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Z GMINY

Nie chcą 
uciążliwego 
przemysłu
Około 60 wniosków wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nasielsku w spra-
wie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości: Mogowo, Siennica, Stare Pieścirogi. Wszystko po to, aby 
zablokować ewentualne inwestycje, które w znaczący sposób oddzia-
ływałyby na środowisko. Sprawie tej przyglądała się bacznie komisja 
skarg, wniosków i petycji w środę, 13 lutego br., w nasielskim magistracie.  
Na spotkaniu pojawili się także przedstawiciele mieszkańców, którzy sta-
nowczo mówią „nie” przemysłowi uciążli-
wemu na podanym powyżej terenie. 



2 Życie Nasielska nr 5 (521); 22.02.–7.03.2019Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna, 
Olga Ickiewicz – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna  Ziemiecka– ogłoszenia. 

Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski, Ewelina Gizińska. 

Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redak-
cja nie zwraca, a ponadto zastrzega 
sobie prawo dokonywania skrótów 
i zmian tytułów w nadesłanych 
tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń.

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

Bezpłatne badania 
mammograficzne 
W czwartek, 7 marca br., w godz. od 10.00 do 16.00 przy Przychodni 
Zdrowia w Nasielsku, ul. Sportowa 2, zainteresowane panie będą mogły 
bezpłatnie wykonać badania mammograficzne w ramach Programu Pro-
filaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. Będzie je wykonywała fir-
ma LUX MED.

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczo-
ne, nie są leczone z powodu raka piersi, a także:

nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 
24 miesięcy·lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały 
pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 
12 miesięcy.

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do ba-
dania można wcześniej zarejestrować się pod nr tel. 58 666 24 44 lub  
na http://www.mammo.pl/formularz. 

Przed połączeniem telefonicznym trzeba przygotować dowód osobisty, 
ponieważ wymagane jest podanie numeru PESEL. Badanie nie wymaga 
skierowania lekarskiego.

Z UM
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego 
przy Miejsko-Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,
– podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
– jesteś uwikłany w przemoc domową,
– jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
– potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć 
rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nad-
używające alkoholu, jak i ich rodziny, do korzystania z rozległej wiedzy 
terapeuty.
Dyżur Specjalisty Terapii Uzależnień
Maria Sierzputowska – Specjalista Terapii Uzależnień
– każdy poniedziałek w godz. od 11:00 do 12:30
– każdy wtorek w godz. od 15:30 do 18:00

w Poradni Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 52 w Nasielsku, tel. 23 693 
02 50

Konsultacje jak i ewentualna terapia są bezpłatne.

Z UM
Zapraszamy na spotkanie w sprawie 
„Nasielskiej Karty Seniora”
W związku z pracami podjętymi przez Urząd Miejski w Nasielsku oraz Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku nad wprowadzeniem w na-
szej gminie Programu „Nasielska Karta Seniora”, zapraszamy na spotkanie 
podsumowujące. „Nasielska Karta Seniora” będzie umożliwiała korzystanie 
ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach na terenie Nasielska. Każdy 
mieszkaniec gminy Nasielsk, który ukończył 60 lat będzie mógł wyrobić 
sobie własną „Nasielską Kartę Seniora”. Zapraszamy wszystkich właścicieli 
firm, chcących zostać Partnerami akcji, a tym samym zyskać większe zain-
teresowanie swoimi usługami wśród mieszkańców. Zapraszamy także zain-
teresowanych tym tematem seniorów. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 
21 lutego 2019 r. o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3. Liczymy na Państwa obecność.

(um)

Z UM
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Corocznie w dniu 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Nasze lokalne obchody święta bohaterów podzie-
mia antykomunistycznego, którzy po II wojnie światowej walczyli o wol-
ną i niepodległą Polskę, odbędą się w niedzielę, 3 marca br.

Program uroczystości:
Godz. 10.45 – Popowo Borowe (przy drodze wojewódzkiej nr 622):

złożenie kwiatów przy krzyżu upamiętniającym żołnierzy Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego z oddziału podporucznika Mieczysława 
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 roku w Popowie.

Godz. 11.30 – kościół parafialny w Nunie:

msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.

Serdecznie zapraszam do wspólnego uczczenia Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. Chwała Bohaterom!

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

ZE SZKÓŁ

Dyrektorzy  
bez zmian
W piątek, 15 lutego br., w nasielskim magistracie przeprowadzono kon-
kursy na dyrektorów trzech placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej 
w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej w Dębinkach i Szkoły Pod-
stawowej w Popowie Borowymh. Na każdy z konkursów wpłynęła tyl-
ko jedna oferta, osób dotychczas pełniących funkcje dyrektorów w tych 
szkołach. Komisje konkursowe, w składzie których znajdowali się przedsta-
wiciele organu prowadzącego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców, Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ 
„Solidarność”, zdecydowały, że przez najbliższe 5 lat funkcję dyrektorów 
pełnić będą: Ewa Strzelczak (SP Budy Siennickie), Grażyna Menich - Masa-
nowska (SP Dębinki) i Iwona Łyczkowska (SP Popowo Borowe).

(i.)
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RADA MIASTA NASIELSK 2018 - 2023

Dawid Domała
Dlaczego zdecydował się Pan 
wystartować w wyborach 
samorządowych? Czy ma Pan 
jakieś doświadczenie w pracy 
w organach samorządu lokal-
nego bądź pracy społecznej?
Zdecydowałem się, by wystar-
tować w wyborach, ponieważ 
miasto i gmina Nasielsk nie są mi 
obojętne. Mieszkam tu od uro-
dzenia i chcę mieć wpł yw na 
wygląd tego miejsca, na decy-
zje, jakie są podejmowane, na 
inwestycje, jakie są wykonywane lub planowane. Zależy mi na tym, 
aby pomagać mieszkańcom i wspierać ich w rozwiązywaniu wszel-
kich problemów, z jakimi borykają się  na co dzień. Od kilku lat działam 
społecznie organizując różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, akcje 
charytatywne, czy zbiórki  na rzez potrzebujących mieszkańców naszej 
gminy. 

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania 
w obecnej kadencji Rady Miejskiej?
Uważam, że bardzo istotnym elementem jest poprawa wizerunku miasta, 
o którym bardzo często rozmawiam z mieszkańcami. Należy poprawić 
bezpieczeństwa na drogach i przejściach dla pieszych, zadbać o udogod-
nienia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Koniecznie uporządko-
wać ulice i chodniki po zakończeniu budowy kanalizacji. Bardzo ważna 
jest także rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz stadionu miej-
skiego. Wykonanie powierzchni asfaltowych na osiedlach, które od wielu 
lat czekają na tego typu inwestycje.

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborcze-
go? (niezbędne inwestycje, projekty, zmiany, działania)
Zależy mi na rewitalizacji Skweru Jana Pawła II, który powinien być wi-
zytówką naszej gminy i służyć wszystkim mieszkańcom, jako miejsce 
odpoczynku, dlatego będę ubiegał się o wykonanie tej planowanej już 
inwestycji. Od kilku miesięcy apeluję o montaż barierek i progów zwal-
niających przy Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku. Jest wiele nie-
bezpiecznych miejsc w naszym mieście, jak np. przejścia dla pieszych 
przy ul. Młynarskiej, które należy odpowiednio oznakować. Brak odpo-
wiedniej ilości koszy na śmieci, o które zamierzam zaapelować. A przede 
wszystkim, w dalszym ciągu chcę być osobą, do której mieszkańcy mo-
jego i nie tylko mojego, okręgu mogą się zwracać z każdym proble-
mem.

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?
Według mnie mocną stroną naszej gminy jest społeczeństwo, które po-
trafi się jednoczyć i wspólnie działać. Ludzie, którzy poświęcają swój 
prywatny czas i biorą udział w różnego rodzaju inicjatywach lokalnych. 
Położenie gminy Nasielsk, która znajduje się dość blisko stolicy, to tak-
że duży atut. Ponadto, malownicze tereny, jakie posiadamy, dają wiele 
możliwości rozwoju, które należy odpowiednio wykorzystać. Słabą stro-
ną dla mnie jest fakt, że nasza gmina jest dość rozproszona, zajmuje duży 
obszar i posiada dużą liczbę sołectw, co za tym idzie potrzeb jest bardzo 
dużo, a budżet ograniczony.

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, 
rodzina, zainteresowania, itp.)
Urodziłem się, wychowałem i do dziś dnia mieszkam w Nasielsku. Ukoń-
czyłem Szkołę Podstawową nr 2 oraz Technikum Ekonomiczne przy  
ul. Lipowej. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej „Alma-
mer” w Warszawie na wydziale organizacja i ekonomika przedsiębiorstw. 
Po ukończeniu studiów wyjechałem za granicę, by po 3 latach powrócić 
do kraju. Przez kilka lat pracowałem jako przedstawiciel techniczno-han-
dlowy oraz projektant w branży brukarskiej. Obecnie jestem pracowni-
kiem Nasielskiego Ośrodka Kultury, gdzie swoje pasje mogę połączyć 
z pracą zawodową. Prywatnie jestem mężem z niemal 8 letnim stażem, 
a od prawie 5 lat ojcem córki Matyldy, której staram się poświęcić każdą 
wolną chwilę. Od najmłodszych lat pasjonuję się muzyką, która prze-
kształciła się w życiową pasję – jestem wokalistą zespołu Raggabaraban-
da, z którym od ponad 7 lat przemierzam kraj, grając koncerty w jego 
różnych zakątkach. Interesuję się także sportem, montażem wideo, fo-
tografią i wolontariatem.

Z GMINY

Nie chcą uciążliwego przemysłu
Około 60 wniosków wpłynęło do 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla miejscowości: 
Mogowo, Siennica, Stare Pieści-
rogi. Wszystko po to, aby zablo-
kować ewentualne inwestycje, 
które w znaczący sposób oddzia-
ływałyby na środowisko. Sprawie 
tej przyglądała się bacznie komisja 
skarg, wniosków i petycji w środę, 
13 lutego br., w nasielskim magi-
stracie. Na spotkaniu pojawili się 
także przedstawiciele mieszkań-
ców, którzy stanowczo mówią 
„nie” przemysłowi uciążliwemu 
na podanym powyżej terenie. 

– Żyjemy w dużym niebezpie-
czeństwie. Wasbruk już teraz ma 
duże butle z gazem. Tam są kon-
trolne wypuszczenia gazów, ale co 
nas zabezpieczy, jeśli jeszcze więk-
sze stężenia będą. To my, w końcu, 
pójdziemy do nieba – mówiła za-
niepokojona sytuacją pani Teresa, 
której działka znajduje się w bliskim 
sąsiedztwie planowanej inwestycji 
tj. termolizy, a także w pobliżu roz-
lewni gazu Wasbruk.  

Zaniepokojenie mieszkańców 
dodatkowo wzrosło w związku 
z informacją Jadwigi Szymańskiej, 
k ierownik w ydzia ł u środowi-

ska i rozwoju obszarów wiejskich 
o wniosku, jaki złożyła firma Was-
bruk w dniu 12 lutego br. do Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku o rozbudo-
wę. – W tej chwili mają pojemnik 
179m3 propanbutan, natomiast 
chcą rozbudować o 100m3 na 
czysty proban i o 20 m3 na paliwa 
stałe – mówiła Jadwiga Szymańska, 
kierownik Wydziału Środowiska.

Zebrani mieszkańcy kilkukrotnie 
podkreślali, że nie chcą się przy-
czynić do upadku przemysłu na ich 
terenie. Chcą natomiast uniemożli-
wić powstanie tu nowych niebez-
piecznych zakładów. – Chcemy 
ochronić nas i nasze dzieci, a ten 
Wasbruk, to jest naprawdę bardzo 
niebezpieczny zakład. W razie wy-
buchu nic nas już nie ochroni. Jak 
nastąpi wybuch, to nie zdążą za-
alarmować, nas już nie będzie – 
mówili mieszkańcy.

W obronie firmy Wasbruk stanął 
radny Janusz Gers, który zauwa-
żył, że rozlewnia działa ok. 20 lat, 
a nawet raz nie było tam sytuacji 

alarmowej. Straż pożarna owszem 
pojawia się w tym miejscu co roku, 
ale tylko i wyłącznie w ramach ćwi-
czeń jednostek straży pożarnych 
z powiatu nowodworskiego. 

Radny Krzysztof Fronczak wy-
raził swoją aprobatę dotyczącą 
złożonych przez mieszkańców 
wniosków. Zauważył, że przed 
laty, jeszcze jako sołtys, starał się 
o zablokowanie inwestycji firmy 
Wasbruk. Niemniej jednak, w opi-
nii radnego, obecnie trzeba robić 
wszystko, aby nie pozwolić no-
wym inwestorom na założenie tu 
przemysłu uciążliwego. 

