejowymi. Obecnie na 
terenie gminy Nasielsk znajdują się 
dwa takie skrzyżowania – w Mogo-
wie i Kosewie.

Podobne przejścia podziemne po-
wstały też w Legionowie, Nowym 
Dworze Mazowieckim czy Pomie-
chówku. W tym ostatnim jednak 
sytuacja jest na tyle komfortowa, 
że tuż przy stacji PKP znajduje się 
skrzyżowanie drogowo-kolejowe, 
którym można ominąć przejście 
podziemne. W innych miejscowo-
ściach zainstalowano windy, choć 
pojawiały się też awarie, co odbija-
ło się echem w lokalnych mediach.

Nadzieją na poprawę sytuacji była 
budowa nowoczesnego i ekolo-
gicznego dworca PKP, który został 
oddany do użytku w 2015 roku. 
Niestety oczekiwania mieszkańców 
i pasażerów zakończyły się rozcza-
rowaniem.

Liczne prośby i uwagi w kwestii 
przejścia podziemnego napł y-
wają do radnego z tego terenu, 
Krzysztofa Fronczaka. On sam wie-
lokrotnie wraz z radą sołecką Mo-

gowa i okolicznych miejscowości 
kontaktował się z władzami PKP 
w sprawie wprowadzenia zmian 
usprawniających pokonanie przej-
ścia podziemnego.

– Na początku maja br. Rada So-
łecka wsi Mogowo wraz z miesz-
kańcami zwróci ła się z prośbą 

o pomoc mieszkańcom i pasa-
żerom w usunięciu barier archi-
tektonicznych na dworcu PKP 
w Nasielsku – mówi radny Krzysz-
tof Fronczak.  – Poprosi l i ś my 
o wykonanie najazdów w przej-
ściu podziemnym. Podkreśliliśmy 
również, że temat często opisy-
wany był w lokalnej prasie oraz 
zauważyliśmy, że zainstalowa-
ne w tym przejściu platformy są 
kompletnie nietrafionym rozwią-
zaniem. Absurdem jest to, ażeby 
z nich skorzystać, trzeba zadzwonić 
do pracownika PKP. Zamontowa-
nie szyn byłoby na pewno tańszym 
rozwiązaniem, niż utrzymanie ist-
niejących platform – dodaje.

Również władze gminy Nasielsk 
od lat zwracały się do władz PKP 
z prośbą o rozwiązanie tego pro-
blemu, jednak bez efektu.

W czerwcu 2018 roku Rada Sołec-
ka otrzymała pismo z PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA, podpisane przez 
zastępcę dyrektora ds. eksploata-

c yjnych,  w któr ym 
znalazła się informa-
cja, że PKP nie wyraża 
zgody na zamonto-
wanie prowadnic (me-
t a l o w yc h  s z yn )  n a 
schodach w przejściu 
podziemnym przy sta-
cji PKP Nasielsk z uwagi 
na przepisy prawne, jak 
i niewykluczone pono-
szenie odpowiedzial-
ności za ewentualne 
uszczerbki na zdrowiu 
i mieniu pasażerów. Do 
pisma załączono wa-
runki techniczne mak-

symalnego nachylenia pochylni 
z Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z 2002 roku.

Być może dobrym rozwiązaniem 
byłoby zaproszenie władz PKP, by 
naocznie mogli przekonać się jaką 
niedogodnością są dla okolicznych 
mieszkańców obecne rozwiązania 
techniczne. Spotkanie takie uda-
ło się zorganizować dwa lata temu 
władzom Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. Ostatecznie niedawno 
zainstalowane zostały tam szyny, 
które ułatwiają prowadzenie rowe-
ru po schodach przejścia podziem-
nego. Może podobna instalacja 
mogłaby też powstać w Nasielsku?

MB.

Dworzec PKP w Nowym Dworze Maz.

Dworzec PKP w Nasielsku.
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KRONIKA OSP
15 grudnia zastępy z OSP Nasielsk 
i JRG Nowy Dwór Mazowiecki 
zostały zadysponowane do kolizji 
drogowej dwóch samochodów w 
miejscowości Chrcynno. Działania 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia i pojazdów.

19 grudnia OSP Nasielsk i JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki zostały 
zadysponowane do pożaru sa-
mochodu w Nasielsku na ulicy 
Starzyńskiego.

NASZE SPRAWY

Debata  
o bezpieczeństwie
We wtorek, 11.12.2018 r., w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Nasielsku odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bez-
pieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” zorganizowana wspólnie 
z Nasielskim Uniwersytetu Trzeciego Wieku skierowana była do miesz-
kańców miasta i gminy Nasielsk, a w szczególności do seniorów. Spotkanie 
prowadził rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim, podkom. Szymon Koźniewski.

W debacie udział wzięli: komendant nowodworskiej policji - mł. insp. Ma-
rek Chodakowski, zastępca komendanta powiatowego - mł. insp. Przemy-
sław Suchecki, sekretarz Nasielska - Marek Maluchnik, komendant policji 
w Nasielsku - podinsp. Dariusz Leszczyński, zastępca komendanta - kom. 
Radosław Miłoszewski, naczelnik ruchu drogowego z Nowego Dworu 
Mazowieckiego - podkom. Sebastian Podgórski oraz dzielnicowi z terenu 
Nasielska.

Wykład skierowany był do osób starszych. Prowadzący opowiadał 
o sposobach, jakie wykorzystują oszuści do wyłudzania pieniędzy oraz 
innych dóbr materialnych od seniorów. W pierwszej części przedsta-
wiono krótką charakterystykę pracy policji w Nasielsku na przestrzeni 
ostatnich 2 lat i okresu od 1 stycznia do końca listopada oraz najbardziej 
uciążliwych przestępstw społecznych m.in. przestępstw rozbójniczych, 
bójek i pobić, kradzieży i kradzieży z włamaniem, zdarzeń w ruchu dro-
gowym, itp. W 2016 r. policja utworzyła aplikacje, które pomagają poin-
formować władze o zagrożeniach występujących w okolicy („Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”) oraz wyszukaniu odpowiedniego 
dzielnicowego po adresie rewiru lub nazwisku („Moja Komenda”). Dru-
ga część wykładu skupiała się na oszustwach dokonywanych na oso-
bach starszych. Najczęstszym sposobem wykorzystania łatwowierności 
seniora jest tzw. „metoda na wnuczka”. Oszuści stosujący tę metodę 
podają się za bliską osobę, w celu wyłudzenia pieniędzy, najczęściej na 
leczenie lub kaucję, ofiara oszustwa, która chce pomóc bliskim, wpada 
w pułapkę. Równie popularnym sposobem jest tzw. „metoda na poli-
cjanta”. W tym przypadku do ofiary dzwoni osoba podająca się za funk-
cjonariusza policji lub CBŚ, która pod pretekstem przeprowadzanych 
operacji mających na celu schwytanie przestępców, wyłudza od osób 
w podeszłym wieku pieniądze, aby złapać domniemanego złodzieja na 
gorącym uczynku. Osoba starsza ma poczucie obywatelskiego obo-
wiązku, dlatego decyduje się na przekazanie pieniędzy fałszywemu 
funkcjonariuszowi. Do mniej popularnych metod należą: „metoda na 
inkasenta”, „metoda na loterię lub zaliczkę”, „metoda na administrację”, 
„metoda na sprzedawcę perfum”, „metoda na dostawcę prądu lub usług 
telekomunikacyjnych”.

Moda na oszustwa finansowe względem osób starszych nie traci na po-
pularności, co więcej, jest ciągle udoskonalana. Najczęściej ofiarami wy-
łudzenia padają osoby starsze, mieszkające samotnie. Seniorzy, mimo 
licznych ostrzeżeń, nie są świadomi zagrożenia i kierowani chęcią po-
mocy nadal dają się oszukiwać. Policja apeluje o zachowanie ostrożności 
i zwiększenie czujności względem obcych osób.

Funkcjonariusze obecni na wykładzie udzielili także kilku 
cennych rad:
• Jeśli w rozmowie pada słowo „pieniądz” to zawsze mamy do czynienia 

z oszustwem. Policja nigdy nie prosi o pieniądze!

• Jeśli ktoś telefonicznie poprosi o pieniądze, należy jak najszybciej się 
rozłączyć i zadzwonić do najbliższych w celu potwierdzenia np. wy-
padku, choroby itp., lub na policję, aby zgłosić przestępstwo.

Na zakończenie spotkania istniała możliwość zadawania pytań, które do-
tyczyły nie tylko bezpieczeństwa względem osób starszych, ale ogólnie 
bezpieczeństwa na naszym terenie.

(b)

FOTOOBSERWATOR

Gdzie jest Studzianka?
– Tyle lat już mieszkam w Budach 
Sienickich, a nie słyszałem, żeby 
w pobliżu była jakaś „Studzianka”, 
ale za to są Studzianki. To tylko jed-
na litera, ale zmienia znaczenie – 
mówi pan Jan.

Taka nazwa miejscowości pojawiła się 
na znaku drogowym zainstalowanym 
na drodze powiatowej relacji Na-
sielsk-Pomiechówek. Ustawiono go 
w Cegielni Psuckiej, tuż przed skrzy-
żowaniem w pobliżu Szkoły Podsta-
wowej im. Pierre’a de Coubertina. To 
już kolejna oczywista pomyłka na 
wspomnianej drodze, jaką zauważyli 
i zgłosili nam czytelnicy ŻN.

(red.)

NA SYGNALE

Wpadł  
przez awanturę
W niedzielę, 16 grudnia 2018 r., policjanci z Nasielska zatrzymali 27-letniego 
mężczyznę, który był poszukiwany. W jednym z mieszkań w Nasielsku doszło 
do awantury miedzy konkubentami. Na miejscu interweniowali policjanci z na-
sielskiego komisariatu. Mundurowi przystąpili do załagodzenia konfliktu.

W trakcie czynności okazało się, że sądy w Pułtusku i Legionowie wydały w su-
mie 4 nakazy doprowadzenia mężczyzny, który był w mieszkaniu. Rafał B. ma 
zasądzaną karę łącznie 8 lat pozbawienia wolności za przestępstwa rozbójnicze 
i przeciwko mieniu.

27-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnie skazanego 
przetransportowano do zakładu karnego, gdzie odbędzie swój wyrok.

sk

Z POWIATU

Spotkanie świąteczne
W niedzielę, 16 grudnia 
br., po raz IV przed sie-
dzibą starostwa powiatu 
nowodworskiego odby-
ło się świąteczne spotka-
nie mieszkańców naszego 
powiatu. Jak co roku, od 
wczesnych godzin po-
rannych rozpoczęł y się 
intensywne przygotowa-
nia, a punktualnie o go-
dzinie 15.00, rozpoczęło 
się wspólne kolędowanie. 
Firma Inter Cars w swoim 
ogromnym samochodzie 
przygotowała mnóstwo 
atrakcji dla najmłodszych.

Uzdolniona młodzież z 
placówek oświatowych z 
terenu powiatu nowodworskiego 
przywitała gości ciekawym pro-
gramem wokalnym.

W trakcie oficjalnego przywitania 
uczestników były życzenia i ciepłe 
słowa ze strony Krzysztofa Kapusty 
- starosty nowodworskiego, Pawła 

Calaka - wicestarosty nowodwor-
skiego, Moniki Nojbert - członka 
zarządu powiatu oraz Jacka Ko-
walskiego - Burmistrza Nowego 
Dworu Mazowieckiego. Gościem 
specjalnym spotkania był św. Mi-
kołaj, który przyniósł ze sobą pre-
zenty. Kolędy w całkiem nowych 
aranżacjach przedstawiła zgroma-
dzonym Joanna Berdyn, mieszkan-
ka powiatu. Uczestnicy spotkania 
obejrzeli przedstawienie ogniowo-
-ledowe przygotowane przez Teatr 
Ognia WIDMO z Glinojecka. A na 
zakończenie swój pokaz zaprezen-
towała Amatorska Grupa Teatralna 
z Goławic Pierwszych.