Jak poinformował burmistrz Bog-
dan Ruszkowski, gmina ma dwie 
możliwości rozwiązania tej sytu-
acji. Jedna z nich jest komplek-
sowa, ale zdecydowanie droższa 

i będzie trwała latami, aby dopro-
wadzić ją do skutku – czyli zmiana 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Drugą moż-
liwością, o której także wspomniała 
Bożena Strzelecka, kierownik Wy-
działu Zagospodarowania Prze-
strzennego i Nieruchomości, jest 
naniesienie zmiany w planie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Starych Pieści-
rogów i Siennicy z roku 2003 r. 
Dotyczyłaby ona zapisu o zakazie 
powstania inwestycji, które znaczą-
co oddziaływałyby na środowisko. 
Jednak nie ma pewności, czy wo-
jewoda pozwoli na taką możliwość. 
Obecni na spotkaniu mieszkańcy 
poparli ten pomysł. Zauważyli przy 
tym, że prawdopodobnie nie obro-
ni ich to przed wszystkimi niepożą-
danymi inwestycjami, ponieważ 
jeżeli firmy będą w oficjalnej ter-
minologii miały zapis o „potencjal-
nym znaczącym oddziaływaniu na 
środowisko”, być może, będą mo-
gły się jakoś ulokować na tym te-
renie, dzięki niejasnym przepisom. 

Podsumowując dyskusję na temat 
planowanych inwestycji na tere-
nie gminy Nasielsk, radny Janusz 
Gers mówił, że nie może być tak, 
że mieszkańcy przeciwstawiają się 
wszystkim inwestycjom. Takie dzia-
łania, jego zdaniem, uniemożliwiają 
pozyskanie miejsc pracy oraz przy-
chodów w postaci podatków dla 
gminy, za które wykonywane są 
chociażby drogi, o które do Rady 
zwracają się mieszkańcy gminy.

E.G.

Z UM

CUW  
zmienia siedzibę
Informujemy, że od poniedziałku, 25 lutego 2019 r., Centrum 
Usług Wspólnych znajdować się będzie w budynku Żłobka 
Miejskiego i Samorządowego Przedszkola, przy ul. Warszaw-
skiej 39A w Nasielsku.

NIP - 531-16-88-099 REGON – 366229555

Numer telefonu do CUW (23)306 76 67.
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fot. OSP Nasielsk

KRONIKA  
POLICYJNA

W dniu 03.02.2019 r. w Cieksynie 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
przeprowadzili kontrolę drogową 
samochodu marki Fiat Seicento, 
którym kierował 29-letni miesz-
kaniec gminy Nasielsk, posiadają-
cy obowiązujący zakaz kierowania 
pojazdami kat. B wydany przez Sąd 
Rejonowy w Pułtusku.

W dniu 05.02.2019 r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
w trakcie real izacj i  czynności 
w sprawie kradzieży karty banko-
matowej i pieniędzy, zatrzymali do 
kontroli drogowej samochód mar-
ki Daewoo Tico, którym poruszał 
się 23-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk podejrzewany o dokona-
nie tego przestępstwa. Mężczyźnie 
przedstawiono zarzut kradzieży, do 
którego się przyznał. 

W dniu 06.02.2019 r. w Pniewie 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej 
samochód marki Volkswagen, któ-
rym kierował 66-letni mieszkaniec 
gminy Nasielsk, posiadający obo-
wiązujący zakaz kierowania po-
jazdami kat. B wydany przez Sąd 
Rejonowy w Pułtusku.

W dniu 12.02.2019 r. w Lelewie 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej 
motorower marki Zipp, którym kie-
rował 36 -letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk posiadający obowiązują-
cy zakaz kierowania wszelkimi po-
jazdami mechanicznymi wydany 
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

W dniu 15.02.2019 r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej sa-
mochód marki Opel Corsa, którym 
kierował 61 letni mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk, znajdujący się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikami 0,49 
mg/l i 0,47 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

UWAGA
W związku z otrzymanymi pod ko-
niec stycznia 2019 roku zgłosze-
niami dotyczącymi posługiwania 
się w sklepach na terenie Nasielska 
duplikatami polskich banknotów 
w toku czynności operacyjnych 
funkcjonariusze KP Nasielsk do-
konali zatrzymania czterech osób, 
w tym jednej osoby nieletniej. Trzy 
z nich podczas przesłuchania usły-
szały zarzuty i przyznały się do za-
rzucanych czynów. Jednocześnie 
prosimy o kontakt inne osoby, któ-
re mogły zostać pokrzywdzone na 
skutek tego typu oszustwa. 

Sporz. RW

NA SYGNALE

Kradli, co się dało
Jak informuje podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowy Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Płońsku, na początku lutego br. do płoń-
skiej komendy policji wpłynęło kilka zgłoszeń o włamaniach do domków 
letniskowych oraz budynków gospodarczych, mieszczących się na tere-
nie gm. Nowe Miasto i gm. Joniec. 

Za każdym razem sprawcy wyłamywali lub podważali drzwi, a po wej-
ściu do środka kradli praktycznie wszystko, co wpadło im w ręce. Tym 
sposobem, w ich posiadaniu były m.in. gryfy do ćwiczeń wraz z obcią-
żeniem, butle gazowe, szable, łuki sportowe, elektronarzędzia, piły spali-
nowe, agregaty prądotwórcze, meble, rowery, drobne narzędzia, paliwo 
oraz złom. Pokrzywdzeni ponosili straty o wartości od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych. Płońska policja, przy współpracy z nasielskim komisaria-
tem, ustaliła, że za tą sprawą stoi dwóch młodych mężczyzn. W ręce policji 
wpadli 27- i 28-latek z gm. Nasielsk. Podczas przeszukiwania ich miejsc 
zamieszkania, policja znalazła skradzione przedmioty. Łącznie mężczyźni 
odpowiadać teraz będą za 10 włamań do domków letniskowych oraz bu-
dynków gospodarczych na terenie gm. Nowe Miasto i okolic.

Jak mówi podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, zatrzymani usłyszeli za-
rzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi im nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności. Obecnie trwają dalsze czynności w tej sprawie.

red.

Z UM

Już 60 osób skorzystało z 
programu „Ja w Internecie”
Od stycznia br., na terenie Gminy Nasielsk realizowane są bezpłatne szko-
lenia w ramach programu „Ja w Internecie”. Do tej pory w zajęciach udział 
wzięło 60 osób w wieku powyżej 25 lat. 

Zajęcia, których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk polegają  
na zwiększeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców w ramach czterech 
bloków tematycznych: „Działam w mediach społecznościowych”, „Moje 
finanse i transakcje w sieci”, „Rodzic w Internecie” oraz „Rolnik w sieci”. 

Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finanso-
wany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. Operatorem środków jest Fundacja Legalna Kultura. 

Wszystkich zainteresowanych szkoleniami zapraszamy do kontaktu pod 
nr tel. 23 69 33021

(m)

Z POLICJI

Papierosy bez akcyzy
We wtorek, 19 lutego br., policjanci z nasielskiego komisariatu podczas 
kontroli drogowej na ul. Składowej znaleźli w pojeździe 4400 szt. papie-
rosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. 

Papierosy należały do 62-letniego mieszkańca Nasielska. Teraz trafiły  
do policyjnego depozytu. Jak informuje podkomisarz Szymon Koźniew-
ski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, teraz mundurowi oszacują, ile skarb państwa mógłby 
stracić, gdyby „trefny towar” trafił na czarny rynek. Natomiast właściciel 
papierosów bez akcyzy poniesie odpowiedzialność z kodeksu karno-
-skarbowego.

INWESTYCJE

Trwają prace komisji 
przetargowych
Ogłoszony pod koniec stycznia br. przez Urząd Miejski w Nasielsku prze-
targ na budowę i modernizację dróg cieszył się wyjątkowo dużym za-
interesowaniem. Przetarg składa się z dwóch części – pierwsza dotyczy 
budowy trzech odcinków dróg w miejscowości Dobra Wola, a druga mo-
dernizacji ulicy Osińskiego na osiedlu Krupki. 

– Do urzędu wpłynęło 14 ofert. Obecnie trwają prace komisji przetargo-
wej i w najbliższych dniach wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji 
– informuje Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku.

Podobnie jest w przypadku ronda w Pniewie. – Do przetargu zgłosiło się 
5 firm i zapewne MZDW w najbliższym czasie wyłoni ostatecznego wy-
konawcę robót – dodaje kierownik.

O finale przetargów poinformujemy w kolejnym numerze ŻN.
Michał B.

ZAPROSZENIE
Spotkanie informacyjne FIO  

– Mazowsze Lokalnie
LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza na spotkanie organizowane przez 
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz 
Współpracy, dotyczące mikrodotacji, które można pozyskać w konkur-
sie „FIO – Mazowsze Lokalnie”.

Spotkanie odbędzie się  
w godz. 14.00 – 17.00 w czwartek, 28 lutego br. 
w świetlicy OSP w Pokrzywnicy, ul. Pułtuska 2. 

Jest ono organizowane w ramach projektu Mazowsze Lokalnie urucha-
mia energię społeczną, a poprowadzi je Łukasz Wachnowski ze Stowa-
rzyszenia BORIS. Więcej informacji na temat programu dostępnych jest 
na stronie: www.mazowszelokalnie.pl lub od nr tel. 607 168 295. 

(red.) 

KRONIKA OSP
18 lutego br. druhowie 
z OSP Nasielsk po raz 
pierwszy w tym roku 
gasil i pożar suchych 
traw przy ul. Płońskiej 
w Nasielsku. 
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Co ze szkołą w Popowie?

Z GMINY

PKP nie pomoże
Wielokrotnie już na łamach ŻN poruszaliśmy temat dotyczący barier ar-
chitektonicznych, z jakimi borykają się pasażerowie, korzystający z usług 
PKP na dworcu w Nasielsku. Sprawa dotyczy niezwykle stromego i wy-
sokiego przejścia podziemnego, które prowadzi na poszczególne perony, 
ale także pozwala przejść na drugą stronę torów. Nie jest ono zaopatrzone 
w podjazdy, a znajdujące się tu platformy dla osób niepełnosprawnych 
nie działają. Z przejścia na co dzień korzystają zarówno pasażerowie PKP, 
taszcząc w rękach walizki z kółkami oraz mieszkańcy Starych i Nowych 
Pieścirogów, Mogowa, Siennicy – w tym matki z dziećmi w wózkach, czy 
rowerzyści dźwigający rowery pod pachą, którzy muszą się naprawdę na-
męczyć, aby pokonać ten podziemny tor przeszkód.

Kilka tygodni temu pisaliśmy w ŻN o tym, że w podobnym przejściu pod-
ziemnym na dworcu PKP w Nowym Dworze Mazowieckim, na schodach 
zamocowano metolową szynę. U nas to się nie udało. Do PKP w tej spra-
wie pisaliśmy my, pisali przedstawiciele władz gminy i mieszkańcy. Pani 
Wioletta nawet otrzymała odpowiedź na swoje pismo, w którym czytamy:

 – Zabudowa pochylni w formie szyn, prowadnic dla wózków dziecięcych 
czy rowerów, na wymienionym przystanku osobowym, a tym samym 
dostosowanie tego obiektu do wymogów, musi być zgodne z obowią-
zującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Taka zabudowa pochylni wią-
że się ze zmianą długości dojść (schodów), gdyż maksymalne nachyle-
nie pochylni nie może przekraczać wielkości określonych, tj. dla ruchu 
pieszego przy wysokości pochylni ponad 0,5 m usytuowanie pochylni 
może wynosić 6% – informuje Jan Strzelczak zastępca dyrektora ds. eks-
ploatacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych 
w Warszawie.

W dalszej części pisma znaleźć można informację, że schody na stacji 
PKP Nasielsk nie spełniają parametrów technicznych, które umożliwiły-
by dobudowane metalowych szyn lub pochylni dla osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się, wózków dziecięcych czy rowerów. Ponadto 
zwrócono uwagę, że stacja jest wyposażona w platformy.

I to by było tyle. Najwyraźniej mieszkańcy gminy i pasażerowie są sobie 
winni, że PKP zbudowało strome schody w przejściu podziemnym i nie 
można na nich umieścić pochylni dla wózków. O tzw. platformach, podob-
nie jak i windach usytuowanych na „polnych” przystankach w Jackowie 
Dworskim i Kątnych, z których nie da się korzystać, nie ma sensu nawet 
wspominać. 

Czy naprawdę nikt nie jest w stanie pomóc mieszkańcom Nasielska 
w kwestii przejścia podziemnego? Po całych latach pisania i monitowania 
do PKP, może w końcu należy zacząć interweniować np. w Ministerstwie 
Infrastruktury. Być może ministerstwo będzie miało łatwiej wyjaśnić spra-
wę i ten problem rozwiązać.

(red.)