(red.)  
za: FB profil powiat 

nowodworski



528.12.2018–10.01.2019; Życie Nasielska nr 1 (517) AKTUALNOŚCI
Z POWIATU

Z GMINY

Zalewa  
Pniewską Górkę
Do naszej redakcji wpłynął list od jednego z mieszkańców gminy w sprawie 
podtopień na Pniewskiej Górce.

– Przechodząc przez mostek na ul. Pniewska Górka zauważyłem, że już od 
dłuższego czasu rzeka Nasielna w tym miejscu nie płynie, tylko stoi. Jest wy-
soka i zarośnięta rzęsą. Wystąpiła z koryta i zalała okoliczne łąki. Wiadomo, że 
płynie, ale wolno. To powoduje, że zaczyna zarastać, i to od dawna. Jest to wi-
doczne także z mostu obok kościoła. Może spowodowały to bobry, które bu-
dują żeremie. Ale to już powinny sprawdzić odpowiednie czynniki i zareagować 
– czytamy w liście.

W tej sprawie wielokrotnie interweniował już radny Mirosław Świderski. Regular-
nie apeluje on o podjęcie działań w celu podczyszczenia rzeki. Jak informuje Ja-
dwiga Szymańska, kierownik wydziału ochrony środowiska i rozwoju obszarów 
wiejskich w nasielskim magistracie, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie miesiąc temu pracowali we wskazanym miejscu.

– Byłam na miejscu w czasie prac przeprowadzanych przez Wody Pol-
skie. Był także obecny radny Mirosław Świderski. Niestety podjęte działa-
nia nie są satysfakcjonujące i zwróciliśmy się o podjęcie dalszych kroków 
i prac o szerszym zakresie. Wiemy, że teraz zalewany jest też mostek 
w Pniewskiej Górce, stąd konieczność ponownego, tym razem skutecz-
nego, oczyszczenia rzeki Nasielnej. Gmina może jednak tylko czekać na 
odpowiedź Polskich Wód – mówi kierownik Jadwiga Szymańska.

E.G.

Gala najlepszych projektów
W środę,  12 grudnia 2018 r. , 
w Hotelu Royal w Modlinie od-
była się konferencja podsumowu-
jąca trwające od kilku miesięcy 
warsztaty ożywienia społeczno-
-gospodarczego i  aktywizacj i 
rynku pracy w ramach Partner-
stwa Lokalnego powiatu nowo-
dworskiego.

O s t a t n i e  s p o t k a n i e  z a t y -
t u ł o w a n o  S i ł a  p a r t n e r s t w a 
w powiecie nowodworskim: Gala 
projektów społeczno-gospodar-
czych i aktywizacji rynku pracy 
wypracowanych z udziałem part-
nerstwa międzysektorowego w po-
wiecie nowodworskim do wspólnej 
realizacji w latach 2018-2013.

Ten niecodzienny 
projekt, mający na 
celu wypracowanie 
współpracy między 
przedstawicielami 
różnych środowisk, 
został zainicjowany 
przez Powiatow y 
Urząd Pracy w No-
wym Dworze Ma-

zowieckim pod patronatem 
Starosty Nowodworskiego. 
Przez kilka miesięcy uczest-
nicy pracowali nad stworze-
niem ciekawych projektów 
społeczno-gospodarczych, 
które zaktywizują lokalny 
rynek pracy. A wszystko to 
odbywało się pod czujnym 
okiem trenera, Jadwigi Ol-
szowskiej - Urban.

W pierwszej części konfe-
rencji Marzenna Boczek, 
dyrektor PUP w Nowym 
D wo r z e  M a z . ,  w rę c z y-
ła podziękowania liderom 
partnerstwa, fundatorom 
i współorganizatorom spo-
tkań. Podziękowanie dla burmi-
strza Nasielska odebrał sekretarz, 
Marek Maluchnik. Następnie pre-
zentację na temat rozwoju No-
wego D woru Mazowieck iego 
przedstawił burmistrz tego miasta 
– Jacek Kowalski. Pierwszą część 
spotkania zakończył krótki kon-
cert z muzyką na żywo.

W drugiej części konferencji od-
były się prezentacje najciekaw-
szych projektów, które został y 
wybrane w głosowaniu na po-
przednim spotkaniu. Wśród nich 
największą popularnością cieszył 
się pomysł Rowerem przez po-
wiat nowodworski. Zaprezento-
wał go Jacek Kowalski, burmistrz 
Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Omówił powstanie sieci szlaków 
rowerowych w cał ym powie-
cie i  z integrowanie go z tak i-
mi miastami jak Warszawa czy 
P łock.  Nasielsk i  projekt Szla-
kiem nasielskiego guzika zapre-
zentowała Kinga Szczypek ze 
Stowarzyszenia Społeczno-Ar-
tystycznego Skafander z Cieksy-
na. Projekt nawiązuje do historii 
Nasielska i znajdującej się tu nie-
gdyś fabryki guzików. Zakłada on 
powstanie guzikowego mura-
lu, tablicy pamiątkowej w miej-
scu, gdzie znajdowała się fabryka 
guzików. Do tego wątku nawią-
zywać będą także wszelkie insta-
lacje: szyldy, grafika, place zabaw, 
„pomnik guzika”, guzikowe ciast-
ka wypiekane już przez cukiernię 

„Ptyś”. Wszystkie te działania mają 
na celu zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej miasta i całego re-
gionu.

Pozostałe projekty, które przed-
stawiono podczas warsztatów to: 
Kampinoska Kraina Wisły (Da-
niel Rutkowski),  Stowarzysze-
nie Partnerstwa Gospodarczego 
Powiatu Nowodworskiego  (Ja-
kub Urbaniak), Portal Współpracy 
Nowodworskiej (Paweł Kabata), 
Młodzi Rządzą – Nic o nas bez 
nas  (Agnieszka Siwek), Nowo-
czesna Szkoła Zostańmy Tutaj – 
Edukacja – Rozwój – Przyszłość 
(Ewa Grzybowska, Bożena Kry-
siak).

(MB)

U NAS

Fort III – pamięć o katowni  
w Pomiechówku
Tuż przed świętami, w czwartek, 20 
grudnia o godzinie 18.00, w czy-
telni nasielskiej biblioteki odbyło się 
spotkanie z historykiem – dr Pio-
trem Oleńczakiem, który wygłosił 
wykład na temat Fortu III w Pomie-
chówku. 

Przedświąteczny czas sprawił, że 
słuchaczy nie było zbyt wielu, ale 
ci, którzy znaleźli czas na wysłu-
chanie prelekcji, byli żywo zainte-
resowani historią, która rozegrała 
się w forcie. Przede wszystkim dla-
tego, że niemal każdy z nich miał 
w rodzinie kogoś, kto przeszedł 
przez piekło obozu w Pomiechów-
ku lub, częściej, zakończył tam ży-
cie…

Dr Piotr Oleńczak jest członkiem 
rady Fundacji Fort III w Pomie-
chówku i zajmuje się, między in-
nymi, przywracaniem pamięci 
o mieszkańcach północnego Ma-
zowsza bestialsko wymordowa-
nych właśnie na terenie fortu. Mało 
kto, nawet z ludzi mieszkających 
w okolicy, wie, że w pomiechow-
skim forcie znajdowała się katownia 
gestapo. Początkowo był tam obóz 
przejściowy, do którego od mar-
ca 1941 roku trafiali przesiedleńcy. 
Jednak szybko obóz przejściowy 
stał się obozem zagłady. Niemcy 
dokonywali w nim masowych eg-

zekucji a zwłoki grzebali we wspól-
nych mogiłach. 

Trudno jest określić dokładną licz-
bę ofiar, ale przez obóz przeszło kil-
kadziesiąt tysięcy osób, kilkanaście 
tysięcy prawdopodobnie już go nie 
opuściło.

Poruszająca prelekcja dr Oleńcza-
ka wywarła wielkie wrażenie na 
uczestniczących w spotkaniu, które 
było potęgowane pokazem zdjęć 
i dokumentów poświadczających 
fakt zbiorowych mordów.

Członkowie fundacji chcą stworzyć 
możliwie pełną listę więźniów For-
tu III w Pomiechówku, chcą, żeby 
pamięć o tym miejscu była równie 

silna, jak o Treblince czy Oświęci-
miu, gdyż tragedia, która się w nim 
rozegrała była porównywalna. Chcą 
zapobiec zatarciu się w pamięci Po-
laków faktów o istnieniu tego miej-
sca. Dlatego też wszyscy, którzy 
chcą i są w stanie udzielić infor-
macji o więźniach mazowieckiej 
katowni mogą odwiedzić stronę  
www.forttrzecipomiechowek.org, 
aby nie zostały po nich tylko napisy 
na ścianach…

Można tam również znaleźć więcej 
informacji zarówno na temat fun-
dacji, jak i samego Fortu i wyda-
rzeń, które się w nim rozegrały.

EL
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WARTO PRZECZYTAĆ

Statek, rzecz ciekawa
Twórczość literacka Waldemara Łysiaka 
może budzić kontrowersje, autor posiada 
bowiem wyraziste poglądy na takie tema-
ty jak polityka, kościół czy relacje damsko-
-męskie. Jednak nie można odmówić mu 
również ogromnej erudycji, czego dowo-
dzi jego kultowe już dzieło pod tytułem 
Statek.

Akcja książki dzieje się w fikcyjnym pań-
stwie Nolibabie w bliżej nieokreślonych 
ramach czasowych, które jednak odpo-
wiadają czasom mniej więcej współcze-
snym. Krajem co rusz wstrząsają przemiany ustrojowe od totalitaryzmu 
do populistycznej demokracji, co daje autorowi okazję do komenta-
rzy na temat polityki w każdym z nich. Świat przedstawiony widzimy 
z perspektywy losu kilku pokoleń rodziny Flowenolów. Narratorem jest 
najmłodszy członek klanu Nurni, chociaż na głównego bohatera wyra-
sta stryj Hubert, wielki erudyta prowadzący najstarszy biznes na świecie.

Struktura książki może wydawać się interesująca osobom, które nie mia-
ły wcześniej do czynienia z dziełami Waldemara Łysiaka. Autor nie bawi 
się w niej w rozbudowane opisy krajobrazów, scenerii, w której przeby-
wają bohaterowie, ich strumieni myśli itp.

Statek momentami przypomina bardziej sztukę teatralną, gdzie akcję 
pchają do przodu głównie dialogi i monologi bohaterów, które zajmują 
zasadniczo większość stron. Czasami więc Statek sprawia wrażenie by-
cia pretekstem dla Łysiaka do wydawania opinii na frapujące go kwestie. 
A opinie, jak było już wspomniane, ma co najmniej „wyraziste”.

Jednak właśnie w dialogach i monologach tkwi największa siła Statku. 
Erudycja Waldemara Łysiaka jest ogromna, a wkładane w usta Huberta 
monologi na różne tematy (z naciskiem na kobiety) potrafią ciągnąć się 
naprawdę długo na zmianę, a to zachwycając (jakąś błyskotliwą myślą), 
a to bulwersując (kiedy dotknie tematu drażliwego dla danego czytelni-
ka). Z drugiej jednak strony na pewno znajdą się osoby, dla których taka 
forma będzie męcząca. Niemniej kilka tekstów ze Statku weszło przez 
lata do obiegu jak kultowe już miliony much nie mogą się mylić. Moż-
na wręcz zasiąść do lektury z notesem i co rusz spisywać co ciekawsze 
myśli, lepiej jednak, żeby ten notes nie był za cienki, bo może skończyć 
się pod koniec pierwszego rozdziału!

Kiedy Statek został wydany po raz pierwszy w 1994 roku, narobił zamie-
szania i przysporzył Łysiakowi zwolenników i wrogów (choć sam pisze 
w innej książce mniej więcej: Prawdziwy mężczyzna musi mieć wrogów). 
Przeczytany po ponad dwudziestu latach od tego momentu wciąż wy-
daje się świeży, wciąż zachwyca i bulwersuje.

Paweł Kozłowski

DKK grudzień

W podróży po PRL-u
W sobotę, 15 grudnia 2018 r., odbyło się ostatnie już w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. W 
miłym towarzystwie, przy kawie i cieście, odbyliśmy podróż do PRL-u, a raczej jego ,,luksusowej” strony.