W czwartek, 14 lutego br., w sali 
konferencyjnej nasielskiego ma-
gistratu rozmawiano na temat 
dalszego funkcjonowania Szko-
ł y  P o d s t a wo we j  w  P o p o w i e 
Borowym. W spotkaniu zorgani-
zowanym przez radnego Dawida 
Domałę na prośbę zaniepokojo-
nych rodziców, wzięli udział za-
proszeni goście.

Jak zauważyli rodzice uczniów, 
d z i e c i  w  P o p o w i e  j e s t  c o -
raz mniej .  Już teraz wiadomo,  
że w roku szkolnym 2020/2021 
do pierwszej klasy w tej szkole 
będzie najprawdopodobniej za-
pisanych tylko dwoje uczniów. 
Żeby klasa jednak powstała, musi 
być w świetle prawa przynajmniej 
siedem osób. Niektóre dzieci wy-
bierają się do innych placówek 
oświatowych, m.in. do Bud Sien-
nickich czy do prywatnej nasiel-
skiej szkoły.

 – Myślę, że nie po to pan bur-
mistrz buduje salę gimnastycz-
ną w Popowie Borowym, żeby 
zamykać tam szkołę. Chciałem 
jednak zorganizować spotkanie 
w tej sprawie, aby sprawę naświe-
tliła rodzicom dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych, odpowiedzial-

na za oświatę w gminie Nasielsk 
oraz burmistrz. Niestety pojawiła 
się tylko pani dyrektor, ale zapew-
niała wszystkich zgromadzonych,  
że klasa powstanie, a szkoła na 
pewno nie zostanie zamknięta – 
mówi radny Dawid Domała.

O głos w tej sprawie poprosiliśmy 
także dyrektora szkoły w Popowie 
Borowym. – Szczególny niepokój 
rodziców budzi mała liczba dzie-
ci uczęszczających do oddziału 
przedszkolnego. Dlatego też wdra-
żamy działania, celem których jest 
zachęcenie rodziców i ich dzieci 
do skorzystania z oferty eduka-
cyjnej naszej szkoły. Pozwoli to 
na zminimalizowanie ryzyka po-
wstania sytuacji, która miała miej-
sce w ubiegłych latach, kiedy nie 
został utworzony oddział klasy I. 
Wyrażam głębokie przekonanie, 
że nasze wysiłki zaowocują zwięk-
szeniem liczby dzieci, które staną 
się wkrótce uczniami naszej szko-
ły – podkreśla Iwona Łyczkow-
ska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Popowie Borowym. 

Do SP w Pop owie uczęszcza 
obecnie 103 uczniów. W klasie „0” 
jest 7 dzieci, w wieku: 3,4,5 i 6 lat, 
ale w obwodzie tej szkoły mieszka 

15 dzieci. Gmina uspokaja, dyrek-
cja trzyma rękę na pulsie, a rodzi-
ce nie ukrywają swoich obaw. 

 – Rozumiem obawy rodziców, 
ponieważ dzieci nie jest w tym 
obwodzie szkolnym zbyt dużo. 
Ale szkoła na pewno nie zosta-
nie zamknięta. A teraz kiedy bę-
dzie sala gimnastyczna i do tego 
dwie sale lekcyjne, dzieci będą 
miały z pewnością lepsze warun-
ki do nauki – powiedziała nam po 
spotkaniu Hanna Pietrzak dyrektor 
CUW. – Rodzice zadeklarowali, że 
pomogą w promocji szkoły, żeby 
zachęcić dzieci i rodziców wła-
śnie do skorzystania z oferty tej 
placówki. Ma przy niej powstać 
plac zabaw z funduszu sołeckiego.  
Do końca marca trwa rekrutacja 
do szkół i dopiero wtedy okaże 
się ile dzieci będzie uczęszczało 
do tej szkoły – dodaje. 

Cały czas jednak nie wiadomo, 
czy uda się zebrać odpowied-
nią liczbę dzieci, aby otworzyć 
w przyszłym roku oddział klasy 
I. Rodzice nie chcą bowiem, aby 
ich dzieci były dowożone do in-
nych placówek. Wszystko wyjaśni 
się po naborze dzieci do szkół. 

E.G. (i.)



6 Życie Nasielska nr 5 (521); 22.02.–7.03.2019KULTURA

WARTO PRZECZYTAĆ

Dalej niż człowiek
W t ym roku ob chodzimy 
20-lecie książki Francisa Fu-
kuyamy Koniec historii – jed-
nej z najgłośniejszej publikacji 
swoich czasów. Dzieło Fukuy-
amy przewidywało kres kon-
fliktów i zwycięstwo liberalnej 
demokracji.

Patrząc z perspektywy cza-
su widać, jak mocno może 
w yd a wa ć  s i ę  n i e t ra f i o n a  
ta publikacja. Na świecie wciąż 
wybuchają wojny, a liberalna 
demokracja nie wydaje się już 
optymalną ścieżką rozwoju dla 
każdego kraju, jeżeli zobaczy-
my, jaką potęgą stają się komu-
nistyczne (nawet jeżeli jest to 
specyficzna forma komunizmu) Chiny. Nie można jednak autorowi Koń-
ca historii odmówić wielkiej erudycji i talentu do kreślenia wizji przyszło-
ści, dlatego warto sięgnąć także po inną jego książkę Koniec człowieka.

Tak jak końcem historii miało być pójście świata w kierunku demokra-
cji i ustanie międzynarodowych przepychanek, tak końcem człowieka 
ma być rozwój medycyny i inżynierii genetycznej, która może pchnąć 
nas w kierunku, w którym nasza ludzka natura nieodwołalnie się zmie-
ni. O ile jednak historia miała się już skończyć, tak, w przypadku czło-
wieka, Francis Fukuyama jest o wiele bardziej zachowawczy i przyznaje,  
że choć zmiany dzieją się już na naszych oczach, to wciąż pojawiające 
się kolejne zdobycze nauki nieustannie pchają punkt końca w przyszłość.

Koniec człowieka dzieli się na trzy części. W pierwszej Francis Fukuyama 
opisuje nowe zdobycze nauki w zakresie biologii, które mogą mieć nie-
bagatelny wpływ na naturę ludzką, jak wynalazki przedłużające zdrowie 
czy wręcz mogące modyfikować cechy człowieka. 

W drugiej jest bardziej filozoficznie, autor próbuje znaleźć odpowiedź  
na to, czym jest natura ludzka, czy istnieje coś takiego jak prawo natu-
ralne. Powołuje się przy tym na wielu filozofów poczynając od Arysto-
telesa. Trzecią część polski czytelnik może traktować jako ciekawostkę, 
ponieważ autor opisuje w niej, co w sytuacji rozwoju nauki powinny zro-
bić Stany Zjednoczone.

Trzeba przyznać, że szanse i zagrożenia opisywane przez Fukuyamę są 
naprawdę interesujące. Przykładowo, tematyka wpływania rodziców  
na cechy fizyczne i psychiczne swoich dzieci może być zagrożeniem 
dla społeczeństw, ponieważ bogaci będą mogli pozwolić sobie na więcej 
i spowoduje to jeszcze większe różnice pomiędzy klasami. 

Nie na darmo na wstępie przytoczone są dwie sławne antyutopie Rok 
1984 George’a Orwella i Nowy wspaniały świat Aldousa Huxleya. Przy-
szłość bowiem może mieć kształt antyutopii.

Książka Francisa Fukuyamy zmusza do refleksji nad naturą ludzką i kie-
runkiem, w jakim idzie świat. Nawet jeżeli, tak jak w przypadku Końca 
historii, jego przewidywania się nie sprawdzą, to jednak warto wraz z au-
torem podywagować na tematy, które są mniej odległe niż się nam wy-
daje.

Paweł Kozłowski

DKK Zaprasza

Porozmawiajmy  
o książkach
W sobotę, 23 lutego 2019 r., 
w czytelni Miejsko – Gmin-
nej  B ib l iotek i  P ub l icznej 
w Nasielsku odbędzie się spo-
tkanie naszego Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Będziemy mó-
wić o książce pt. Czas przeszły 
niedoskonały, której autorem 
jest Julian Fellowes. 

Rozp o c z ynamy o go d z . 
11.30. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych.

(red.) 

Z BIBLIOTEKI

Walentynki, walentynki 
W piątek, 15 lutego br., nasiel-
ską bibliotekę odwiedziła klasa 
II z wychowawczynią panią Ewą 
Boczkowską ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Nasielsku, by wspólnie 
świętować Walentynki. 

Świętowanie Dnia Zakochanych 
rozpoczęliśmy od krótkiej roz-
mowy na temat historii Walenty-
nek, o tym, że jest to doskonała 
okazja, aby okazać swoją miłość 
i wdzięczność rodzicom, dziad-
kom, kolegom. Następnie, dzieci 
z zapałem rozwiązywały zagadki 
dotyczące bajkowych par. W dru-
giej części spotkania rozwiązywa-
liśmy walentynkowe krzyżówki 
oraz łączyliśmy w pary bajkowych bohaterów. Radości i śmiechu było przy tym co nie miara.

Na zakończenie bibliotecznych Walentynek, dzieci zostały obdarowane naklejkami i czerwonymi balonami.

(b.)  

Z NOK

Świat z innej perspektywy
W sobotę, 9 lutego br., przed 
uczestnikami warsztatów 
malarskich, które w naszym 
NOK prowadzi pani Ewa Wit-
kowska, pojawiło się nie lada 
wyzwanie. Zadaniem dzieci 
było namalowanie otacza-
jącego nas świata (łąki, lasu, 
pokoju, itp.) z perspektywy 
liliputa. Nasi artyści musie-
li wyobrazić sobie, że nagle 
się zmniejszyli, a wszyst-
ko, co ich otacza stało się 
ogromne. Jak wygląda świat 
widziany przez człowieka, 
który jest wielkości żaby? 
Kolejną pracą wykonywaną 
przez dzieci, była malowana 
„rozmowa” pomiędzy nimi a panią instruktorką. Najpierw pani Ewa malowała jakiś element, a później dziecko 
domalowywało coś od siebie i dzięki takiej „rozmowie” powstało wiele ciekawych, bardzo kolorowych prac. 

Natomiast, podczas spotkania, które odbyło się w sobotę, 16 lutego br., uczestnicy zajęć podjęli temat martwej 
natury. Kompozycję dla naszych malarzy przygotowała instruktorka Ewa Witkowska. Jednak efekt końcowy ich 
pracy zależał od wizji artystycznej dzieci. Dlatego prace bardzo się od siebie różniły. Jedni stawiali na detale, inni 
stwierdzili, że wybierają tylko elementy, które namalują i wyróżnią na swoich pracach.

(ei)

Z NOK

Cuda z gliny ulepione
Fundacja Art yst yczna „Wyle-
piarnia” zafundowała dzieciom 
z naszej gminy wspaniałą zabawę 
z gliną. Bardzo ciekawe warsztaty 
ceramiczne odbyły się w sobotę, 
16 lutego br., w holu Nasielskiego 
Ośrodka Kultury. Każdy uczestnik 
otrzymał od prowadzących gra-
natowy fartuszek i granatową ser-
wetkę, na której starannie pracował 
nad swoim kawałkiem gliny. Naj-
pierw materiał wyrabiano dłońmi, 
następnie wałkami. Za pomocą 
specjalnych serwetek, dzieci wyko-
nały wzory na wylepionych przez 
siebie miseczkach, a w ostatnim 
etapie podpisały je swoimi imio-
nami. Następnie, prace zostały za-
brane przez instruktorów, ale nie 
na zawsze. Wrócą do rąk małych 
rękodzielników, najpierw jednak 
trafią do pieca, w którym zostaną 

wypalone. Za tydzień nabiorą barw 
i będą się pięknie świecić, ponieważ 
dzieci same je oszklą. Dodatkowo, 
uczestnicy zajęć wykonywali z gli-
ny serca i ozdabiali je kwiatkami. 
Przy okazji niektórzy ulepili orygi-

nalne stworki, korzystając ze swojej 
fantazji. Zajęcia są częścią projektu 
„Kreatywne Maluchy” w ramach 
Inicjatywy Lokalnej i są finansowa-
ne przez Urząd Miejski w Nasielsku.

E.G.
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Nasielsk pamięta  
o księdzu Batogowskim

Z NOK

Tworzymy  
Teatr Młodzieżowy
Nasie lsk i  Ośrodek Kul tu-
ry zaprasza młodzież w wie-
ku od 12 do 18 lat do udziału 
w zajęciach „Teatru Młodzie-
żowego”. Próby poprowadzi 
Małgorzata Suzuki – aktorka, 
filolog polski, nauczyciel dy-
plomowany teatru.