Słowa ,,luksus” i „PRL” rzadko chodzą ze sobą w parze. Raczej we wspomnieniach pojawiają się niedobory 
(bądź nawet braki) prawie wszystkich produktów, kolejki i kombinowanie. Z drugiej jednak strony, prawie 
każdy znał kogoś z tamtych czasów, co posiadał coś, czego zwykły śmiertelnik nie byłby w stanie dostać. 
I właśnie tym osobom poświęcona była klubowa lektura Księżyc z Peweksu. O luksusie w PRL autorstwa 
Aleksandry Boćkowskiej. Marynarze, członkowie partii, prywaciarze i parę innych grup społecznych mogli 
sobie pozwolić w tamtych czasach na więcej niż przeciętny obywatel.

Jak każda książką o PRL-u, tak i tak wzbudziła żywiołowe dyskusje wśród klubowiczów, również ze względu 
na swoje osobiste odczucia względem tamtej epoki i porównanie do czasów współczesnych. Porównania, 
co warto zauważyć, nie zawsze były na korzyść czasów współczesnych, w których wciąż występują nierów-
ności społeczne a brak towarów na półkach zastąpiono brakiem pieniędzy na nie. Pani Irena Konerberger 
podzieliła się z klubowiczami wspomnieniami z czasów szkoły, którą przyszło jej kończyć w czasach PRL, 
i wcale nie były to złe wspomnienia. Być może po latach zapominamy o negatywnych aspektach czasów, 
w jakich przyszło nam żyć a pozostają w nas tylko pozytywne wspomnienia. Z pewnością PRL miał rów-
nież swoje uroki, a rzeczy zdobyte z trudem bardziej się szanowało. Ciekawe, co o czasach współczesnych 
będzie się mówić za 30 lat…

Następne spotkanie DKK odbędzie się w sobotę, 12 stycznia 2019 r. Tematem naszych rozmów będzie książ-
ka Moje córki krowy i jej kontynuacja Porozmawiaj ze mną autorstwa Kingi Dębskiej. Z reportażu zejdziemy 
więc na ścieżkę historii rodzinnych z całymi ich wzlotami i upadkami. Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Paweł Kozłowski

LITERACKO

Turniej twórczości Herberta
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. Pamiętali o tym uczniowie Zespołu 
Szkół Zawodowych w Nasielsku, którzy pod kierownictwem polonistki - pani Agaty Żbikowskiej, ściśle współpra-
cowali z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nasielsku, aby uczcić i upamiętnić jednego z najwybitniejszych 

poetów polskich i europejskich XX 
wieku. W celu uwieńczenia cało-
rocznych obchodów Samorząd 
Uczniowski ZSZ w Nasielsku i Biblio-
teka zorganizowali Turniej Twórczo-
ści Zbigniewa Herberta, który odbył 
się 13 grudnia o 11.00 w sali teatru 
„Bez nazwy”. Turniej odbywał się 
w trzech kategoriach, każdy mógł 
wziąć udział w odpowiadającej mu 
formie rywalizacji, gdyż celem było 
propagowanie poezji Herberta oraz 
rozwijanie wyobraźni poprzez łą-
czenie sztuki, słowa i obrazu. Zgod-
nie z tym zamysłem można było 
się sprawdzić w kategorii recytacji, 
konkursie plastycznym oraz teście 
wiedzy o życiu i twórczości Zbi-
gniewa Herberta. Nic nie stało na 
przeszkodzie, żeby wziąć udział we 
wszystkich trzech kategoriach, co 
też niektórzy z uczniów uczynili.

Konkurs miał dość nietypo-
wą formę, gdyż był przepro-
wadzany podczas inscenizacji 
s łowno-muzycznej , którą 
była rozmowa uczniów ZSZ 
z samym poetą, w którego 
rolę wcielił się Krzysztof Tu-
rek. To on, opowiadając o ży-
ciu Herberta, zadawał pytania, 
na które musieli odpowia-
dać uczestnicy testu wiedzy, 
podzieleni na trzyosobowe 
grupy. A pytał o wiele szcze-
gółów, o dokładną datę uro-
dzenia, ukończone kierunki 
studiów, kolejność wydawa-
nia tomów poetyckich i wiele 
innych. Przerywnikami w tym 
swoistym wywiadzie z poetą były recytacje wybranych wierszy autora, które surowo oceniała komisja w skła-
dzie: pani w-ce dyrektor ZSZ – Urszula Dalecka, przedstawicielki Biblioteki – pani Izabela Mazińska i pani Ewa 
Laskowska oraz pani Krystyna Winnicka - przewodnicząca Rady Rodziców. Recytacja była na wysokim pozio-
mie i trudno było jednoznacznie wyłonić zwycięzcę. Słuchając występów można było jednocześnie podziwiać 
prace plastyczne, będące częścią dekoracji sali, tu również konkurencja była ogromna. Prace plastyczne, nie tylko 
laureatów, można oglądać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Miejskiej.

Bardzo ciekawym akcentem była recytacja Przesłania Pana Cogito czytana przez uczniów szkoły w różnych ję-
zykach: niemieckim, angielskim, czeskim, japońskim, francuskim i rosyjskim oraz muzyczny przerywnik w wy-
konaniu Julii Tyc i Julii Bieleckiej.

(bibl.) Z BIBLIOTEKI

Mikołaj w bibliotece
W środę, 19 grudnia 2018 r., w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Nasielsku 
odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 2 z wy-
chowawczynią Małgorzatą Olbryś. Miała ona na celu  przybliżenie zwy-
czajów i tradycji związanych z Wigilią i świętami Bożego Narodzenia. 
Dzieci wysłuchały bibliotecznej Mikołajki, która przedstawiła m.in. opo-
wieści o św. Mikołaju i o dawnych zwyczajach oraz wiersze świąteczne. 
Nie zabrakło również dowcipów. Podczas spotkania miała miejsce burzliwa 
dyskusja na temat Czy św. Mikołaj istnieje naprawdę. Na odpowiedź nie 
trzeba było długo czekać, gdyż w drzwiach biblioteki pojawił się Mikołaj 
z drobnymi prezentami dla dzieci. Zapewnił o tym, iż większe podarunki 
na pewno czekać będą na wszystkich pod choinką w wieczór wigilijny.

(b.)
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Z NOK. Spotkanie z Filharmonią

Po drugiej stronie 
tęczy
We wtorek, 18 grudnia 2018 r., w ramach organizowanych przez Nasielski 
Ośrodek Kultury „Spotkań z Filharmonią” dzieci z najmłodszych klas ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyły w kon-
cercie pt. Po drugiej stronie tęczy.

Spotkanie prowadził Jarosław Praszczałek. Opowiadał małym widzom cieka-
we historie o potężnej sile wyobraźni i przedstawił kilka baśniowych postaci. 
Następnie dwoje śpiewaków z Filharmonii Narodowej - Kamila Marynowicz 
i Jacek Ornafa wykonali piosenki z musicalu Czarnoksiężnik z krainy Oz, m.in. 
o Dorotce, Strachu na Wróble, Blaszanym Drwalu i Tchórzliwym Lwie. Później 
dzieci wysłuchały piosenki z bardzo lubianego filmu pt. Król Lew i wspólnie 
z artystami śpiewali znane utwory, takie jak: Lekcja muzyki, Fantazja i Stary 
Donald farmę miał.

Publiczność miała okazję posłuchać także dwóch utworów muzycznych 
autorstwa Georga Gershwina, opowiadających o amerykańskich miastach: 
Nowym Orleanie i Nowym Jorku. Na fortepianie wykonała je Anna Hajduk–
Rynkowicz, która wcześniej akompaniowała śpiewakom. Ostatnim elemen-
tem spotkania była kolęda Przybieżeli do Betlejem, którą artyści wykonali wraz 
z dziećmi, życząc sobie wzajemnie wspaniałych świąt Bożego Narodzenia.

Kolejne spotkanie z muzykami odbędzie się już w styczniu 2019 r. Tym razem 
młodzi melomani będą mieli szansę zapoznać się z twórczością Stanisława 
Moniuszki.

(i.)

NOK. Wystawa

Sto zdjęć…  
– zostaje na dłużej

Wystawa fotografii pt. „Sto zdjęć na stulecie”, którą od 9 listopada 2018 r. 
można oglądać w holu Nasielskiego Ośrodka Kultury, cieszy się od mo-
mentu jej otwarcia bardzo dużym zainteresowaniem nasielszczan. Dlatego 
Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury, zdecydował o prze-
dłużeniu terminu jej ekspozycji, która pierwotnie miała zakończyć się 7 
grudnia. Po zmianach fotografie będzie można podziwiać jeszcze do 25 
stycznia 2019 roku.

Przypomnijmy, że wystawa została zorganizowana jako jedno z wydarzeń 
związanych z obchodzonym w 2018 roku stuleciem odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Powstała z inicjatywy Artura Nojberta, który od kil-
ku lat prowadzi na Facebooku stronę „Dawny Nasielsk” i publikuje na niej 
m.in. fotografie związane z historią naszego miasta. Prezentowane na wy-
stawie zdjęcia przedstawiają życie mieszkańców naszego miasta i gminy na 
przestrzeni ostatnich stu lat. Wszystkie pochodzą ze zbiorów prywatnych. 
Zapraszamy do NOK!

(red.)

Orkiestra znów zagra w Nasielsku!!!
Po raz kolejny na terenie Gminy Nasielsk zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To już 27. Finał ogólnopol-
skiej akcji pod przewodnictwem Jurka Owsiaka, który tym razem odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Orkiestra 
zagra dla „dzieci małych i bez focha, zbierając na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Tak jak 
w roku ubiegłym tak i tym razem lokalny Sztab będzie mieścił się w Nasielskim Ośrodku Kultury, a jego szefem 
jest Dawid Domała. Za pośrednictwem Dyrekcji i nauczycieli swoją chęć do wzięcia udziału w ulicznej kweście 
wyraziło 40 wolontariuszy z niemal wszystkich szkół działających na terenie naszej gminy. Chętnych było o wiele 
więcej, jednak miejsca dla każdego sztabu są ograniczone odgórnie przez Fundację WOŚP. Zbiórka rozpocznie się 
od godziny 00:00 w hali sportowej w Nasielsku, gdzie planowany jest nocny turniej piłki nożnej organizowany 
przez nasielski klub „Żbik”. Od godziny 9:00 rano biegacze i cykliści z „Nasielsk Baszta Team” będą zachęcać do 
aktywności ruchowej na ulicach miasta na rzecz WOŚP. Natomiast od godziny 14.00 w budynku NOK-u (hol na 
dole i sala kinowa) odbędzie się wspaniałe wydarzenie. Koncerty zespołów, pokazy tańca, instrukcje udzielania 
pierwszej pomocy, atrakcje dla dzieci, licytacje i wiele innych. Tradycyjnie impreza o godzinie 20.00 zakończy 
się „światełkiem do nieba” w parku sąsiadującym z budynkiem NOK-u. Zapraszamy. 
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Z MOPS

Spotkanie 
Mikołajkowe
W środę, 12 grudnia 2018 roku, w Restauracji Stary Młyn odbyło się tra-
dycyjne już spotkanie świąteczne dla dzieci z gminy Nasielsk. Zostało ono 
zorganizowane przez burmistrza Nasielska - Bogdana Ruszkowskiego i 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku.

Najpierw gospodyni spotkania, Monika Nojbert - dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, powitała ciepłymi słowami 
Iwonę Łyczkowską - dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym 
oraz dzieci i ich rodziców, a następnie zaprosiła wszystkich na część arty-
styczną, którą przygotowali uczniowie z tej placówki.

Na tle pięknie udekorowanej sceny, pod czujnym okiem nauczyciel-
ki, Teresy Wrońskiej, artyści przedstawili „Jasełka”, prezentując swoje 
umiejętności recytatorskie oraz wokalne. Przed poczęstunkiem wszyscy 
uczestnicy podzieli się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

Na twarzach uczestniczących w tym spotkaniu dzieci zagościł uśmiech. 
Tym bardziej, że nie zapomniał o nich Święty Mikołaj, który w towarzy-
stwie śnieżynek z MOPS wręczył im świąteczne upominki. W sumie pra-
cownicy MOPS przygotowali dla dzieci 40 prezentów. Dodatkowo 20 
paczek, z prowadzonej przez Dawida Domałę przedświątecznej zbiórki 
darów, trafi za pośrednictwem MOPS do dzieci z naszej gminy.