Teatr Młodzieżowy to ofer-
ta dla młodych, wrażliwych 
i  ot war t ych ludzi ,  którz y 
chcieliby sprawdzić się na sce-
nie. Zajęcia teatralne doskonalą 
umiejętności pracy w zespole, 
jak i rozwój własnej indywidu-
alności, kreatywności i wy-
obraźni.

Celem zajęć teatralnych jest 
stworzenie spektaklu, który 
zostanie zaprezentowany na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury. W trak-
cie zajęć uczestnicy poznają podstawowe elementy warsztatu aktorskie-
go. Pracować będą nad poprawną wymową, budową postaci scenicznej, 
relacjami pomiędzy postaciami na scenie i konstrukcją scen aktorskich. 
Wspólnie z prowadzącą, podczas prób, opracują kostiumy i scenografię 
przedstawienia. Aby zostać członkiem naszego zespołu teatralnego na-
leży wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do NOK-u do 22 lutego br.

Pierwsze zajęcia i przesłuchanie kandydatów odbędzie się we wtorek,  
26 lutego o godz. 16:00.

Laureatów konkursu recytatorskiego „Polska Poezja Patriotyczna”, który 
odbył się w NOK-u w listopadzie ubiegłego roku, zapraszamy na zajęcia 
bez przesłuchań.

Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godz. 17:00-18:30. Zajęcia są płat-
ne. Miesięczny koszt udziału w warsztatach teatralnych to 40 zł.

(red.)

Z NOK. Spotkania z Filharmonią

Roztańczona Europa
Nasielską sceną zawładnęli, we wtorek 19 lutego br., artyści Filharmonii Na-
rodowej z Warszawy oraz soliści Baletu Dworskiego Cracovia Danza. Tań-
czyli oni zarówno solo, jak i w duecie. Małgorzata Nabrzeska oraz Michał 
Kępka dali prawdziwy pokaz kunsztu tanecznego. Zaprezentowali trady-

cyjne tańce rosyjskie i ukraińskie takie jak: 
korowód, bojkiwianka i kozak. Oczywiście 
nie zabrakło także kolorowych pięknych 
strojów, charakterystycznych dla tych re-
gionów Europy. Taneczna zabawa okra-
szona była opowieściami Jana Praszczałka 
o wydarzeniach i obrzędach dawnych Sło-
wian wschodnich. Zgromadzona na sali pu-
bliczność miała szansę dodatkowo poznać 
słynne kompozycje klasyczne najwięk-
szych rosyjskich mistrzów dzięki klarne-
ciście Piotrowi Ptakowi oraz akordeoniście 
Tomaszowi Ostaszewskiemu. Zgromadzeni 
w Nasielskim Ośrodku Kultury młodzi lu-
dzie przyłączyli się do zabawy klaszcząc. 
Na koniec spotkania nagrodzili artystów gromkimi brawami.

E.G.

W czwartek, 7 lutego 2019 r., 
w nasielskim Urzędzie Miejskim 
odbyło się wyjątkowo ciekawe 
spotkanie. Jego „bohaterem” był 
ksiądz prefekt prałat Marian Bato-
gowski. Uczestnicy wydarzenia 
wzbogacili swą wiedzę o tym zna-
komitym Kapłanie – bezsprzecznie 
Ikonie polskiego Kościoła –ikonie 
polskiego Kapłaństwa. 

Pełnił w swym życiu wiele ważnych 
dla polskiego Kościoła funkcji. Był 
też misjonarzem. Swe misjonarskie 
posłanie wypełniał w Indiach – kra-
ju wielkich kontrastów. On był tam 
z tymi najbiedniejszymi, z tymi, 
którzy potrzebowali największej 
pomocy, a w tym i pomocy nie-
materialnej.

Tę jego kapłańską misję przybli-
żył zgromadzonym pan Witold 
Wybult – prezes Stowarzysze-
nia Rodzin Katolickich Diece-
zji Płockiej, adwokat kościelny 
przy Sądzie Biskupim w P łoc-
ku i pracownik Wydziału ds. Ro-
dzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. 
Jest on autorem książki o księ-
dzu Batogowskim zatytułowanej 
DZIENNIK INDYJSKI ks. Mariana 
Batogowskiego 1916 – 1982 . Au-
tor, w wyjątkowej pracy nauko-
wej, pisze zrozumiałym językiem 
dla przeciętnego czytelnika. Nie 
ma w niej nadmiernego dydak-
tyzmu, przemawia siła faktów. Siłą 
tego spotkania było i to, że autor 
prelekcji przywiózł ze sobą wiele 
autentycznych dokumentów, po-
twierdzających zawarte w książce 
treści. Była nawet oryginalna oka-
ryna, na której bardzo lubił grać 
ksiądz Batogowski. 

Spotkanie miało swój tytuł: Ksiądz 
Marian Batogowski. Kapłan – Au-
tor – Misjonarz i niewątpliwie przy-
czyniło się do wzbogacenia naszej 
wiedzy o życiu księdza Batogow-
skiego oraz o historii nasielskiej pa-
rafii i całego miasta. 

Dlatego też praca pana Witolda 
Wybulta stanowi w tej materii po-
zycję wyjątkową i dobrze się stało, 
że została przedstawiona osobiście 
przez autora. Za zorganizowanie 
spotkania należą się słowa podzię-
kowania Urzędowi Miejskiemu. Tu 
trzeba podkreślić rolę panów: Mar-
ka Maluchnika, Krzysztofa Mille-
ra i współpracującego z nimi pana 
Artura Nojberta, który w imieniu 
organizatorów powitał przybyłych. 

Obecny był też burmistrz Bogdan 
Ruszkowski, który uważnie słu-
chał tego, co miał do powiedzenia 
prelegent i przybyli na spotkanie 
mieszkańcy gminy. Zaopatrzył się 
też w kilka egzemplarzy pracy pana 
Witolda Wybulta. Swoją obecnością 
wzbogacili wydarzenie dwaj kapłani 

nasielskiej para-
fii pw. świętego 
W o j c i e c h a  – 
ksiądz proboszcz 
i dziekan Tadeusz 
Pepłoński oraz 
wikariusz ks. Piotr 
Wilkowski. Widać 
było, że prelekcja 
bardzo im się po-
dobała.

Przybyło również kilka osób, które 
miały szczęście znać księdza Ma-
riana Batogowskiego. To posze-
rzało tematykę spotkania i niejako 
wskazywało, że istnieje potrzeba 
dokładniejszego przyjrzenia się 
działalności księdza Batogowskie-
go na terenie nasielskiej parafii, 
a nawet upamiętnienia jego pa-
mięci tablicą w nasielskim koście-
le. Niejako w powietrzu zawisło 
pytanie prelegenta, czy Nasielsk 
upamiętnił jego pobyt w naszym 
mieście, chociażby nazwą ulicy. 
Tak zrobił Serock – bliźniacze mia-
sto Nasielska, który był ostatnim 
miejscem jego kapłańskiej posłu-
gi. „Cienko” zabrzmiały głosy, że 
nie. I to z pewnością Nasielsk musi 
nadrobić. 

Bardzo ciekawe były wspomnienia 
osób, które miały szczęście zetknąć 
się z tym wyjątkowym Kapłanem. 
Był on zawsze blisko zarówno tych 
najmłodszych, jak i tych najstar-
szych. Towarzyszył ich radościom 
i smutkom. Nauczał nie tylko sło-
wem, ale i przykładem. 

I dlatego pozostał we wdzięcznej 
pamięci tych, którzy mieli szczę-
ście go poznać.Wydaje się, że ist-
nieje potrzeba zorganizowania 
kolejnego spotkania, aby jeszcze 
bardziej przybliżyć tę postać nie 
tylko nasielskim parafianom, ale 
i wszystkim mieszkańcom nasiel-
skiej gminy.

Andrzej Zawadzki 
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ZHR

Biwak zimowy w Kacwinie
NOK

Kolorowe  
ferie zimowe
Drugi tydzień zimowych ferii rozpoczął się w NOK, we  wtorek, 5 lutego. 
Tego dnia , w holu NOK, niemal w całkowitej ciszy, odbywały się zajęcia 
kreatywne. Pani Beata Olechowicz zaproponowała dzieciom bardzo pra-
cochłonne i wymagające wielkiego skupienia zadanie.

 Z pociętych na paski kolorowych gąbek trzeba było „ukręcić” różne 
przedmioty, a następnie wykonać z nich breloczki. Uczestnikom zimo-
wych ferii bardzo spodobał się ten pomysł, więc z wielkim zaangażo-

waniem wykonywały swoje prace. Powstały m.in.: żabki, sowy, motyle, 
kwiatki, minionki, owieczka, piesek, czy babeczka. Każde dziecko miało 
możliwość przygotowania kilku breloczków. Mniejszym dzieciom w tej 
żmudnej pracy pomagały mamy. 

Zaraz po zakończeniu zajęć, w sali widowiskowej odbył się spektakl  
pt. Przygody Zefirka i Spółki, z którym z Karkowa przyjechał do nas „Te-
atr w Ruchu”. W odleglej kosmicznej krainie żyła leciwa Matka Ziemia. 
Miała ona trójkę dzieci – córkę Kropelkę Wody i Zefirka oraz Promyka 
– takimi słowami rozpoczęło się przedstawienie. Rodzeństwo miało sze-
reg przygód, które bardzo spodobały się małym widzom. Okazało się,  
że tylko współpracując ze sobą, są w stanie sprawić, aby Ziemia funkcjo-
nowała prawidłowo. Ale każdy z nas musi im pomóc i bardziej troszczyć 
się o środowisko, w którym żyjemy.

Natomiast w środę, 6 lutego br., hol Nasielskiego Ośrodka Kultury zamie-
nił się w tor wyścigowy, na którym królowała RC Liga. W wyścigach zdal-
nie sterowanymi modelami samochodów, na równi swoich sił próbowali 
starsi i młodsi, chłopcy i dziewczynki. Podczas wyścigu nikt się nie nudził, 
ponieważ oczekujący na swoją kolej, za każdym razem równie mocno 
przeżywali każdą turę i głośno kibicowali swoim kolegom. Podobnie jak 
ich rodzice. Wyścigi kończyły się fanfarami, a najlepsi zawodnicy otrzy-
mali medale i słodycze.

Ostatniego dnia zimowych spotkań w NOK, czyli w czwartek, 7 lutego 
br., dzieci miały okazję poznać tajniki pracy garncarza. Zdradził je uczest-
nikom tych wyjątkowych zajęć Grzegorz Dybowski, który pracuje jako 
renowator w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ale jego pasją jest 
garncarstwo ludowe. Każde dziecko otrzymało od niego kilogramo-
wy kawałek gliny, z której tworzyło swoje małe dzieło sztuki użytkowej. 

W trakcie warsztatów praca była podzielona na poszczególne etapy, po-
nieważ najpierw trzeba było m.in. odpowiednio przygotować materiał, 
aby zasiąść przy kole garncarskim. 

Wzbudzało ono zarówno wśród dzieci, jak i rodziców najwięcej emocji. 
Zajęcia przyciągnęły bardzo liczną grupę dzieci, które chętnie czekały 
na swoją kolej do pracy przy kole garncarskim i z uwagą przyglądały się 
poczynaniom swoich kolegów, choć musiały uzbroić się w cierpliwość, 
aby w profesjonalny sposób stworzyć naczynie. Mamy nadzieję, że na-
sze zajęcia podobały się dzieciom. Zapraszamy do korzystania z oferty 
naszych zajęć przez cały rok. 

(ie)

W dniach od 28 stycznia do  
1 lutego 2019 r. w Kacwinie na 
Spiszu odbył się zimowy biwak 
Nasielskiego Środowiska ZHR. 
Uczestniczyło w nim 48 osób. 
Wyjazd obfitował w wiele cieka-
wych zajęć i przeżyć. 

Harcerki i zuchy zdobyły nowe 
umiejętności i doświadczenia. 
Podczas podróży odwiedzili-
śmy Jasną Górę, gdzie modlili-
śmy się w naszych prywatnych 
intencjach. Przedpołudniowe 
zajęcia programowe odbywały 
się w drużynach, natomiast po-
południa spędzaliśmy wspólnie 
np. zwiedzając zamek w Niedzi-
cy, ucząc się jeździć na nartach 
pod czujnym okiem instruktorów 
narciarskich oraz wypoczywając 
na termach w Szaflarach. Nasze 
pięciodniowe zimowisko zakoń-
czyliśmy kuligiem po zaśnieżonych 
drogach Kacwina, które prowadziły 
do granicy ze Słowacją. 

We wtorek, 29 stycznia 2019 r., 
harcerki z 1 NDH „Pratum” wy-
ruszył y na wędrówkę do „Or-
lego Gniazda” w Sromowcach 
Wyżnych. Miejsca szczególnego 
dla wszystkich harcerek ze wzglę-

du na Olgę Drahonowską-Małkow-
ską – jedną z twórczyń polskiego 
skautingu. 