(m)

ZHP

Światło, które łączy

UROCZYSTOŚCI

Wigilia w WTZ
Na spotkanie świąteczne zorga-
nizowane w piątek, 14 grudnia br., 
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Starych Pieścirogach, przyby-
ło w tym roku wiele osób zwią-
zanych z tą placówką. Byli więc 
przede wszystkim uczestnicy WTZ 
wraz z rodzinami, członkowie Klu-
bu Absolwenta, członkowie Stowa-
rzyszenia Wsparcia Społecznego 
„Jan – Pol” i, oczywiście, pracow-
nicy Warsztatów.

Wszystkich zgromadzonych powi-
tała Bogumiła Szlaska - kierownik 
WTZ. Następnie kadra warsztatów 
z ogromnym zaangażowaniem 

w ykonała kolędę pt . 
Uciekali, uciekali, znaną 
z musicalu „Metro”. Póź-
niej zaś grupa artystów 
opowiedziała wierszami 
i kolędami historię Józe-
fa i Maryi poszukujących 
miej sc a w B et lejem. 
Występ przygotowa-
ła Agnieszka Michalak, 
prowadząca pracownię 
muzyczno–teatralną. Po 
jasełkach ksiądz Tadeusz 
Jabłoński, proboszcz pa-
rafii w Nunie, odczytał 
fragment ewangelii św. 
Łukasza mówiący o na-
rodzeniu Pana Jezusa po 
czym złożył obecnym 
świąteczne życzenia. 

Kiedy wszyscy przełamali się opłatkiem nadszedł czas na wigilijne smakołyki, które przygotowała Renata Trzciń-
ska z pracowni gospodarstwa domowego 
wraz z uczestnikami. Na stołach pojawił się 
wspaniały, tradycyjny posiłek: barszcz czer-
wony, kapusta wigilijna, fasola, ryba, pierogi 
i krokiety z kapustą, śledzie w kilu smakach 
i wiele innych. Natomiast słodki poczęstunek 
– przepyszne ciasta - przygotowali rodzice 
uczestników.

Było to ostatnie spotkanie w dotychczasowej 
siedzibie warsztatów, budynku należącym do 
prywatnego właściciela, kolejne uroczysto-
ści, już od stycznia 2019 r., będą odbywać się 
w Świeszewie.

(i.)

Betlejemskie Światło Pokoju po raz 
kolejny zawitało do Nasielska. 16 
grudnia 2018 r. w archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie ode-
brali je harcerze Związku Harcer-
stwa Polskiego z 425 WDH Knieje.

Betlejemskie Światło Pokoju stało 
się nieodłącznym elementem Bo-
żego Narodzenia, a palący się pło-
mień to znak braterstwa, pokoju 
i pomocy bliźnim. Płomień prosto 
z miejsca narodzenia Jezusa – Be-
tlejem, jest stawiany na wigilijnym 
stole.

Harcerki i harcerze podzielili się 
nim z mieszkańcami naszego mia-
sta. „Światło, które łączy” to hasło 
przyświecające tegorocznej sztafe-
cie Betlejemskiego Światła Pokoju. 
Po raz kolejny harcerze i harcerki 
byli strażnikami światła, które jest 
symbolem nadziei i pokoju mię-
dzy narodami.

Betlejemskie Światło Pokoju zostało 
przekazane przez harcerzy miesz-
kańcom naszej gminy. 18.12.2018r. 
ogrzało serca członków Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, podczas 
środowiskowej wigilii, gdzie zostało 
odebrane przez panią Teresę Skrzy-

necką. Następnego dnia rozbły-
sło w szkole w Popowie Borowym, 
odebrane przez p.o. dyrektora pa-
nią Iwonę Łyczkowską. W piątek, 
21.12.2018 r., iskierkę odebrał bur-
mistrz naszego miasta, Bogdan Rusz-
kowski. 

Uroczystość przekazania pozosta-
łym mieszkańcom Betlejemskie-
go Światła Pokoju odbyła się 23 
grudnia 2018 r., podczas uroczystej 
mszy św. w kościele św. Wojciecha 
w Nasielsku. Harcerze specjalnie na 
tę okazję wykonali lampiony z sym-
bolem BŚP. To szczególne światło, 
które nie gaśnie mimo przemierza-
nych kilometrów, każdy mógł zabrać 
ze sobą do domu, by patrząc na nie 
w wigilijny wieczór nie zapominać 
o tym co jest w życiu najważniejsze. 
Światło jest darem, którym należy 
dzielić się z innymi, razem z nim nieść 
harcerską moc i nadzieję.

Betlejemskie Światło Pokoju zorga-
nizowano po raz pierwszy w 1986 
roku w Linz, w Austrii, jako część bo-
żonarodzeniowych działań charyta-
tywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło 
w ciemności” i była propagowana 
przez Austriackie Radio i Telewizję 

(ORF). Rok później patronat nad akcją 
objęli skauci austriaccy.

Związek Harcerstwa Polskiego orga-
nizuje Betlejemskie Światło Pokoju 
od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP 
otrzymuje światło od austriackich 
skautów. Przekazanie światła odby-
wa się naprzemiennie raz na Słowa-
cji, raz w Polsce - w tym roku odbyło 
się to na Słowacji. Polska jest jednym 
z ogniw betlejemskiej sztafety. Har-
cerki i harcerze przekazują świa-
tło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, 
Ukrainy i Białorusi, na zachód do Nie-
miec, a także na północ - do Danii.

Po uroczystym przekazaniu Betle-
jemskiego Światła Pokoju odbyło się 
spotkanie opłatkowe nasielskiego 
środowiska harcerskiego. Wspólna 
wigilia wśród harcerzy to już tradycja, 
która kultywowana jest z roku na rok.

pwd. Monika Ostrzeniewska,  
dh Weronika Wapniewska
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UROCZYSTOŚCI

Opłatkowe spotkanie
Doroczne opłatkowe spotkanie w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana 
Pawła II odbyło się w tym roku we wtorek, 11 grudnia 2018 r.. Na spotkanie 
to Agata Nowak – dyrektor DPS, pracownicy oraz jego mieszkańcy za-
prosili przedstawicieli władz powiatu nowodworskiego, samorządu gminy 
Nasielsk, przedstawicieli władz wojewódzkich, organizacji społecznych, 
instytucji, firm, które na co dzień współpracują z tą placówką, przyjaciół.

Atmosfera spotkania była podniosła. Goście już od drzwi wejściowych byli 
serdecznie witani przez mieszkańców i pracowników opiekuńczej placów-
ki.

W sali widowiskowej gości witali muzycy i wokaliści śpiewający kolędy. Po 
krótkim powitaniu pani dyrektor, rozpoczęło się jasełkowe widowisko – 
centralny punkt opłatkowego spotkania.

Wystąpili w nim pracownicy: Olga Woroncow, Magdalena Pietrzak, Zbi-
gniew Gałązka, Lidia Kuć, Krzysztof Mackiewicz, Jerzy Nowicki, Jolanta 
Mańczak, Grzegorz Szczawiński, Ewa Sułkowska, Alina Sawicka, Dorota 
Mikulska i Jadwiga Affek. W sumie 12 osób.

Aktorów wsparli: Michał Grubecki – reżyseria, muzyka i śpiew; Rafał Cent-
kowski – reżyseria, scenariusz; Marcin Wyszomirski – scenografia, re-
kwizyty, muzyka; Agnieszka Chodyna – kostiumy, rekwizyty; Sławomir 
Wójciak – muzyka; Grażyna Kraszewska – kostiumy.

Akcja zaprezentowanych Jasełek rozgrywała się w gospodzie w Betle-
jem, tuż przed narodzinami Pana Jezusa. Była jakby spowolniona, dawała 
czas na przemyśle-
nia. Aktorzy mocno 
wczuli się w różne 
życiowe problemy, 
stające przed czło-
wiekiem. Byli bardzo 
autent yczni ,  a  do 
rozstrzygnięcia mieli 
nie lada problem. Co 
w życiu jest ważniej-
sze – kupiony sukces 
czy miłość. Sala jak-
by zamarła. Ze sce-
nicznych utarczek 
przebijało jednak to, że sensem w życiu każdego z nas powinna być MI-
ŁOŚĆ. Na koniec zabrzmiała jeszcze jedna z czterech śpiewanych przez 
aktorów pieśni. Widzowie nagrodzili występ gromkimi brawami.

Nasielski ksiądz dziekan, kan. Tadeusz Pepłoński, też bardzo przeżył to 
przedstawienie. Rozpoczynając obrzęd poświęcenia opłatków, którymi 
zebrani się następnie podzielili, składając jednocześnie świąteczne życze-
nia, zauważył, że ten jasełkowy spektakl mógłby zastąpić niejedno kazanie 
czy rozważania przedświąteczne. Występ aktorów z Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Św. Jana Pawła II był niezwykle autentyczny. I tak jest od lat – od 
chwili, gdy w pracę terapeutyczną w naturalny sposób włączono Jasełka.

Andrzej Zawadzki

Z NOK

Przygody Kuleczki  
i wizyta św. Mikołaja
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Wigilia studentów UTW
We wtorek, 18 grudnia 2018 roku 
w restauracji „Stary Młyn” odby-
ła się tradycyjna wigilia słuchaczy 
Nasielskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Na spotkanie przybyli starosta po-
wiatu nowodworskiego Krzysztof 
Kapusta i wicestarosta Paweł Ca-
lak. Obecny był również burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Je-
rzy Lubieniecki, ksiądz proboszcz 
z nasielskiej parafii Tadeusz Pepłoń-
ski, dyrektor MOPS Monika Nojbert, 
dyrektor Biblioteki Miejsko-Gminnej 
Stanisław Tyc, a Maria Drwęcka re-

prezentowała dyrek-
tor DPS. Wszystkich 
gości powitała prezes 
Fundacji „Bądźmy ra-
zem” Teresa Skrzy-
necka.

Spotkanie opłatko-
we było okazją do 
z a p re z e n towa n i a 
dotychczasowych 
osiągnięć słuchaczy UTW. Panie, 
pod wodzą Barbary Modzelewskiej, 
przygotowały program słowno-
-muzyczny. Nie były to jednak ty-
powe jasełka. Program artystyczny 
poświęcony był świętym adwen-

towym – Andrzejowi, świętej Bar-
barze, świętemu Mikołajowi oraz 
świętej Łucji. Były recytacje wierszy, 
czytanie cytatów z listów do święte-
go Mikołaja, świątecznych anegdo-
tek oraz śpiewanie kolęd. Wspólnie 
wykonano m.in. Cichą noc, Bóg się 

rodzi, Pójdźmy wszyscy 
do stajenki, Wśród noc-
nej ciszy i Przybieżeli 
do Betlejem. Występu-
jącym akompaniował 
Michał Brodowski.

Poza oprawą literacko-
-muzyczną, studentki 
z NUTW przygotowały 
także wspaniałe świą-
teczne ozdoby, który-
mi udekorowały stół.

Po części artystycz-
nej nastąpiły życzenia, 
dzielenie się opłatkiem 
i wspólny posiłek.

(red.)

W sali widowiskowej Nasielskie-
go Ośrodka Kultury, w sobotę 15 
grudnia br., zagościły dzieci wraz 
z opiekunami. Tego dnia czekało na 
nie dużo śmiechu i dobrej zabawy, 
a wszystko to za sprawą występu Te-
atru Ptasie Melodie. Aktorzy przed-
stawili małym widzom losy bałwanka 
Kuleczki, który buntował się przeciw-
ko swojej mamie i wybrał się w da-
leką podróż. Podczas niej Kuleczka 
miał mnóstwo przy-
gód, poznał nowych 
przyjaciół, odwiedził 
Polskę i nauczył się 
grać w piłkę nożną. 
Bałwanek spotkał się 
także z policjantką, 
która pouczyła go na 
temat zaśmiecania 
środowiska. Przypo-
mniała też o ważnym 
telefonie alarmowym 
112, na który należy 
zadzwonić, jeżeli sta-
nie się nam coś złego 

lub ktoś będzie potrzebował 
pomocy. Kuleczka w końcu 
zatęsknił za mamą, wrócił do 
niej i obiecał, że już będzie 
posłuszny i będzie nawet jadał 
warzywa.

Jednak główną atrakcją tego 
dnia była wizyta św. Mikoła-
ja, jego skrzatów oraz słodkie 
prezenty. Dzieci nie ukrywa-
ły swojego zainteresowania 

i wielkiej radości, 
kiedy na scenie 
zobaczyły naj-
pierw duży, pięk-
ny fotel, a później 
postać w czer-
wo n y m  s t r o -
ju z długą, białą 
b rodą.  Święt y 
Mikołaj ,  któr y 

odwiedził w sobotę 
Nasielsk, najpierw 
zaprosił dzieci do 
wspólnego śpiewu 
i tańca. Następnie 
rozdawał wszystkim 
upominki, a później 
pozował z dziećmi 
do pamiątkowych 
zdjęć.

Na scenie pojawił 
się także burmistrz 
Nasielska, Bogdan 
Ruszkowski, który 
złożył obecnym na 
sali mieszkańcom 
g miny ż yczenia 

z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia.

Zadanie sf inansowane zostało 
z funduszy Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 
2018.

E.G.
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Wilczomlecz piękny
Świąteczny nastrój przywołuje nie tylko choinka, ale też, kwitnąca zimą, 
poinsecja, zwana gwiazdą betlejemską. Jej prawdziwe kwiatki to wystę-
pujące na wierzchołkach pędów słupki z wyglądającymi jak otwarte 
pyszczki żółtymi miodnikami. Są one otoczone barwnymi, kolorowy-
mi listkami, o różnych kształtach, zwanymi przykwiatkami, tworzącymi 
rodzaj gwiazdy.

Najczęściej występują i najchętniej kupowane są te w kolorze czerwo-
nym. Coraz częściej spotyka się odmiany różniące się zabarwieniem 
przykwiatków, które są białe (jak np. White Wonder), złociste, żywo-
czerwone, ciemnoczerwone jak odmiana Adventstern, czy dwubarwne,  
np. biało-zielone jak White Ecke czy zielonkawo-kremowe.

Rośliny te ładnie uzupełniają wystrój naszych mieszkań, zwłaszcza 
w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Jest to kwiat wymagający oko-
ło 10 godzin światła na dobę. Ponieważ do wytworzenia kwiatów wy-
maga ciemności, ok 15 godzin, dobrze jest zapewnić ciemne miejsce 
lub osłonić je od dostępu światła od godziny 17 do 7-8 rano. Jeżeli 
w pomieszczeniu będzie zapalane w tym czasie światło, to przykwiat-
ki będą zieleniały, a w pomieszczeniach długo oświetlonych zrobią się 
całkowicie zielone. Gwiazda Betlejemska najczęściej uprawiana jest 
w szklarniach, dlatego przenosząc ze sklepu do domu, należy dobrze 
ją zabezpieczyć papierem, zwłaszcza przed mroźnym powietrzem. Nie 
tylko na mroźne, ale nawet na niezbyt chłodne powietrze, ok. 5̊ C, może 
zareagować zrzucaniem liści. Najlepiej czuje się w pomieszczeniu o tem-
peraturze 21̊ C, ale nie niższej niż 15̊ C. Nocą natomiast temperatura 
w pomieszczeniu nawet do 15̊ C, gdzie powietrze nie jest zbyt suche. 
Najlepiej jest postawić poinsecję z daleka od kaloryferów, na oknie od 
strony wschodniej mieszkania. Rośliny te często niezbyt dobrze pielę-
gnowane gubią liście i są wyrzucane. Tak jednak być nie musi. Wystarczy, 
że w okresie od stycznia do marca przytniemy pędy o 2/3 długości (co 
spowoduje lepsze rozkrzewienie), postawimy rośliny gdzieś w ustron-
nym miejscu i zapewnimy jej ok. pięciotygodniowy okres spoczynku, 
podlewając ją od czasu do czasu. Na początku kwietnia zaleca się prze-
sadzenie rośliny do większych doniczek i wznowienie podlewania. Pod 
koniec czerwca przycięcie wierzchołków łodyg. Do pomieszczenia na-
leży przenieść poinsecję na początku września.

Prace pielęgnacyjne przy poinsecji należy prowadzić bardzo ostrożnie, 
najlepiej w rękawiczkach, gdyż w jej tkankach znajduje się sok mleczny, 
który zawiera lateks. Mleczko to wypływające z uszkodzonej poinsecji, 
może wywołać alergię, podrażnienie oczu, skóry, wywołać stan zapalny 
błon śluzowych przewodu pokarmowego czy jamy ustnej. Najwięcej 
szkodliwych substancji gwiazda betlejemska zawiera w swoich koloro-
wych przykwiatkach. Chociaż roślina ta zawiera niebezpieczne substan-
cje, to nie musimy rezygnować z posiadania gwiazdy betlejemskiej, czy 
innych niebezpiecznych roślin. Najlepiej postawić je w miejscach niedo-
stępnych dla dzieci.

Rozmnażać poinsecję można przez sadzonki wierzchołkowe. Aby za-
trzymać wydzielanie się soku, należy włożyć koniec łodygi z wycieka-
jącym sokiem do letniej wody.

Elżbieta K.

ROŚLINA MIESIĄCA

Ciemiernik
Rośliną ogrodową, któ-
ra zakwita w grudniu 
w ogrodzie, jest cie-
miernik. Gdy jednak 
nastanie silny mróz, to 
rozwój kwiatów zatrzy-
ma się w oczekiwaniu 
na lepszą pogodę, żeby 
wznowić kwitnienie. 
Ozdobą rabaty bylino-
wej są nie tylko kwia-
ty, ale i ciemnozielone 
skórzaste liście, spod 
których wychylają się białe kwiaty. W trakcie przekwitania ciemiernika bia-
łego kolor jego płatków zmienia się na lekko różowy, a spód płatków na 
seledynowy. Ciemiernik biały, nazywany różą Bożego Narodzenia. Ładnie 
wygląda posadzony w ogrodzie. Jest to roślina zimozieloną, której kwiatki 
ładnie wyglądają na tle śniegu. Ciemiernik należy do bylin najlepiej rosną-
cych w półcieniu. Można go posadzić pod drzewami lub krzewami liścia-
stymi. W pierwszych latach ciemiernik rośnie wolno, ale w następnych 
latach rozkrzewia się. Ciemiernik nie lubi przesadzania, dlatego należy za-
stanowić się dobrze nad wyborem dla nich miejsca. Swoją kolekcję cie-
mierników można powiększyć rozmnażając je przez podział dużej kępy 
korzeniowej lub wysiew nasion.

E.K.

ZE SZKÓŁ. SP nr 2 

Kawiarenka Patriotyczna 
W piątek, 30 l istopada 2018r. 
w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła 
się niezwykle ciekawa uroczystość 
patriotyczna z okazji odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Wzięli w niej udział nauczyciele, 
uczniowie, przedstawiciele rodzi-
ców oraz zaproszeni goście.

Motywem przewodnim spotka-
nia była Ojczyzna – przedstawiana 
w twórczości naszych pisarzy i po-
etów od czasów romantyzmu, aż 
po współczesność. Czytanie utwo-
rów należących do kanonu polskiej 
literatury patriotycznej wzboga-
cone było pięknymi pieśniami, 
prezentacją multimedialną, frag-
mentami filmów (Nad Niemnem, 
Przedwiośnie ) oraz układem ta-
necznym z wykorzystaniem szarf 
w wykonaniu uczennic z klasy IV b.

Przed publ icznością w ystąpi l i 
uczniowie: Janek Biernacki, Jakub 
Domała, Julia Markowska, Mary-

sia Chrustowska, Maja Wiktoro-
wicz, Wiktoria Zalewska, Szymon 
Chmurski, Natalia Księżyk, Lena 
Cieśla, Julia Polańska.

W rodzinnym śpiewaniu udział 
wzięli: pani Monika Kuczborska 
z Zuzią, pani Kinga Żabik z Fran-
kiem, pani Agnieszka Michalak 
z Klaudią i Alicją. Swoje umiejętno-
ści gry na gitarze i wokalne zapre-
zentował także ks. Rafał Winnicki.

Warto dodać, że ta patriotycz-
na uroczystość odbywała się we 
wspaniałej scenerii salonu urządzo-
nego w klimacie dwudziestolecia 
międzywojennego. W organizację 
spotkania włączyło się całe grono 
pedagogiczne szkoły, w tym szcze-
gólnie: Aneta Czyż-Roszak, Justy-
na Margiel, Anna Tomasińska, Anna 
Korycka, Kinga Żabik i Monika Pa-
luszek, a także uczniowie i rodzice.

(red.)

NASZE SPRAWY

Dolina Wkry na stulecie 
Odzyskania Niepodległości
Nasielska gmina ma wiele powo-
dów do dumy. Sam Nasielsk jest 
jednym z najstarszych ośrodków 
miejskich nie tylko na Mazowszu, 
ale i w Polsce. W tysiącletniej hi-
storii ziemi nasielskiej rozegrało się 
tu wiele ważnych wydarzeń, także 
dla całej Polski. Przebywali tu sławni 
i wielcy Polacy. Każdy prawie zaką-
tek naszej nasielskiej ziemi mógłby 
się pochwalić ważnymi wydarze-
niami, czy żyjącymi tu ludźmi.

Jest jednak jedno miejsce szcze-
gólne, które w wyjątkowy sposób 
wpisuje się w przeszłość i teraźniej-
szość ziemi nasielskiej. To Cieksyn. 
A właściwie nie sam Cieksyn, ale 
wszystkie ziemie wokół, mocno 
związane z tym ośrodkiem osad-
niczym, czyli Ziemia Cieksyńska. 
A ośrodkiem osadniczym jest wła-
ściwie, podobnie jak Nasielsk, od 
samego początku państwa pol-
skiego. Historia tej ziemi czeka na 
swego historyka.

O roli Nasielska zadecydował y 
głównie przecinające się tutaj szlaki 
handlowe, o roli Cieksyna również 
szlaki, chociaż nie tylko handlo-
we. W pierwszym rzędzie drogę 
w przyszłość wskazywała płynąca 
przez te tereny rzeka Wkra.

Jakże trafne było podjęcie przez 
grupę osób aktywnych inicjaty-
wy zorganizowania się i założenia 
Stowarzyszenia o wiele mówiącej 
nazwie „Dolina Wkry”, na którego 
czele stoją Andrzej Sztabnik - pre-
zes i Marek Gerasik - wiceprezes. 
Wkra to główny szlak Ziemi Ciek-
syńskiej wskazujący jej drogę. Sto-
warzyszenie ma bardzo bogatą 
ofertę programową.

W środę, 19 grudnia br., Stowarzy-
szenie „Dolina Wkry” zaprosiło 
lokalną i nie tylko lokalną społecz-
ność na uroczystość odsłonięcia 

pomnika zbudowanego na 100-le-
cie Odzyskania Niepodległości. 
Poprowadzili ją Alicja Kraśniewicz–
Sarnecka i Marek Gerasik ze Stowa-
rzyszenia. Pomnik stanął w samym 
centrum Cieksyna, tuż obok szkoły.

Wagę wydarzenia podkreśliło od-
śpiewanie hymnu państwowego. 
Nie skończyło się ono, jak to naj-
częściej bywa, na dwóch zwrot-
kach. Uczestnicy uroczystości 
zaśpiewali cztery zwrotki.

Pomnik jest prosty w konstruk-
cji, ale twardy w swej wymowie. 
Twardy jak potężny kamień, który 
jest jego główną częścią. Twardy 
jak naród polski, co było powie-
dziane w przesłaniu pani Alicji, któ-
ra w miarę obszernie przedstawiła 
sytuację Polski w okresie przed-
rozbiorowym i późniejsze zabiegi 
o to, aby utraconą niepodległość 
odzyskać. W swym wystąpieniu 
przypomniała wielkich Polaków, 
którzy najpierw podtrzymywali 
w Polakach ducha wolności, a póź-
niej niektórzy z nich i ich następcy 
podjęli trud walki, a później jeszcze 
odzyskanej wolności bronili.