Biwak w Kacwinie minął bardzo 
szybko i nie było czasu na nudę. 
Wspólny wyjazd pozwolił wzmoc-
nić więzi w naszej harcerskiej ro-
dzinie. Ten czas przyniósł wiele 
niezapomnianych wrażeń, a dla 
drużynowych był okazją do kon-
tynuacji śródrocznej pracy wycho-
wawczej. 

Kadrę wyjazdu stanowili instrukto-
rzy. Należy tu podkreślić, że są oni 

wolontariuszami, którzy od wie-
lu lat społecznie organizują dzie-
ciom czas zarówno w  wakacje, jak 
i w ferie zimowe. Jedyną i najważ-
niejszą nagrodą za podejmowaną 
służbę kadry wychowawczej jest 
przede wszystkim uśmiech dzieci 
i wdzięczność rodziców. W czasie 
zimowiska realizowany był pro-
gram prof i laktyczny związany 
z promowaniem zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży. 

Dziękujemy wszystkim, którzy po-
mogli podczas organizacji tego-
rocznego zimowiska, a szczególnie 
Burmistrzowi Nasielska Bogdano-
wi Ruszkowskiemu za wspieranie 
działań nasielskiego ZHR-u i do-
finansowanie kosztów transportu 
do Kacwina. Podziękowanie kie-
rujemy również do prywatnego 
sponsora, który pragnie pozostać 
anonimowy. Mamy nadzieję, że za 
rok znów weźmiemy udział w Har-
cerskiej Akcji Zimowej. 

Czuwaj!
phm. Ewa Kamińska HR

ZHR

Jesteśmy Drużyną Niepodległej!
W sobotę, 16 lutego 2019 r., kadra 1 Nasielskiej Dru-
żyny „Pratum” im. Antoniny Tomaszewskiej wyruszy-
ła do Warszawy na Złaz „Gala Drużyny Niepodległej”.  
Na początku stawiłyśmy się na pl. Trzech Krzyży, 
gdzie zostały określone zasady gry terenowej. Na-
stępnie, ruszyłyśmy do punktów, których tematyka 
związana była z historią Polski po odzyskaniu Niepod-
ległości w 1918 roku. Później, udałyśmy się do Sejmu 
RP, gdzie miałyśmy okazję zwiedzić salę obrad i do-
wiedzieć się kilku ciekawych informacji na jej temat. 

Następnie rozpoczęła się Gala Drużyn Niepodległej. 
Miano to otrzymało tylko pięćdziesiąt jednostek z ca-
łej Polski (28 harcerek i 22 harcerzy), w tym również 
„Pratum”. Minutą ciszy wszyscy razem uczciliśmy pamięć zmarłego niedawno byłego premiera i harcerza Sza-
rych Szeregów śp. Jana Olszewskiego. 

Gala miała bardzo uroczysty charakter. Każda drużyna była wyczytywana i otrzymywała certyfikat Drużyny 
Niepodległej oraz proporczyk z wyszytą nazwą. Należy tu dodać, że przez cały rok wykonywałyśmy zada-
nia wyznaczone przez organizatorów tej akcji. Zostały one ocenione pozytywnie i otrzymałyśmy certyfikat. 

Po tym odbyła się debata, której tytuł brzmiał: „30  
z 110”. Mogłyśmy podyskutować na tematy związane 
z harcerstwem w czasie wojny. Następnie, udałyśmy 
się do Łazienek Królewskich, gdzie brałyśmy udział  
w koncercie, podczas którego zostały zaprezentowa-
ne piosenki autorstwa Adama Kowalskiego. 

W niedzielę, 17.02.2019 r., wzięłyśmy udział we mszy 
św. w Archikatedrze Warszawskiej, po której pod ta-
blicą Przyrzeczenia Harcerskiego zawiązaliśmy 
wspólnie krąg i ruszyliśmy do domów. Dla nas było 
to ważne wydarzenie, gdyż nasza drużyna otrzymała 
zaszczytne miano Drużyny Niepodległej!

sam. Emilia Ćwik
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Załoga wciąż razem
Stosunek  nasielskich Mlecza-
rz y do swej matk i  ży wicielk i , 
jaką była dla nich i dla ich rodzin 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska w Nasielsku, przypomina, jako 
żywo, piękne uczucie łączące za-
zwyczaj dwoje ludzi. To miłość. 
Prawdziwa miłość. Bo taka istnieje. 
Zapewniam.

Mleczarni już nie ma blisko ćwierć 
wieku. Większość obecnych miesz-
kańców Nasielska i nasielskiej gmi-
ny, nie kojarzy już jej obiektów 
z miejscem przy ul. Tylnej, gdzie 
była zlokalizowana. Dla nich dzisiaj 
to rynek i Guliwer.

Ponieważ tekst ten będzie miał cha-
rakter wspomnieniowo- nostalgicz-
ny, przypomnę związek, jaki istniał 
między Mleczarnią, a dzisiejszym 
Guliwerem. Otóż jednym z współ-
założycieli i twórcą jej wielkości był 
pan Ignacy Sawicki, dziadek pana 
Andrzeja Sawickiego, współwła-
ściciela firmy Guliwer działającej 
w tym samym miejscu. Być może, 
przy okazji jakiejś rocznicy, na bu-
dynku Kartofliska umieszczona 
zostanie tabliczka informująca o tej 
zbieżności nazwisk.

Nasielska Mleczarnia istniała przez 
prawie sto lat. Dzięki niej, w miarę 
dostatnio, żyło tysiące ludzi z gmi-
ny Nasielsk i gmin ościennych. 
Byli to pracownicy handlowo – 
produkcyjni i producenci mleka. 
Mówiło się przed laty, że ziemia 
nasielska mlekiem i miodem pły-
nęła. Szkoda wielka, że już jej nie 
ma, a jej koniec był bardzo smutny. 
Wprawdzie w ostatnich latach jej ist-
nienia, Nasielsk żył złudną nadzie-
ją, że miasto i gmina uzyska nowe 
miejsca pracy, a logo mleczarni bę-
dzie znane nie tylko na Mazowszu, 

ale w całej Polsce. Dzisiaj straszą nas 
niedokończone mury nowej mle-
czarni i dzikie przestrzenie wokół 
tych budowli przy ulicy Płońskiej. 

Paradoksem jest też to, że bu-
dowana nowa mleczarnia walnie 
przyczyniła się do upadku nobli-
wej staruszki z ulicy Tylnej. W tym 
aspekcie wyjątkową postacią jest 
syndyk pan Jarosław Bober, któ-
rego głównym zadaniem było 
zakończenie działalności tego mle-
czarskiego tworu z początku lat 
dziewięćdziesiątych. On próbował 
ratować nasielską OSM przed za-
gładą. W tym działaniu pomoc oka-
zywała mu dotychczasowa część 

załogi. Ostatecznie 22 października 
1996 roku wyrokiem sądu w Cie-
chanowie nasielska Spółdzielnia 
Mleczarska została wykreślona 
z listy zakładów spółdzielczych. 
Wydawało się, że historia tej firmy 
została zakończona. Tyle tylko, że 
firma ta to nie tylko mury i maszy-
neria. 

Jej najważniejszą częścią jest załoga. 
A ta trzymała się razem. I, o dziwo, 
mimo minionego czasu, trzyma się 
razem nadal. I to trzyma się krzep-
ko.

Członkowie tej dawnej załogi, czy-
li Mleczarze, jak ich w Nasielsku 
nazywają, chętnie się spotykają 
i wzajemnie wspierają. Dzielą się 
też wspomnieniami i interesują się 
wzajemnie losem swych rodzin. 
A tak naprawdę nasielscy Mlecza-
rze to jedna rodzina. 

Oprócz spotkań w węższym gro-
nie, spotykają się przynajmniej raz 
w roku w większej grupie. W tym 
roku miało to miejsce 16 lutego. 
Spotkanie to odbyło się tradycyj-
nie w Starym Młynie. Przybyło na 
nie 25 osób. Może to niedużo, ale 
były już takie lata, gdy liczba obec-
nych była podobna. Nie oznacza to 
wcale, że w przyszłym roku obec-
nych będzie jeszcze mniej. Życie 
lubi sprawiać „psikusy” i czasami 
w ostatniej chwili ktoś musi być 
gdzie indziej. Nawarstwiają się kło-
poty rodzinne. Rodzinie trudno 
odmawiać, bo członkowie załogi 
dawnej mleczarni cechują się du-
żym poczuciem obowiązku. 

Główną częścią tych dorocznych 
spotkań, w tym także i tegorocz-
nego, jest w pierwszym rzędzie 
wymiana wiadomości . Jakich? 

Oczywiście tych związanych z lo-
sami kolegów i koleżanek oraz ich 
rodzin z czasów wspólnej pra-
cy w Mleczarni. Cieszą się wspól-
nie sukcesami innych, uczestniczą 
w smutku tych, których dotyka 
jakieś nieszczęście. I tu trzeba do-
dać jeszcze raz, że byli pracowni-
cy nasielskiej mleczarni to jedna 
wilka rodzina. Ostoją rodziny jest 
matka. Tu tę rolę pełni była prezes 
OSM pani Jadwiga Graczykowska. 
Życie tej społeczności ogniskuje 
się na co dzień wokół niej. Pomaga 
jej w tym wiele osób, jak chociaż 
wspomniany już pan Jarosław Bo-
ber, czy „prawa jej ręka” pani Anna 
Lewandowska. Inne również oso-

by nie odmawiają wsparcia 
i pomocy.

Doroczne spotkania mają 
charakter nostalgiczny, ale 
nie mają smutnego charak-
teru. Czuje się tam radość. 
I to zarówno w rozmowach 
w mniejszych grupach, jak 
i innych formach charakte-
rystycznych dla rodzinnych 
spotkań. Wszyscy chęt-
nie oglądają stare kroniki.  
To wspaniał y dokument, 
dzięki któremu można so-
bie przypomnieć lata mi-
nione i nabrać sił na kolejne 
lata. Rodzi się myśl, aby 
dzieje mleczarni i całej mle-
czarskiej rodziny zawrzeć 
w książce. Materiału fakto-
graficznego, w tym i dokumen-
tów, jest dużo. Potrzebny jest tylko 
ktoś, kto podjąłby się napisania ta-
kiej pracy. Spotkanie mleczarzy 
to nie tylko rozmowy. To spotka-
nie i wszystkie dotychczasowe, to 
także wspólna zabawa. Jest i muzy-
ka, a rolę didżeja pełni tradycyjne, 
wspomniany tutaj już, pan Jarosław 
Bober. Aż miło popatrzeć na zaba-

wę tych młodych duchem ludzi. 
A bawią się tak, jak za dawnych lat 
bywało.

Na tegoroczne spotkanie w Starym 
Młynie z dostojnego grona nasiel-
skich Mleczarzy przybyli: Jadwiga 
Graczykowska, Jadwiga Rembec-
ka, Jadwiga Szostak, Anna Lewan-
dowska, Krzysztof Lewandowski, 
Barbara Czachorowska, Wojciech 

Czachorowski, Elżbieta Turek, Grze-
gorz Turek, Jarosław Bober, Leoka-
dia Sokolnicka, Maria Żukowska, 
Wanda Grubecka, Andrzej Zalewski, 
Edward Popielarski, Danuta Borow-
ska, Helena Morawska, Renata Ku-
rzyńska, Bożena Strefnel, Urszula 
Chmurska, Iwona Bucholc, Elżbieta 
Wilk, Ewa Wiktorowicz, Teodozja 
Wińska, Wiesława Bryśkiewicz.

Andrzej Zawadzki  
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ABC OGRODNICTWA

Rannik zimowy
Jedną z mało wymagających, odpornych na choroby, wieloletnich roślin 

ogrodowych jest rannik zimowy. Roślina ta nie boi się śniegu i nieduże-

go mrozu, ale w czasie bezśnieżnej zimy warto ją zabezpieczyć przed 

większymi mrozami, żeby nie przemarzła.

Rannik,  podobnie jak 

przebiśnieg, zwiastuje 

nadejście wiosny. Kwia-

ty rannika pojawiają się 

wcześnie na przełomie 

zimy i wiosny. W pogod-

ne dni w lutym i mar-

cu można już podziwiać 

urodę jego kwiatków. 

Bardzo ładnie wyglądają one, przebijające się przez warstwę śniegu 

zwłaszcza w słoneczne dni. Warto też zwrócić uwagę, że kwiaty ranni-

ków zamykają się w nocy i w pochmurne dni, a otwierają w pogodne. 