Przesłanie tego pomnika, zawar-
te na granitowej tablicy, mówi, że 
mieszkańcy Cieksyna i okolic od-
dają hołd, część i pamięć twór-

com wolnej Polski w latach 1918 
– 2018. Napis ten był dodatkowo 
odczytany przez księdza probosz-
cza Ryszarda Kolczyńskiego, który 
pomnik poświęcił.Omówienie hi-
storycznych uwarunkowań wzbo-
gacone było recytacjami wierszy. 
Mocnych w swej wymowie. Re-
cytowali je uczniowie miejscowej 
szkoły. Alan Stachera recytował 
Redutę Ordona autorstwa Ada-
ma Mickiewicza, a Kamil Szpygiel 
wiersz Władysława Broniewskiego 
Bagnet na broń.

Odsłonięcia pomnika dokonał bur-
mistrz Nasielska Bogdan Ruszkow-
ski, który jego budowie patronował. 
W uroczystości uczestniczyli oczy-
wiście budowniczowie pomnika 
ze Stowarzyszenia „Dolina Wkry” 
z pomysłodawcą przedsięwzięcia 
- Edwardem Bieżuńskim na czele.

Swoją obecnością uroczystość za-
szczycili też wicestarosta powia-
tu nowodworskiego - Paweł Calak 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Nasielska - Jerzy Lubieniecki.

Pomnik ten to także przesłanie dla 
przyszłych pokoleń, aby zadba-
li, żeby już nigdy więcej nie trze-
ba było przelewać krwi walcząc 
o utraconą niepodległość.

Andrzej Zawadzki
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Aktywny i czysty Nasielsk
Jednym z bardziej aktywnych stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy jest „Aktywny i czysty Nasielsk”. Kim są 
członkowie tego stowarzyszenia i na czym polegają ich działania? Prezes stowarzyszenia Marcin Tracz wraz z członkami sto-
warzyszenia Małgorzata Topczewska-Wallendszus i Robertem Sierzputowskim w rozmowie z nami opowiadają o swoich 
działaniach i planach na przyszłość.

Kto zainicjował powstanie 
Stowarzyszenia „Aktywny 
i czysty Nasielsk”? Skąd pomysł 
stworzenia takiej organizacji 
i kiedy dokładnie została ona 
założona?
– Problem planowanego gigan-
tycznego wysypiska w Jaskółowie 
zjednoczył mieszkańców, którzy 
zaczęli aktywnie działać w tema-
cie powstrzymania budowy. Sytu-
acja Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów Jaskółowo otworzyła 
wielu ludziom oczy również na 
inne problemy, które są w naszej 
gminie. Chcieliśmy, aby nasz głos 
był usłyszany przez władze mia-
sta jako organizacji reprezentują-
cej grono ludzi, których połączył 
wspólny cel. Stąd pomysł założe-
nia stowarzyszenia, które powsta-
ło pod koniec września 2018 r.

Ilu członków liczy stowarzysze-
nie?
 – Związanych ze stowarzysze-
niem jest kilkadziesiąt osób, które 
są jego członkami i sympatyka-
mi. Wielu naszych członków to 
aktywni sportowcy – amatorzy 
z Nasielsk Baszta Team. Od no-
wego roku planujemy aktywnie 
działać i angażować mieszkańców 
w szersze działania (w tym mło-
dzież), chociażby z racji uczestnic-
twa w programie „Równać Szanse 
2018 – Regionalny Konkurs Gran-
towy”.

Jakie cele ma stowarzyszenie?
 – Stowarzyszenie „Aktywny i czy-
sty Nasielsk”, to grupa mieszkań-
ców gminy Nasielsk, którym na 
sercu leży dobro społeczeństwa 
obywatelskiego. Jesteśmy aktyw-
ni, młodzi duchem, ponad po-
litycznymi podziałami. Obecnie 
głównym celem stowarzysze-
nia jest rozbudzenie aktywności 
mieszkańców oraz działania na 
rzecz polepszenia życia w gminie 
Nasielsk. W tym celu będziemy 
pozyskiwać kolejne granty, aby 
nasze przedsięwzięcia mogły być 
realizowane.

Celem stowarzyszenia jest również 
podejmowanie szerokich dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska, 
a w szczególności przeciwdzia-
łanie powstaniu ZZO Jaskółowo 
i ochrony obszarów położonych 
w gminie Nasielsk oraz w gmi-
nach sąsiednich, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Ko-
lejnym celem jest rozwój ekono-
miczny i kulturalny gminy Nasielsk 
oraz podnoszenie jakości i wa-
runków życia jej mieszkańców. 
Chcemy mieć również wpływ na 
wygląd i czystość naszego mia-
sta i gminy, a także motywować 
Burmistrza i Radnych do większej 
i skuteczniejszej pracy na rzecz 
naszej gminy.

W jaki sposób Wasze cele są (lub 

mają być) realizo-
wane?
 –  N a s i  c z ł o n ko -
wie to osoby, które 
nie zamierzały być 
radnymi, mimo to 
chcemy, aby nasz 
głos był zauważo-
ny.  U c z e s t n i c z y-
my w sesjach Rady 
Miejskiej, kontaktu-
jemy się z Radnymi. 
Współpracujemy ze 
specjalistami (pla-
nistami, prawnika-
mi czy inżynierami),  
którzy wspierają na-
sze działania, obec-
n i e  g ł ówn i e  p rzy 
aktywnym przeciw-
działaniu powsta-
nia ZZO Jaskółowo. 
Zebrane materia-
ły i uwagi pomoc-
ne w ww. zakresie 
p rzekazujemy do 
Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku  i Bur-
mi strza N as ie l ska 
Bogdana Ruszkow-
skiego. Mamy nadzieję, że zgod-
nie z tym, co publicznie deklaruje 
Burmistrz Nasielska, nasz głos bę-
dzie brany pod uwagę przy reali-
zacji  inwestycji w naszej gminie .

Planujemy aktywie pozyskiwać 
fundusze i realizować projekty na 
rzecz mieszkańców naszej gminy. 
Dlatego zapraszamy do angażo-
wania się w nasze działania i do 
współpracy. Możemy pochwa-
lić się już pierwszym sukcesem, 
ponieważ jako jedna z trzech in-
stytucji z województwa mazo-
wieckiego otrzymaliśmy grant 
od Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Współpracy na realizację 
projektu „Ekoaktywni – razem 
dla Nasielska” w ramach Progra-
mu „Równać Szanse 2018 – Re-
gionalny Konkurs G rantowy” 
w kwocie 8 400 zł. Projekt jest 
skierowany do młodzieży w wie-
ku 13-19 lat, będzie polegał na 
stworzeniu interaktywnej mapy 
z ciekawymi historycznie i przy-
rodniczo miejscami naszej gminy. 
Inauguracją tej aplikacji będzie 
zorganizowany przez młodzież 
bieg terenowy jedną z opracowa-
nych tras. Wierzymy, że pomimo 
trudności, zaniedbań w wielu ob-
szarach, nasza gmina może stać 
się atrakcyjna turystycznie ze 
względu na świetne połączenie 
komunikacyjne z Warszawą. Zaś 
Burmistrz Nasielska i ZGKiM po-
winni zadbać o czystość w mieście 
i wsiach, ponieważ od wielu osób 
słyszymy, iż jest u nas brudno.

Czy mają już Państwo na swoim 
koncie większe przedsięwzięcia, 
czy były one już zrealizowane 
i przeprowadzane na terenie 

Nasielska?
 – Pierwszą ważniejszą sprawą, 
jaką zajmuje się stowarzyszenie, 
to wniesienie uwag do planu, któ-
ry jest opracowywany na terenie 
Jaskółowa. Nie możemy zapo-
mnieć również o akcji sprzątania 
lasów wspólnie z Nasielsk Basz-
ta Team, która uzmysłowiła nam 
jak dużo pracy trzeba włożyć 
w zakresie ekologii i profilaktyki. 
Współpracujemy również z nad-
leśnictwem Płońsk i liczymy na to, 
że efekty będzie można zobaczyć 
już na wiosnę przyszłego roku.

Czy stowarzyszenie w jakiś 
sposób współpracuje z innymi 
organizacjami lub instytucjami, 
w tym nasielskim samorządem, 
np. z wydziałem ochrony środo-
wiska?
 – Oczywiście, stowarzyszenie 
współpracuje z innymi organi-
zacjami i samorządami. Bardzo 
dobrymi relacjami możemy po-
chwalić się ze stowarzyszeniami 
z Serocka – Czysta Gmina Se-
rock oraz Mieszkam Obok. Po-
zytywnie układają się również 
relacje z władzami samorządo-
wymi gmin sąsiednich. Istotną dla 
nas, jako organizacji pozarządo-
wej, kwestią jest owocna współ-
praca z mieszkańcami gminy 
Nasielsk. Mieszkańcy zgłaszają 
się do nas z różnymi problemami, 
nie tylko w kwestii ZZO w Jaskóło-
wie, ale np. tematami organizacji 
czasu wolnego dla dzieci, czy też 
pomocy w sprawie remontu dróg. 
Z nasielskim urzędem podjęliśmy 
współpracę w sprawie działań 
zmierzających do zablokowania 
budowy ZZO w Jaskółowie. Li-
czymy, że nasielski urząd stanie 
się naszym strategicznym partne-

rem, nie tylko w sprawie budowy 
największego wysypiska odpadów 
w Polsce, ale również ze względu 
na to, że mamy wspólny cel, ja-
kim jest działanie na rzecz otocze-
nia i komfortu życia mieszkańców 
Nasielska.

W jaki sposób mieszkańcy mogą 
uzyskać informacje o działalno-
ści stowarzyszenia? Czy mają 
Państwo w planach stworzenie 
strony internetowej?
 – Działanie w Internecie to wierz-
chołek góry lodowej wszystkich 
naszych aktywności. Zachęcamy 
jednak do odwiedzenia naszego 
profilu na Facebooku oraz stro-
ny internetowej www.aktywyna-
sielsk.org.pl. Strona internetowa 
ma jeden ważny argument, który 
w dzisiejszych czasach powinien 
być wzięty pod uwagę, a miano-
wicie – szerokie grono odbiorców. 
W strategię rozwoju gminy, którą 
urząd miejski konsultował z miesz-
kańcami, zaangażowanych była 
zaledwie garstka mieszkańców. 
Wykorzystując narzędzie, jakim 
jest Internet, można przeprowa-
dzać konsultacje, ankiety itp. na 
dużo większą skalę. Tak też chce-
my wykorzystać nasz profil, aby 
mieszkańcy wypowiadali się na 
tematy, które będą tam porusza-
ne.

Jak można zauważyć, na chwilę 
obecną jednym z głównych 
tematów, jakimi zajmuje się 
„Aktywny i czysty Nasielsk” są 
działania mające na celu zablo-
kowanie prywatnej inwestycji 
ZZO Jaskółowo. Co udało się 
stowarzyszeniu zrobić w tej 
sprawie?

 – Tak jak wspomnieliśmy na po-
czątku, wysypisko zgromadziło 
osoby, które chciały przeciwdzia-
ł ać jego powstan iu .  Ob ecnie 
nasze stowarzyszenie zrobiło ka-
torżniczą pracę przy wniesieniu 
uwag do planu, który jest opra-
cowywany na terenie Jaskóło-
wa. Zebraliśmy kilkaset podpisów 
mieszkańców Jaskółowa i naszej 
gminy, które popierają wniesio-
ne uwagi. Pozyskaliśmy również 
opinię prawną, która wskazuje, 
w jaki sposób Burmistrz mógłby 
wykorzystać zleconą przez sie-
bie opinię prof. Sadurskiego i prof. 
Gromca. Informujemy również 
sąsiednie samorządy o planowa-
nej inwestycji i o tym, jak będzie 
ona oddziaływać na okolicę. Nie-
ustannie prowadzimy kampanię 
informacyjną dla mieszkańców 
naszej gminy, jak i okolicznych 
gmin. A to jeszcze nie wszystko, 
ale o tym poinformujemy w od-
powiednim momencie, jak za-
kończymy nasze działania.