Ranniki to rośliny kwitnące dosyć długo, ale tylko przy niskiej tempe-

raturze otoczenia. Nie lubią natomiast wysokiej temperatury. Gdy tem-

peratura wzrośnie powyżej 10 stopni Celsjusza, ranniki natychmiast 

przekwitają. Kwiaty ranników są wyjątkową ozdobą rabat, ze względu na 

ich ciepły, słoneczny kolor. Ozdobą żółtych sześciopłatkowych kwiat-

ków są też zielone trójpalczaste liście, podzielone na drobniejsze list-

ki, które ułożone okółkowo pod kwiatem, tworzą wraz z nim wrażenie 

tańczących baletniczek. Po przekwitnięciu wyrastają z bulw ranników 

długoogonkowe dłoniasto podzielone liście, które zamierają już w maju.

Rannik zimowy to niewielka roślina dorastająca do ok. 15 cm wy-

sokości. Czasami w sprzedaży występują odmiany mieszańcowe 

o ciemniejszych i większych kwiatach oraz intensywniejszym wzroście  

np. odmiana pachnąca Glory, czy odmiana o jasnobursztynowych kwia-

tach i brązowych liściach Guinea Gold. Podziemną część stanowią ko-

rzenie i małe okrągławe bulwy, które mogą rosnąć na jednym miejscu 

przez wiele lat. Chcąc powiększyć swoja kolekcję, należy je wykopać 

od razu po zaschnięciu liści, gdyż później, ze względu na małe rozmiary 

bulw, trudno je będzie odnaleźć w ziemi. Wykopane bulwy przechowuje 

się do września i następnie wsadza na wybrane miejsce na rabacie. Nie 

zaleca się jednak wykopywania bulw ranników częściej niż co 2-3 lata, 

gdyż lubią one spokój. Nie lubią nie tylko przesadzania, ale też usuwa-

nia przekwitłych kwiatków, co ogranicza też rozsiewanie się ranników, 

gdyż nie zawiązują wtedy owoców. Żeby jednak zachować zdolność ich 

mnożenia i powiększyć swoja kolekcję warto co 2-3 lata wykopać i po-

dzielić bulwy. Ranniki rozmnażają  się bardzo szybko, gdyż wytwarzają 

dużo nasion i same się rozsiewają. Rozrastają się również z bulw, tworząc 

rozległe kobierce. Chcąc uzyskać ładny efekt rozległych skupisk, warto 

sadzić po co najmniej kilkanaście sztuk.

Ranniki preferują ziemię próchniczą, luźną, umiarkowanie wilgotną i nie-

zbyt kwaśną. Najlepiej o ph większym od 5,5. Doskonale też sobie pora-

dzą w przeciętnej ziemi. Ważne, by była ona nie za mokra i nie za sucha. 

Sadząc ranniki warto zadbać o posadzenie bulw na odpowiednią głębo-

kość tj. 5-8  cm. Posadzone zbyt płytko, mogą wysychać. Natomiast, 

posadzone za głęboko, źle rosną i wytwarzają bardzo mało kwiatów.

Ranniki ładnie prezentują się posadzone w kompozycjach z pierwiosn-

kami, przebiśniegami, śnieżycami, cebulicami, fiołkami czy ciemiernika-

mi. Jako tło dla ranników, doskonale sprawdzają się np. czerwone wrzosy. 

Dobrze rosną zarówno w słońcu, jak i półcieniu. Posadzone pod koro-

nami drzew i krzewami liściastymi, zrzucającymi liście na zimę, zapeł-

niają pustą przestrzeń w okresie bezlistnym tych roślin.

Elżbieta K.

Z PRAC KOMISJI

Cyberprzemoc a szkoła
W środę, 13 lutego br., odbyło 
się pierwsze posiedzenie komi-
sji skarg, wniosków i petycji – jest 
to nowa, merytoryczna komisja 
Rady Miejskiej w Nasielsku. Ana-
lizowano na nim skargę na dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nasielsku, którą złożyli rodzice 
uczennicy klasy VI, twierdząc, że 
ich córka została pokrzywdzona 
przez kolegów, nauczycieli i dy-
rekcję SP nr 2. 

P rzewodnic ząc y kom i s j i ,  Jan 
Lewandowski,  cytując skargę, 
wskazał,  że rodzice zarzucają 
dyrektor szkoły niedopełnienie 
obowiązków oraz brak podję-
cia działań, by zażegnać konflikt. 
Rodzice dziewczynki, opisując 
sytuację wskazywali, że dwóch 
kolegów ich córki wyzywało ją 
i przesyłało jej obraźliwe smsy. 
Jak relacjonowali, pomimo ich 
interwencj i  u dyrekcj i  szkoł y, 
w stosunku uczniów nie zostały 
wyciągnięte żadne konsekwen-
cje .  W swoim p iśmie rodzice 
wskazali także, że o sprawie zo-
stała poinformowana policja oraz 
kuratorium oświaty. 

– Sprawa zaczęła się z końcem 
maja ub ieg łego roku.  Myś la-
łem, że jak przyjdą wakacje, to 
się wyciszy, jak to dzieci. Jednak 
na początku jesieni zaczęło się 
to samo. Córka przyszła do mnie 
z smsami  – mówił zbulwerso-
wany pan Ryszard. – Najbardziej 
zbulwersowało mnie, gdy dowie-
działem się o tej karze. Jaki to jest 
problem wezwać rodziców, tych 
uczniów i jakoś porozmawiać? 
Dziecko ma 12 lat. Na jakiej pod-
stawie prawnej panie oceniłyście 

moją córkę? Do 13 lat nie macie 
prawa względem ucznia takich 
rzeczy robić, publicznie poniżać 
moje dziecko przy całej klasie – 
dodał. 

O jakiej karze i za co mówił ojciec 
dziewczynki? Jak relacjonował 
pan Ryszard, pani wychowawczy-
ni klasy nakazała jej publicznie,  
na forum klasy, przeprosić chłop-
ców za wpis na portalu społecz-
n o ś c i ow ym F B .  D o da tkowo, 
dziewczynka musiała podpisać 
dokument z informacją o ewen-
tualnym zgłoszeniu sprawy na 
pol icję, jeżel i  podobne wpisy 
będą miały miejsce. – W komen-
tarzu na FB uczennica namawia-

ła starszego kolegę do pobicia 
chłopców. Dlatego dostała pi-
smo do podpisania, gdzie jest in-
formacja, że przy kolejnej takiej 
sytuacji policja zostanie poin-
formowana  – mówiła obecna 
na spotkaniu Monika Paluszek, 
wychowawczyni klasy, do której 
chodzi dziewczynka.

D yrektor  SP nr  2 ,  Ag nie szka 
Mackiewicz, zauważyła, że spra-
wa faktycznie wypłynęła 21 maja 
ubiegłego roku, ale dopiero po 
miesiącu miała kontakt z mamą. 
– Nie możemy powiedzieć, że 
szkoła nie zajęła się problemem. 
Najpierw była rozmowa z chłop-
cami. Została z tego sporządzona 
notatka. Chłopcy byli zobligowa-
ni do przeprosin dziewczynki przy 
całej klasie, co zrobili. Byli rodzi-
ce i powiedzieli, że pragną, aby 
chłopcy spotkali się z psycholo-
giem. W szkole istnieją procedury 
postępowania w trudnej sytuacji, 
te procedury bardzo szczegó-
łowo opisują, kiedy np. osoba, 
która coś źle zrobiła przeprasza, 

w którym momencie .  O tych 
wszelkich procedurach zawsze 
informowani są rodzice pod-
czas zebrań – mówiła Agniesz-
k a  M a c k i e w i c z ,  d y r e kto r  S P  
nr 2 w Nasielsku i kontynuowa-
ła  – W piśmie była mowa o tym, 
że rodzice zwrócil i się z wnio-
skiem na policję. Nikt z nas nie 
był wzywany, nie przeprowadza-
liśmy żadnych rozmów z poli-
cją. Po wakacjach była rozmowa 
z dziećmi i nie zgłaszały, żeby 
się źle ze sobą czuły  – tłuma-
czyła pani dyrektor i zauważyła,  
że dziec i  b ra ł y udzia ł  w róż-
nych spotkaniach, m.in. z psy-
chologiem na temat przemocy, 

z przedstawicielami policji Ko-
mendy Powiatowej w sprawie cy-
berprzemocy. Dodatkowo, cały 
czas trwał y obserwacje dzieci 
i monitorowano całą sytuację na 
bieżąco. Nikt jednak of icjalnie 
po wakacjach nie zwrócił się ani 
do wychowawcy, ani do dyrek-
cji w sprawie konfliktu pomiędzy 
dziećmi.

Podczas spotkania kilkukrotnie 
wychowawczyni klasy zauwa-
żyła, że kiedy sama zwracała się 
do dzieci z pytaniem, czy w ich 
relacjach nie ma niczego niepo-
kojącego, uczniowie podkreślali, 
że dobrze się ze sobą dogadują, 
a nawet wspólnie wracają ze szko-
ły do domu.

Głos w tej sprawie zabrał członek 
komisji radny Janusz Gers, któ-
ry dopytywał rodziców, czy fak-
tycznie, w ich opinii, karą jest gest 
pojednawczy, który wykonała 
ich córka, gdy przeprosiła chłop-
ców na forum klasy. W ocenie 
radnego takie zachowanie abso-
lutnie nie poniżyło dziewczynki, 
tak jak dowodził tego jej ojciec.  
Dyrektor szkoły A. Mackiewicz 
zaproponowała zorganizowanie 
spotkania wszystkich zaintere-
sowanych stron z mediatorem.  
Na tę propozycję ochoczo przy-
sta ł  ojc iec dziewcz ynki .  Rad-
ny Mirosław Świderski zauważył, 
że, w jego opinii, sprawa powin-
na być jak najszybciej zażegna-
na i skoro rodzice dziewczynki 
chcą spotkania z chłopcami, ich 
rodzicami, dyrektorem i wycho-
wawczynią, to powinno być ono 
zorganizowane. Jego zdaniem, 
może się okazać, że dzieci już 
dawno się pogodziły, a tylko ro-
dzice nie mogą zapomnieć o ca-
łym zajściu. 

Rada Miejska zamykając spra-
wę, przeg łosowała b ezzasad-
ność skargi. W ich bowiem opinii, 
dyrekcja szkoł y podjęła odpo-
wiednie działania i nie pozosta-
wała w tej sprawie bezczynna. 
Teraz pozostaje tylko dobra wola 
uczniów i ich rodziców, aby wza-
jemnie dojść do porozumienia.

Warto przypomnieć dzieciom 
i  doro s ł ym,  że  z a  s ł owa p u-
b l ikowane c z y to na  FB,  c z y 
w wiadomościach sms ponosimy 
odpowiedzialność.

(eg)
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 8 stycznia 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 
754 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska podaje do wiadomości wyborców informację o numerze 
i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz o moż-
liwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do 
Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.

Nr obwodu 
głosowania

Granice  
obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

7 Sołectwa: Morgi, 
Nowe Pieścirogi. 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego-świetlica szkolna, Stare Pieścirogi, 

ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rentowego o:
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• całkowitej niezdolności do pracy;
• niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
• o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
• a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,  

którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym z użyciem nakładki w alfabecie Braille’a, powi-
nien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 16 lutego 
2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 
75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o:
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• całkowitej niezdolności do pracy;
• niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
• o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
• a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, któ-

rym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Nasielska 
najpóźniej do dnia 22 lutego 2019 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 3 marca 2019 r. od godz. 7.00  
do godz. 21.00.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

Odbyło się pierwsze posiedzenie  
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
W dniu 24 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się pierwsze posie-
dzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku powołanej Postanowieniem Komisa-
rza Wyborczego w Warszawie III w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej  
w Nasielsku zarządzonymi na dzień 3 marca 2019 r. Posiedzenie został zwołane przez organ po-
wołujący, tj. Komisarza Wyborczego w Warszawie III, zaś za jego organizację odpowiadał Burmistrz 
Nasielska.
Najważniejszymi ustaleniami dokonanymi przez Miejską Komisję Wyborczą w Nasielsku było jej 
ukonstytuowanie, czyli wybór ze swojego składu Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczące-
go. W wyniku przeprowadzonych głosowań Komisja na Przewodniczącego wybrała Pana Marka 
Ostaszewskiego, zaś na Zastępcę Przewodniczącego – Panią Wiolettę Zawadzką. W związku z tym 
skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku wygląda następująco:

Marek OSTASZEWSKI – Przewodniczący 
Wioletta ZAWADZKA – Zastępca Przewodniczącego
Iwona BRZEZIŃSKA – Członek 
Beata GOSZCZYŃSKA – Członek 
Marta PACZKOWSKA – Członek 
Artur PIOTROWSKI – Członek 
Jarosław Karol RUCIŃSKI – Członek 
Katarzyna STELMACH – Członek 
Anna STRZESZEWSKA – Członek 
Na wniosek Burmistrza Nasielska Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku podjęła również uchwałę 
w sprawie powołania Pana Radosława Romanowskiego na Pełnomocnika ds. Informatyki Miejskiej 
Komisji Wyborczej, do którego zadań będzie należała m.in. obsługa systemu informatycznego 
wspomagającego pracę Komisji.
Na koniec posiedzenia odbyło się szkolenie dla Miejskiej Komisji Wyborczej.

Przypominamy, iż Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku znajduje się w budynku Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, I piętro, sala nr 112. Kontakt telefoniczny do Miejskiej 
Komisji Wyborczej w trakcie dyżurowania: (23) 69-33-063.
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Zmiany w budżecie
W czwartek, 7 lutego br., w starostwie powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim  
po raz czwarty obradowała Rada Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad, radni przystąpili 
do przyjęcia uchwał.

Na posiedzeniu Rady pojawili się również mieszkańcy gminy Czosnów, którzy wniosko-
wali o pilny remont odwodnień na drodze nr 2406W Czosnów –Augustówek – Sowia 
Wola, z uwagi na powstające na drodze zastoiny. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Nowodworskiego i do uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadzono nowe 
zadanie pod nazwą „Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyj-
nego dróg na terenie powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego 
o nr JIN 31000400 o łącznej wartości 4 mln złotych”. Zadanie to dotyczy różnych odcin-
ków dróg i chodników we wszystkich gminach powiatu. Mieszkańcy Czosnowa, na czele 
z reprezentującymi ich radnymi: Anną Maliszewską, Katarzyną Kręźlewicz oraz Marcinem 
Manowskim, próbowali powstrzymać zmiany w budżecie. Kwotę 400 tys. zł, potrzebną  
na remont drogi, przesunięto na inne cele, między innymi na remont pomieszczeń w bu-
dynku byłego internatu przy ulicy Chemików w Nowym Dworze Mazowieckim.

Starosta Krzysztof Kapusta uspokajał, że zmian w budżecie będzie można dokonać w każ-
dej chwili, a dzięki tej uchwale będzie można pozyskać większe środki zewnętrze na do-
finansowanie inwestycji. Najpierw jednak należy zabezpieczyć 50% środków własnych. 
Dodał też, że nie ma zagrożenia, żeby ta inwestycja nie została przeprowadzona, gdyż 
rozmawiał z projektantami na temat otrzymania pisemnego zapewnienia o kosztorysie 
remontu. Ponadto, wicestarosta Paweł Calak dodał, że na tej drodze są zainstalowane spo-
walniacze, które mają poprawić bezpieczeństwo. Mieszkańcy stwierdzili, że progi stały się 
niepotrzebne, uciążliwe i chcą ich usunięcia.

Radny Grzegorz Paczewski chciał, natomiast, poznać szczegółową listę inwestycji dro-
gowych, wchodzących w skład wprowadzonego do budżetu zadania. Starosta Krzysztof 
Kapusta odpowiedział, że taka lista jest na etapie przygotowania. 

Głos w dyskusji zabrała również Beata Rusek, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, która mieści się w budynku po internacie przy 
ulicy Chemików. Placówka czeka od 2013 roku na remont tych pomieszczeń. Jak zauwa-
żyła pani Rusek, remont należałoby wykonać jak najszybciej, aby nie sparaliżować dzia-
łania poradni. Jej zdaniem, potrzeby dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin należy wziąć 
pod uwagę w pierwszej kolejności.

Po tej dyskusji, radna Anna Maliszewska złożyła wniosek, aby projekt zmian w budżecie 
zdjąć z porządku obrad sesji. Starosta Krzysztof Kapusta poprosił jednak o to, by tego 
nie robić. Ostatecznie, za projektem w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie  
na 2019 rok opowiedziało się dziesięciu radnych. 

Pozostałe uchwały były już tylko formalnością. Rada Powiatu oddelegowała do prac 
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – wicestarostę Pawła Calaka oraz radnego Mariu-
sza Torbusa.

Następnie, Rada Powiatu przyjęła bez uwag sprawozdania z działalności Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku w 2018 roku w powiecie nowodworskim oraz z pracy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Maz. za rok 2018, a także przyjęła 
informację o realizacji zadań w minionym roku przez Wydział Inwestycji i Dróg Powia-
towych, Wydział Architektury i Budownictwa oraz informację o pozyskanych środkach 
zewnętrznych, a na koniec sprawozdanie z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady.

Przewodniczący Szmytkowski poinformował radnych o rozmowach w sprawie zakupu 
sprzętu do głosowania. W opinii sekretarz powiatu Moniki Filipiak-Żmudy, kolejna sesja 
odbędzie się już z elektronicznym systemem do głosowania. 

Michał B.
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KINO NIWA ZAPRASZA
22–24 lutego, GODZ. 15:00
6–10 marca, GODZ. 15:00
13–17 marca, GODZ. 15:00

Corgi - psiak Królowej
Animacja; Belgia; Czas trwania 1 godz. 30 min.

Rex to nieziemsko rozpuszczony śliczny mały 
corgi, ulubiony piesek brytyjskiej królowej. 
Mieszka w Pałacu Buckingham pławiąc się w iście 
królewskich luksusach i powszechnym uwiel-
bieniu. Jego wypielęgno wana łapa nie postała 
nigdy w zwykłym parku, a ulicznego mieszańca 
nie chciałby obwąchać nawet przez ogrodzenie. 
Jednak pewnego dnia na skutek szalonego zbie-
gu okoliczności Rex traci swoją pozycję w pałacu 
i trafia do londyńskiego schroniska...

20–24 lutego, GODZ. 17:00

Planeta singli 3
Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 45min.

Każdy ma problemy z rodziną. Tomek i Ania 
wreszcie decydują się na ślub. Wesele – na 
prośbę Ani – odbędzie się na wsi, u krewnych 
Tomka, z którymi ten od pewnego czasu nie 
utrzymuje kontaktów. Okaże się, że jego bracia 
i matka są jak włoska rodzina – każda rozmo-
wa grozi wybuchem, a od wielkiej miłości do 
awantury jest czasami tylko krok.

20–24 lutego, GODZ. 19:00

UNDERDOG
Akcja; Polska; Czas trwania 1 godz. 54 min.

„Underdog” to historia inspirowana prawdziwy-
mi wydarzeniami. Borys „Kosa” Kosiński (Eryk 
Lubos) to zawodnik MMA, który jest u szczytu 
sławy. Jednak w najważniejszej walce ze swoim 
największym rywalem, Deni Takaevem (Ma-
med Khalidov) popełnia błąd, który przekreśla 
jego karierę. Traci wszystko.

27 lutego–3 marca, GODZ. 15:00

Sekretny świat kotów
Animacja; Chiny; Czas trwania 1 godz. 45 min.
Życie młodego kota Cape’a to istna sielanka. Miesz-
ka z tatą u dobrych ludzi, gdzie niczego im nie brakuje. 
Państwo są przekonani, że lepiej ułożonych i grzeczniej-
szych kotów ze świecą szukać. Ale wkrótce odkryją, że 
nie do końca mieli rację! Cape to niespokojny duch, któ-
ry od dziecka marzy o wielkiej przygodzie. Gdy usłyszy 
opowieść o mitycznej kociej krainie, postanowi wbrew 
rodzicielskim zakazom wyruszyć w drogę. 

27 lutego–3 marca, GODZ. 17:00

Green Book
Komedia; USA; Czas trwania 2 godz. 10 min.
Mahershala Ali jako wybitny jazzman i Viggo Mor-
tensen w roli jego włosko-amerykańskiego szofera! 
Cudowna, pełna humoru, prawdziwa historia niewia-
rygodnej przyjaźni. Wybitny muzyk jazzowy zatrudnia 
jako swojego szofera byłego bramkarza z nowojor-
skiego klubu nocnego i wspólnie wyruszają w trasę 
koncertową. Wyprawa na głębokie południe USA da 
początek niewiarygodnej przyjaźni, która połączy dwa 
z pozoru nieprzystające do siebie światy.

27 lutego–3 marca, GODZ. 19:30
6–10 marca, GODZ. 17:00 i 19:30

Kobiety Mafii 2
Akcja; Polska; Czas trwania 2 godz. 15 min.
Po przejęciu władzy nad stolicą gang Niani (Agnieszka 
Dygant) przygotowuje się do największej akcji prze-
mytniczej. Będąca postrachem Warszawy grupa spro-
wadza do kraju tonę kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar 
znika, a kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie nie-
bezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje 
sojusznika w osobie trójmiejskiego przemytnika, Mata 
(Piotr Adamczyk). Mafioso od dawna pragnie umocnić 
swoją pozycję w półświatku, ale jego plany komplikują 
napięte relacje ze zbuntowaną córką, Stellą (Aleksandra 
Grabowska).

13–17 marca, GODZ. 17:00

Alita: Battle Angel
Akcja, Sci-Fi;  Argentyna, Kanada, USA; Czas trwania 2 godz. 
2 min.
Naukowiec ratuje kobietę-cyborga od zniszczenia.

Baran 21.03-20.04
Ospałe Barany obudzą się z zimowego 
snu, pełne nowych pomysłów i chęci do 
zmiany stylu życia. W pracy pomyślny 
czas, Twoje oczekiwania mogą się spełnić. 
Mogą pojawić się bóle głowy lub migreny.

Byk 21.04-20.05
W pracy nie powierzaj innym odpowie-
dzialnych zadań, bo nic nie zdziałasz. Masz 
szansę sprawdzić się w czymś zupełnie dla 
Ciebie nowym. Nie planuj forsownych za-
jęć i uważaj na swój kręgosłup.

Bliźnięta 21.05-21.06
To dobry pomysł, aby teraz zająć się spra-
wami majątkowymi, umówić się z no-
tariuszem lub spisać testament. Kilka dni 
urlopu poprawiłoby Ci samopoczucie. Za-
dbaj o urozmaiconą dietę i zdrowy sen.

Rak 22.06-22.07
Zwróć uwagę, jak Twój partner odnosi się 
do innych ludzi lub czy jest wobec Ciebie 
szczery. Słuchaj uważnie tego, co inni mają 
do powiedzenia. W finansach huśtawka,  
ale ogólnie bez większych wstrząsów.

Lew 23.07-23.08
Jeśli masz sprawy niedokończone, niezała-
twione, warto poświęcić im uwagę, aby móc 
pójść dalej. Z każdym zadaniem powinieneś 
poradzić sobie bez problemów. W rodzinie 
możliwe konflikty i nieporozumienia.

Panna 24.08-22.09
To nie jest czas na rozwinięcie skrzydeł i snu-
cie wielkich planów zawodowych. Będziesz 
musiał przykroić ambicje do swoich moż-
liwości. Pij zieloną herbatę, unikaj kawy i tłu-
stych potraw. 

Waga 23.09-23.10
To sprzyjający czas dla osób, które planują 
założyć własną działalność. Mogą pojawić 
się nowe znajomości i dobre perspektywy 
na przyszłość. Uważaj na nieprzewidziane 
wydatki. Więcej odpoczywaj.

Skorpion 24.10-22.11
Współpraca z innymi powiedzie się, gdy uda 
Ci się dojść do porozumienia z nimi w każ-
dej kwestii. Analityczny umysł i umiejętność 
oceny sytuacji będzie teraz Twoim atutem. 
Ubieraj się ciepło.

Strzelec 23.11-21.12
Nie dasz się wciągnąć w bezsensowne dys-
kusje, z łatwością przyjdzie Ci podejmo-
wanie decyzji rozstrzygających. Mogą Ci 
dokuczać bóle nóg. Potrzebujesz więcej 
witamin i mikroelementów. 

Koziorożec 22.12-20.01
W sytuacjach problematycznych nie licz te-
raz na pomoc innych, tylko sam zajmij się 
swoimi sprawami. Mimo spiętrzenia obo-
wiązków, nie odrzucaj żadnego ze zleceń 
i propozycji. Nie daj się oszukać.

Wodnik 21.01-19.02
Nie popadaj w skrajności i zachowaj 
skromność w ocenie swoich osiągnięć. 
Zakochasz się i zupełnie stracisz głowę dla 
kogoś, kogo do tej pory nawet nie zauwa-
żyłeś. Szczerość jest lepsza niż wykręty.

Ryby 20.02-20.03
Właśnie teraz mogą pojawić się w Twoim ży-
ciu zawodowym odpowiednie osoby, któ-
re pomogą Ci w dalszej karierze. Czekają Cię 
rozstania i powroty. Znajdź czas dla siebie 
i odpocznij. 

HOROSKOP
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DROBNE

Promocja – Sprzedam mieszkanie 
M4 72 m2. Nasielsk ul. Warszawska. 
Tel. 696 090 559.

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel. 513 556 774.

Dotacje PROW 2014-2020. Małe 
Gospodarstwa (60 tys.), Młody 
Rolnik (nowa kwota 150 tys.), 
Rozpoczęcie Działalności przez 
rolników (nowa kwota 250 tys.). 
Modernizacja Gospodarstw (zakup 
maszyn, inwestycje budowlane). 
Wkrótce nabory. Wypełnianie do-
kumentów, dojazd do rolników.  
Tel. 795 931 529.