Trzeba przy tym cały czas pamię-
tać, że mówimy o gigantycznej 
inwestycji, niespotykanej w skali 
kraju. Policzyliśmy, że powierzch-
nia planowanej inwestycji (47 ha) 
to około 67 boisk piłkarskich, na 
jej terenie będzie m.in. składo-
wisko odpadów niebezpiecz-
nych, ogromne hałdy śmieci czy 
kompostownie odpadów komu-
nalnych. Zamknięte wysypisko 
w Warszawie – Radiowo – to tylko 
17 ha. Czy taka inwestycja może 
nie oddziaływać negatywnie na 
nas i naszą okolicę? Mamy co do 
tego poważne wątpliwości.

Dziękuję za rozmowę.
E.G.
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Kiedy iść 
z psem  
do weterynarza
Niestety, pies nie powie nam, że coś go boli. Wręcz przeciwnie, psy z racji 
swojego pochodzenia będą starały się ukryć ból. Nie ma też możliwo-
ści sprawdzenia tego za pomocą urządzeń medycznych. Jedynie zmia-
ny w zachowaniu psa i specyficzne objawy przemawiają za tym, że pies 
cierpi. Podstawowym przykładem jest brak apetytu. W chwili odczuwania 
bólu zwierzęta są apatyczne, często chowają się w ustronnych, spokoj-
nych, zaciemnionych miejscach. Niektóre schorzenia natomiast powodu-
ją nadmierne pobudzenie. Chodzą z kąta w kąt, nie mogąc znaleźć sobie 
miejsca. Niekiedy z powodu silnego bólu, rozdrażnienia, pies może być 
nawet agresywny. W chwili odczuwania bólu oddech staje się płytki i szyb-
ki, pojawić się mogą dreszcze.

W przypadkach ortopedycznych będą to widoczne kulawizny, niedo-
włady czy paraliż. W przypadku zapalenia ucha – przekrzywienie głowy 
na stronę chorego ucha i ocieranie nim o przedmioty, trzepanie głową. 
W przypadku bólu zębów i chorób dziąseł – niemożność pobierania po-
karmu, ślinotok, bardzo nieprzyjemny zapach z jamy ustnej. W przypad-
ku bólu brzucha – charakterystyczna postawa psa z wygiętym w pałąk 
kręgosłupem.

Jeśli jednak widzimy, że naszego czworonożnego przyjaciela coś boli, to 
nie podawajmy mu leków przeciwbólowych przeznaczonych dla ludzi. 
Możemy tym działaniem bardzo mu zaszkodzić. Każdy pies jest inny, ma 
inny temperament, przyzwyczajenia, sposób zachowania. Z czasem sam 
najlepiej poznasz swojego psa i zaczniesz zauważać, gdy będzie działo się 
z nim coś złego. Nigdy nie zwlekaj z wizytą u lekarza weterynarii. Czasami 
dzień zwłoki może okazać się tragiczny w skutkach. Normalna ciepłota 
psa powinna mieścić się pomiędzy 38,0 a 39,0̊ C. Wzrost temperatury 
psa powyżej 39,5̊ C uważa się za gorączkę, podniesienie temperatury do 
ponad 40,0̊ C uznaje się zaś za wysoką gorączkę.

Pomiaru temperatury psa dokonuje się w odbytnicy zwierzęcia. Wyłącz-
nie na podstawie pomiaru temperatury możemy mówić o gorączce bądź 
jej braku. Suchy nos nie jest wyznacznikiem temperatury. Jeśli stwierdzisz 
u swojego psa gorączkę, niezwłocznie  szukaj pomocy u lekarza wetery-
narii. Pojawienie się jej jest zawsze bardzo niepokojącym objawem, któ-
rego nie wolno bagatelizować. Zwykle gorączce towarzyszą dreszcze, 
posmutnienie, apatia, brak apetytu, przyspieszenie akcji serca, ziajanie, 
senność. Najczęstszymi przyczynami wysokiej gorączki są: infekcje bak-
teryjne i wirusowe układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, 
ropomacicze, babeszjoza, zaniedbane rany i ropnie itp. W kolejnych arty-
kułach przybliżymy państwu kilka najczęstszych chorób występujących 
u naszych psów, ich objawy i postępowanie w trakcie leczenia.

Anna Z.

DO ADOPCJI

Czekają  
na dobry dom
Hagrid
Nadal na adopcję czeka Hagrid, 
przeuroczy ok. dwu/trzy let-
ni pies. Jest wielkości owczarka 
niemieckiego, masywnej budo-
wy. Pies jest bardzo przyjacielski 
i kocha ludzi. W domu powinien 
być raczej jedynakiem.

Osiem szczeniąt
Na dobrych ludzi czeka także 8 
maluchów. Szczeniaki mają ok. 
8 tygodni. Są bardzo wesołe i 
przyjazne w stosunku do ludzi. 
Będą raczej małe.

Zainteresowanych adopcją 
prosimy o kontakt pod nr tele-
fonu 735 084 106 lub 503 812 
771. Obowiązuje procedura ad-
opcyjna.

Informacja 
Prosimy o kontakt telefoniczny (735 084 106) wszystkich, którzy zna-
leźli się w trudnej sytuacji finansowej i mają problem z zakupem karmy 
dla swoich psiaków. W miarę naszych możliwości zapewnimy i dowie-
ziemy karmę, tam, gdzie jest taka potrzeba.

CHARYTATYWNIE

Przedświąteczna zbiórka darów
Od kilku lat na terenie naszej gminy za sprawą Da-
wida Domały odbywa się przedświąteczna zbiórka 
darów dla dzieci z Domu Dziecka w Chotomowie. 
Oprócz placówki prowadzonej przez siostry zakon-
ne, wsparcie otrzymują także wybrane dzieci z naj-
bardziej potrzebujących rodzin w gminie Nasielsk. W 
tym roku organizatorowi zbiórki udało się przekazać 
paczki dla 20 z nich (wytypowanych przez MOPS). 
Pozostała część darów trafiła na ręce siostry Stani-
sławy Pociechy - dyrektorki placówki w Chotomo-
wie, by przed świętami obdarować podopiecznych 
Domu Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI.

(red.)
Składam serdeczne podziękowania dla każdego, kto przekazał na tę zbiórkę nawet najmniejszy podarunek. 
Pamiętajmy, że wielkie rzeczy powstają właśnie z maleńkich elementów. A mieszkańcy naszej gminy ponow-
nie udowodnili, że wspólnie potrafią wznieść wspaniałą budowlę, której fundamentem są dobro i współczucie 
dla drugiego człowieka, za co wszystkim z całego serca dziękuję. Jak co roku otrzymałem ogromne wsparcie 

od żłobka, przedszkoli i szkół z terenu 
Gminy Nasielsk. Wszystkim dzieciom, 
uczniom i ich rodzicom, dyrektorom, 
nauczycielom, opiekunom, pracow-
nikom oraz wszystkim prywatnym 
osobom, które zupełnie anonimo-
wo wsparły tę akcję, składam szczere 
podziękowania. Dziękuję także Na-
sielskiemu Ośrodkowi Kultury, oraz 
osobom pomagającym przy segrega-
cji darów. Razem możemy więcej…

Szczęśliwego Nowego Roku!
Dawid Domała

Z GMINY. Budy Siennickie

Bubble Football
Innowacyjne i bardzo 
ciekawe zajęcia z okazji 
Mikołajek zapropono-
wał dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej nauczyciel 
wychowania fizycznego 
Mirosław Zaremba.

Zaprosił członków Par-
ku Edukacji i Rozrywki 
„Szturmówka” z Prusi-
nowic, którzy w ostat-
nim czasie proponują 
nową aktywną rozrywkę 
jaką jest Bubble Football. Co to takiego? Uczestnicy gry zakładają na siebie napompowane duże piłki, a następnie 
grają w football robiąc przy tym różne fikołki, zderzając się z pozostałymi uczestnikami gry nie odnosząc przy 
tym żadnych urazów, a wręcz świetnie się bawiąc. W grze w szkole w Budach Siennickich brało udział 40 osób 
z klas 4-8. Uczestniczyli w niej uczniowie, którzy wcześniej zgłosili chęć wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. 
Cała zabawa trwała ok.3,5 godziny, na grupę przypadało ok.45 minut gry. Jak się okazało, już w połowie meczu 

gra była bardziej wyczerpująca niż początkowo się 
zdawało.

Jakie były wrażenia z pierwszego spotkania z bubble 
football?

– Moim zdaniem bubble football był bardzo cieka-
wy, zabawny i ekscytujący. Dobrze się przy tym ba-
wiłam. Kule były ciężkie, ale było warto. Można było 
robić fikołki, przewrotki i różne sztuczki. Polecam, 
było bardzo wesoło. Chciałabym, żeby takie wyda-
rzenie spotkało mnie jeszcze raz – stwierdziła Oliwia.

– Wszystko było fajnie zaprezentowane, a potem 
pokazane, jak używać piłki. Poprzez zabawę mie-
liśmy ciekawą lekcję wychowania fizycznego. Mo-
gliśmy nauczyć się fajnych trików. Jednak po kilku 
godzinach poczuliśmy, że jednak ćwiczyliśmy. Za-
częły boleć mięśnie. Fajne wrażenia i super wspo-
mnienia – dodała Liwia

Dzieci pytane o wrażenia po zakończonej grze były 
w większości jednomyślne. Nie ukrywały, że zabawa 
była prawdziwym wyzwaniem fizycznym dla nich, 
o czym świadczyły bolące mięśnie. Jednak atrakcyj-
na i innowacyjna forma zabawy, w której uczestni-
czyli spodobała się im na tyle, że chętnie wzięliby 
w niej udział jeszcze raz.

E.G.



1328.12.2018–10.01.2019; Życie Nasielska nr 1 (517) PO GODZINACH

KINO NIWA ZAPRASZA
27–30 grudnia, GODZ. 12:30

Misja Yeti (2D dub.)
Animacja; Komedia; Kanada; Czas trwania 1 godz. 20 min.

Młody i dociekliwy naukowiec Simon oraz szu-
kająca przygód detektyw Nelly wyruszą w po-
dróż w najwyższe góry świata, by odnaleźć Yeti.

27–30 grudnia, GODZ. 14:15

Fantastyczne zwierzęta:  
Zbrodnie Grindelwalda  

(2D dub.)
Fantasy; USA, Wielka Brytania; Czas trwania: 2 godz. 14 min.

Akcja filmu, do którego scenariusz napisała J.K. 
Rowling, rozpoczyna się w 1927 r., kilka mie-
sięcy po tym, jak Newt pomógł zdemaskować 
i schwytać niesławnego czarnoksiężnika Gellerta 
Grindelwalda. Ten dotrzymał danego wcześniej 
słowa i uciekł w dramatycznych okolicznościach.

27–30 grudnia, GODZ. 17:00

Creed II (2D nap.)
Fantasy; USA, Wielka Brytania; Czas trwania: 2 godz. 10min.

Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed, 
trenujący pod opieką Rocky’ego, staje do walki 
z Viktorem, synem legendarnego Ivana Drago. 

27–30 grudnia, GODZ. 19:15

Bohemian Rhapsody (2D nap.)
Biograficzny, Dramat, Muzyczny; USA, Wielka Brytania; 

Czas trwania 2 godz. 14 min..

Dzięki oryginalnemu brzmieniu Queen staje się 
jednym z najpopularniejszych zespołów w hi-
storii muzyki.

2–6 stycznia, GODZ. 15:00 i 17:00

Grinch (2D dub.)
Animacja; Chiny, USA; Czas trwania 1 godz. 30 min.

Grinch powraca, by zepsuć wszystkim ten 
szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Kto-
siowa z niecierpliwością oczekują Białego 
Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu 
w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie 
znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

2–6 stycznia, GODZ. 19:00

The Quake. Trzęsienie ziemi 
(2D nap.)

Katastroficzny; Norwegia; Czas trwania 1 godz. 46 min.

W 1904 roku trzęsienie ziemi o sile 5,4 w ska-
li Richtera nawiedziło stolicę Norwegii – Oslo. 
Ruchy tektoniczne rejestrowane w Skandyna-
wii wskazują na to, że taka katastrofa nie tylko 
może się powtórzyć, ale jej siła przekroczy ska-
lę, jakiej dotąd nie rejestrowano na Ziemi. Tyl-
ko jeden człowiek dostrzeże zagrożenie. Czy 
uda mu się uratować najbliższych i ostrzec ludzi 
przed zbliżającą się katastrofą? Jaką cenę zapłaci 
za zaniedbanie władz? 

9–6 stycznia, GODZ. 15:00

Królowa Śniegu: Po drugiej 
stronie lustra (3D dub.)

Animacja, Familijny, Przygodowy; Rosja; Czas trwania 1 godz. 

20 min.

Gerda, by uratować uprowadzonych rodziców 
i brata musi poprosić o pomoc swoją dawną ry-
walkę, Królową Śniegu. 

www.kino.noknasielsk.pl

Baran 21.03-20.04
Nie wyolbrzymiaj swoich problemów, 
tylko staraj się rozwiązywać je na bieżąco. 
Będziesz miał więcej pracy, ale pieniędzy 
też Ci przybędzie. Zacznij się więcej ru-
szać i zadbaj o swoją formę fizyczną.

Byk 21.04-20.05
Nie unikaj teraz ważnych spotkań, bo przy 
tej okazji możesz poznać wielu ciekawych 
ludzi. Czeka Cię teraz więcej domowych 
prac, przed którymi nie da się uciec. Spró-
buj podzielić je między domowników. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Zawodowa mobilizacja bardzo Ci się te-
raz opłaci. Będziesz zarządzał, decydował 
i brał na siebie większą odpowiedzialność. 
Wśród postanowień noworocznych za-
planuj próbę pozbycia się nałogów. 

Rak 22.06-22.07
Zrób coś dobrego dla kogoś nieznajo-
mego, kto potrzebuje pomocy, a zyskasz 
tym szacunek i poprawisz sobie humor. 
Mądrze wykorzystaj swoje talenty. Nie 
zaniedbuj wskazań lekarza, unikaj kawy. 

Lew 23.07-23.08
Warto teraz uporządkować papier y 
i rachunki, podliczyć wydatki i zaplanować 
budżet na nowy rok. Nabierz większego 
dystansu do siebie, bo zbyt poważnie pod-
chodzisz do życia.

Panna 24.08-22.09
To dobry czas na podejmowanie decyzji 
zawodowych. Bez obawy możesz zmie-
nić pracę lub zweryfikować zakres swoich 
obowiązków. Spraw przyjemność swoim 
najbliższym. Realizuj zamierzone plany. 

Waga 23.09-23.10
Pamiętaj, że drobne przysługi, jakie dla 
kogoś zrobisz, z pewnością będą procen-
tować w przyszłości. Zajmij się sprawami, 
które zawaliłeś w minionym roku. Ważne 
sprawy konsultuj z rodziną.

Skorpion 24.10-22.11
Bądź pewny siebie i nie ustępuj intrygan-
tom, a pozbędziesz się wrogów. Dość 
skomplikowane sprawy uda Ci się wresz-
cie doprowadzić do zakończenia. Nie trać 
czasu na nudnych ludzi.

Strzelec 23.11-21.12
Nowy Rok zaczniesz w doskonałym na-
stroju. Nie pozwól jednak, aby uczucia 
zagłuszyły rozum. Pamiętaj też, że zabor-
czość niekoniecznie jest objawem miłości. 
Zrezygnuj z załatwiania trudnych spraw. 

Koziorożec 22.12-20.01
Działaj ostrożnie i z wyczuciem, a dobrze 
na tym wyjdziesz we wszystkich sferach 
życia. Jeśli chcesz coś załatwić w pracy, 
lepiej teraz o to szefa grzecznie poproś. 
Naucz się pracować w zespole.

Wodnik 21.01-19.02
Szczęściu trzeba pomóc, więc nie złość 
się na znajomych za próby swatania Cię. 
Będziesz mieć nowe pomysły, które za-
pewnią Ci powodzenie w sprawach finan-
sowych. Masz swoją szansę na sukces!

Ryby 20.02-20.03
W nowym roku czekają na Ciebie ciekawe 
propozycje zawodowe. Dlatego inwestuj 
w siebie, zapisz się na kursy lub szkolenia. 
Ćwicz swoją wytrzymałość, biegaj, uprawiaj 
nordic walking lub jogę.

HOROSKOP
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DROBNE

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 

556 774.

Sprzedam działkę budowlaną  

ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

Sprzedam mieszkanie 64m2 

w Nasielsku. Tel. 513 138 153.

Wynajem nagrzewnic spalinowych. 

Tel. 791 400 564, 695 163 726.

Wynajem osuszaczy powietrza.  

Tel. 695 163 726, 791 400 564.

Wypożyczalnia sprzętu budowlane-

go. Tel. 696 208 308, 791 400 564.

Sprzedaż węgla kamiennego (Eko-

groszek, Kostka, Orzech, Miał węglo-

wy). Tel. 696 208 308, 695 163 726.

Sprzedam drewno opałowe.  

Tel. 609 927 506.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.

Usługi stolarskie. Składanie mebli, 

podłogi. Tel. 667 569 562.

Pranie dywanów. Tel. 667 569 562.

Remonty, szpachlowanie, malowanie, 

terakota. Tel. 667 569 562.

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

17.12.–23.12.2018 r. 
Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.

24.12.–30.12.2018 r. 
Apteka NOVA; ul. Warszawska 51/53D , Nasielsk

31.12.2018 r. 
Apteka Arnica; ul. Rynek 21, Nasielsk

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017  
RADY POWIATU  NOWODWORSKIEGO  

z dnia 14 grudnia 2017 r.
(red.)

Wszelkiej pomyślności  
oraz spełnienia najskrytszych marzeń,  

dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia  
zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,  

wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym  
Nowym Roku 2019  

mieszkańcom gminy Nasielsk
    życzy radny  
    Mirosław Świderski
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II Turniej Badmintona
W niedzielę, 9 grudnia 
2018 r., w hali sporto-
wej w SP 1 w Nasielsku 
odbył się II Turniej Bad-
mintona o Puchar Bur-
mistrza Nasielska.

Była to świetna okazja 
do aktywnego spę-
dzenia czasu, a także 
do sprawdzenia swo-
ich umiejętności gry 
w badmintona, zarów-
no przez tych, którzy 
ten sport uprawiają 
sporadycznie, najczę-
ściej latem na świeżym 
powietrzu, jak i przez 
tych, którzy grają re-
gularnie.

Naj lepsi zawodnicy 
w swoich kategoriach 
otrz ymal i  s tatuetk i 
oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez 
Burmistrza Nasielska, 
Bogdana Ruszkow-
skiego. W jego imieniu wręczył je Marek Maluchnik, sekretarz 
Nasielska.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w turnieju, a zwycięzcom sukcesu.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców turnieju:

Kategoria kobiet:
I miejsce – Natalia Romanowska,  II miejsce – Julia Werczyńska, III miejsce – Patrycja Gardłowicz

Kategoria mężczyzn:
I miejsce – Robert Siwy, II miejsce – Wiesław Krukowski, III miejsce – Adam Krukowski.

Organizatorzy:
Marcin Banaszkiewicz, Piotr Kosztowniak

PIŁKA NOŻNA

Dobra runda  
rocznika 2006
Bardzo dobrze rokującą grupą zawodników z rocznika 2006, grających w piłkę 
nożną w klubie MLKS Żbik Nasielsk, są podopieczni Dariusza Kordowskiego.

Rundę jesienną rocznik ten zakończył na miejscu piątym z dwunastoma punk-
tami, wyprzedzając Mławiankę Mława, GKS Świercze, Wieczfniankę Wieczfnię, 
Wkrę Sochocin i Koronę Karolinowo. Liderem w tej grupie został MKS Ciecha-
nów z osiemnastoma punktami, wyprzedzając Wkrę Żuromin, PAF Płońsk oraz 
MKS Przasnysz Biały.

We wszystkich rozegranych meczach, a było ich 9, chłopcy łącznie zdobyli  
19 bramek, a stracili 15. Na swoim koncie mają cztery zwycięstwa: z Wkrą Żuro-
min (3:1), Wkrą Sochocin (1:0), Wieczfnianką Wieczfnią (6:1) i Koroną Karolinowo 
(2:0). Trzy mecze zakończyły się remisami – z GKS Świercze (1:1), Mławianką 
Mława (2:2) i z MKS Ciechanów (1:1). Przegrane natomiast były tylko dwa mecze 
– z MKS Przasnysz Biały (4:5) i z PAF Płońsk (1:4). Oba przegrane spotkania były 
wyjazdowe, co świadczy o tym, że młodziki najlepiej czują się na własnym bo-
isku. Królem strzelców tej rundy został Jakub Kossakowski, który strzelił łącznie 
4 bramki.

– Drużyny w naszej grupie są dość mocne, tak jak Przasnysz i Płońsk  – mówi 
trener Dariusz Kordowski. – Staram się, żeby w każdym meczu mogli się wyka-
zać wszyscy zawodnicy, bez względu na poziom gry.

Warto dodać, że w tej drużynie trenują i grają także dziewczyny.

– Ważną częścią naszego zespołu są oczywiście rodzice, którzy nie tylko przy-
chodzą na mecze dopingować, ale w razie potrzeby zawożą zawodników na 
turnieje. Wspiera nas, co warto podkreślić, Pan Marcin Dziewanowski, który ku-
pił stroje drużynie rocznika 2006 – dodaje trener.

Nowy sezon drużyna zainauguruje 30 marca 2019 roku, mierząc się wtedy 
z GKS Świercze.

– Zanim zaczniemy nowy sezon, trenujemy w hali. Po Nowym Roku planuje-
my sparing z drużyną  AP11 Legionowo – zdradza trener.

Bramkarze: Kacper Jaglarski, Jakub Kosewski, Jakub Wysocki.

Obrońcy: Adrian Dziewanowski, Marcin Gogolewski, Jakub Pasztelan, Bartosz 
Kobrzyński, Jan Laskowski, Jakub Wilski.

Pomocnicy: Mateusz Calak, Michał Duchnowski, Patryk Kaczmarczyk, Dawid 
Kapczyński, Dominik Latkowski, Bartłomiej Lisicki, Karol Nagel (kapitan drużyny), 
Jakub Nagel, Martyna Tarwacka, Patryk Zwierzchowski.

Napastnik: Dawid Kordecki i Jakub Kosakowski.
Michał B.

NASIELSK BASZTA TEAM

Na przełaju  
w Lasach Legionowskich
W Legionowie co roku organizowany jest Bieg Przełajowy o Puchar 
Prezydenta Miasta Legionowa. W 2018 roku, w niedzielę, 9 grudnia, 
była to już XXXVIII jego edycja. Bieg na dystansie 12 kilometrów odbył 
się na terenach lasów legionowskich. Do pokonania były dwa okrążenia 
trasy po 6 km. Skromna ale silna grupa reprezentantów Baszty stanęła 
na stracie. Byli to Artur Piotrowski, Łukasz Witkowski, Adam Zalewski. 
– W tym roku pogoda niesamowicie dopisała, termometr wskazywał  
7 oC. Jest to idealna pogoda do biegania. O godzinie 12.00 nastąpił 
start. Pierwsze dwa kilometry pobiegłem z innym zawodnikiem, wi-
dząc że słabnie, postanowiłem się odczepić. Widziałem, że za plecami 
mam grupkę pościgową, ale biegłem swoim tempem, nie zwalniając. 
Po pierwszym okrążeniu zauważyłem, że biegnę z dobrym czasem  
– 6 km – 21 m 54 s. Na nawrotce postanowiłem zdecydowanie przy-
spieszyć, aby zrobić przewagę nad goniącymi. Wszystko było pod kon-
trolą, na metę dotarłem z czasem 44:06, co dało mi czwartą pozycję 
w Open i 1. w kat. wiekowej M18-29 – wspomina Adam.

Czasy:
Adam Zalewski 00:44:06

Łukasz Witkowski 01:01:59

Artur Piotrowski 01:05:13

(ICz)