Sprzedam działkę budowlaną.  
Tel. 784 528 758.

Wynajmę lokal dla fryzjera.  
Tel. 662 208 440.

Sprzedam okna tanio. Tel. 668 
524 131.

Tanio działka koło Nasielska Kątne 
146/4, 2200 m, 44 tys. zł, warunki 
zabudowy. Tel. 502 618 988.

Sprzedam siano w kostkach i słomę 
w belach. Tel.512 916 344.

Wycinka drzew. Tel.667 569 562.

Remonty, wykończenia Tel.667 
569 562.

Instalacje elektryczne. Tel.667 569 
562.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku 2 293m2. Tel. 791 400 
564.

Firma KAM-POL poszukuje 
pracowników na stanowisko: 
Pracownik Produkcji-Sortowacz, 
Operator Wózków Widłowych. 
Informacja: rekrutacja@kam-pol.
biz. Tel. 784 902 549.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 
435.

Sprzedam ciągnik C360-3P rocznik 
1988. Tel. 608 748 213.

Sprzedam szafkę RTV stan b. dobry. 
Tel. 503 626 426.

Sprzedam działkę 2000 m2,  
ul. Piaskowa. Tel. 728 812 375.

Sprzedam siano w kostkach dobrej 
jakości. Tel. 514 230 435.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku. Tel. 733 679 795.

Sprzedam działkę budowlaną 
2700m2 z dost. do drogi pub.  
w Cegielni Psuckiej k. Nasielska.  
Tel. 602 443 691.

Sprzedam dom z działką w 
Mogowie. Tel. 788 017 637.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,  

dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego  

pod numerem telefonu 572 388 046

18.02.–24.02.2019 r. 
Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,

25.02.–3.03.2019 r. 
Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.,

4.03.–10.03.2019 r. 
Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.,

11.03.–17.03.2019 r. 
Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.,

18.03.–24.03.2019 r. 
Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

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

gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę
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DO ADOPCJI

Psiaki czekają 
Na dobre domy czekają szczenięta (samce). Będą średniej wielkości. Są już odrobaczone i zaszczepione. 
Obowiązuje procedura adopcyjna. 

Tel. 735 084 106.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Czym jest wolontariat?
Często osoby dzwoniące do nas mylą pojęcia, uważając nas za etatowych pracowników gminy, a my jeste-
śmy jedynie wolontariuszami. Jeszcze raz przypomnimy, na czym polega nasz wolontariat, przytaczając od-
powiedź osoby, która wspiera nasze działania, dodając codziennie otuchy i pomagając w pracach biurowych. 

- Czego Pani nie rozumie? Tego, że ludzie działający w Stowarzyszeniu są wolontariuszami? Że nie rzucą 
obowiązków, w cudowny sposób nie ulecza się z choroby, żeby spełnić Pani żądania na JUŻ i TERAZ? Pani 
siedzi, zapewne, wygodnie w ciepłym domu z kubkiem herbaty i wydaje rozkazy, co kto ma robić i w ja-
kim czasie. Proszę ruszyć swoje szanowne jestestwo i pojechać w miejsce zgłoszenia, zrobić interwencję 
obywatelską, wezwać policję i sprawę załatwić, a nie oczerniać osoby, które prócz WOLONTARIATU mają 
swoje życie zawodowe i rodzinne. Chce Pani być wolontariuszem? To proszę codziennie wstać wcześniej 
i przed pracą pojechać, choćby do schroniska, wyprowadzić psy na spacery, to samo po pracy... i tak  
do końca życia. 

Jedyne lub wręcz może AŻ, co Pani dostanie w zamian, to szczęście uratowanych Zwierząt. Ale jest też dru-
ga strona medalu-będzie Pani tak zmęczona, że nie raz zapomni Pani, jak się nazywa, że Pani mąż, partner 
etc. nie będzie tak wyrozumiały, jak na początku „przygody” z Wolontariatem, że Pani dzieci będą miały 
mamę od święta. Pomimo mrozu, chłodu będzie Pani musiała zwlec się z łóżka i jechać nakarmić zwierzaki 
w kojcach, bo nikt inny tego za Panią nie zrobi. A proszę jeszcze pamiętać, że trzeba ogarnąć fb, dzwonią-
cy telefon, no i co chwilę nowego psiaka znalezionego przy drodze! Może wtedy doceni Pani organizacje 
i ludzi działających jako wolontariusze. Najprościej jest oceniać ... i wie Pani w kogo najbardziej uderzają  
te Pani słowa? W zwierzęta oczywiście, bo człowiek, który powinien się skupić na ratowaniu zwierząt w po-
trzebie, nie ma już siły na pomoc, tylko musi Pani tłumaczyć rzeczy oczywiste. 

Dziewczyny dwoją się i troją, by w gminie Nasielsk poprawiła się sytuacja bezdomnych zwierząt. A Pani  
co zrobiła do tej pory w tej kwestii? Więc szanowna Pani, proszę wyjść ze swojej strefy komfortu i zacząć 
działać, a nie czekać, aż ktoś Panią poprowadzi za rączkę! Reasumując, WOLONTARIAT to nie kaprys chwili, 
to ciężka praca (za free), którą te dziewczyny wykonują, dzień w dzień, weekend, świątek, piątek. 

Z poważaniem Beata Sucharska

OŚWIATA

Trwa rekrutacja 
Ruszyła rekrutacja do gminnych placówek oświatowych. Do Żłobka Miejskiego przyjmowane są dzieci  
od 20 tygodnia do 3 lat. Do przedszkoli samorządowych będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat (dzieci 
z roczników: 2014, 2015, 2016). Natomiast dzieci 6 letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 obowiązkowo idą dzieci siedmioletnie, 
po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Ważne terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez gminę Nasielsk:

 – 4 lutego do 31 marca br. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych wraz z dokumentami;

 – do 8 kwietnia br. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkoli;

 – 15 kwietnia br. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych;

 – 16 – 22 kwietnia br. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświad-
czenia;

 – 29 kwietnia br. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przy-
jętych i kandydatów nieprzyjętych.

Ważne terminy rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
gminę Nasielsk w roku szkolnym 2019/2020:

 – 1 – 31 marca br. – złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami;

 – do 9 kwietnia br. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły;

 – do 15 kwietnia br. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów za-
kwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 – do 6 maja br. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

 – 13 maja br. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

(red.)
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Brydż
Wyniki turnieju „czwartego”, 09.02.2019 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   79 pkt (62,70%)
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra   73 pkt (57,94%)
3. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  70 pkt (55,56%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 68 pkt (53,97%)
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   65 pkt (51,59%)
6. Jacek Jeżółkowski – Marek Prusinowski  58 pkt (46,03%)
7. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski   55 pkt (43,65%)
8. Krzysztof Brzuzy – Robert Truszkowski  36 pkt (28,57%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-2. Janusz Muzal      27 pkt
 Janusz Wydra      27 pkt
3-4.  Piotr Kowalski      23 pkt
 Grzegorz Nowiński     23 pkt
5-6. Kazimierz Kowalski     20 pkt
 Krzysztof Morawiecki     20 pkt
7-8. Waldemar Gnatkowski     19 pkt
 Krzysztof Michnowski     19 pkt
9-10. Józef Dobrowolski      15 pkt
 Zbigniew Michalski     15 pkt

PK

NASIELSK BASZTA TEAM

9691.5 m  
w Marriott Everest Run
W dniach 9 – 10 lutego br.,  nasza 4 – osobowa sztafeta wzięła udział w  
24 – godzinnym biegu po schodach Marriott Everest Run. Biegiem tego 
raczej nazwać nie można, było to bardziej szybkie wejście na szczyt. Aby 
osiągnąć wysokość Everestu (8848 m n.p.m.), trzeba 65 razy pokonać 
42 piętra Hotelu Marriott. Jarosław Ruciński, Łukasz Witkowski, Krzysz-
tof Kołodziejczyk i Jola Rucińska zajęli 9. miejsce na 16 drużyn, zaliczyli  
71 wejść czyli 2982 piętra, to jest 9691.5 m, co stanowi 109,53% wysoko-

ści najwyższego szczytu ziemi – Mount Everest. Jedno wejście na szczyt 
Hotelu Marriott, to pokonanie 42 pięter. 

Na szczęście, po dotarciu na górę, można było zjechać windą. Impreza trwa-
ła 24 godziny. Nie liczył się czas biegu, ale trzeba było zmieścić się w wy-
znaczonym limicie czasu. Nasi zmieniali się co dwa wejścia. W przerwach 
między wejściami można było się zdrzemnąć, zjeść coś lub rozmasować 
nogi. Po ukończeniu biegu, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. 

(ICz).

NA SPORTOWO

Turniej o Puchar Wiceprzewodniczącego

PIŁKA NOŻNA

Pierwsze sparingi 

W sobotę, 9 lutego br.,  w hal i 
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Nasielsku, odbył 
się Turniej o Puchar Wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej – 
Dariusza Kordowskiego. Turniej 
został zorganizowany dla zawod-
ników z roczników 2007/2008. 
Do Nasielska przyjechało łącznie 
15 drużyn z całego Mazowsza. 
Szesnastą drużyną do pary byli 
gospodarze ze Żbika Nasielsk. 
Łącznie zagrało ponad 180 za-
wodników.

Walka o zwycięstwo toczyła się 
od p ier wszego meczu.  Padło 

dziesiątki bramek, a zwycięzca 
turnieju musiał zostać wyłoniony 
w rzutach karnych. Takich emo-
cji dawno nie widziano w nasiel-
skiej hali.

Druż yna Żb ika Nasielsk osta-
tecznie zajęła 9. miejsce. Trzecie 
miejsce na podium zajęła druży-
na Unii Boryszew, która pokonała 
w małym finale Mławiankę Mława. 
Pierwsze miejsce przypadło Par-
tyzantowi Leszno, które pokonało 
nasielskich sąsiadów, czyli druży-
nę GKS Świercze. 

Zwycięzcy ode-
b r a l i  p u c h a r y 
z rąk wiceprze-
wodniczącego 
Rady Miejsk iej 
D a r i u s z a  Ko r -
dowskiego oraz 
Burmistrza Nasielska 
Bogdana Rusz-
kowskiego. Poza 
w y m i e n i o n y -
mi druż ynami, 

w turnieju udział wzięli: Nadnar-
wianka Pułtusk, Świt Warszawa, 
GKS Strzegowo, ŁKS Łochów, 
Błękitni Raciąż, FA Płońsk, Opia 
Opinogóra, Ap 11 Legionowo, 
Iskra Krasne, Derkacz Czosnów 
oraz Eskadra.

Organizatorem turnieju był trener 
rocznika 2007 Łukasz Gołębiew-
ski.

Michał B.

Za drużyną seniorów Żbika Nasielsk 
są już trzy rozegrane sparingi – 
pierwszy zremisowany, drugi zwy-
cięski, a trzeci przegrany. Wszystkie 
rozgrywane był y wyjazdowo. 
Pierwszy z kilku zaplanowanych 
sparingów nasielskiej drużyny ro-
zegrany został w sobotę, 2 lutego, 
z zespołem Kasztelana Sierpc z Ligii 
Okręgowej w Płocku. 

Zakończyło się ono remisem 0:0. 
Poza stałymi zawodnikami, którzy 
grają na co dzień w drużynie Żbi-
ka, na boisko po kilkuletniej prze-
rwie powrócił Karol Chrustowski. 
Kolejny sparing Żbik rozegrał 9 lu-
tego w Ciechanowie z Konopianą 
Konopki z A klasy. 

To było udane spotkanie, gdyż za-
kończyło się zwycięstwem nasiel-
skich zawodników. 

Do przerwy wynik wynosił 4:0. 
W drugiej połowie rywale z Kono-
pek próbowali nadrobić straty, jed-
nak naszym zawodnikom udało się 
zdobyć kolejne dwie bramki i za-
kończyć mecz wynikiem 6:4. Au-
torem aż trzech bramek był jeden 
z testowanych zawodników, które-
go nazwiska nie możemy podać, 
a po jednej bramce strzelili: Rafał 
Załoga, Mateusz Bramowicz i Ka-
mil Stańczak.

16 lutego rozegrany z Mławianką 
Mławą spotkanie zakończyło się 
przegraną 4:5. Do przerwy Żbik 

Nas ie l sk 
prowadził 
3:2. Gole 
w meczu 
strzelili m.in.: Mateusz Bramowicz, 
Mikołaj Adamski, Marcin Świder-
ski. We wszystkich meczach zagra-
ło też kilku nowych, testowanych 
obecnie zawodników, którzy być 
może dołączą do drużyny w run-
dzie wiosennej.

Kolejne sparingi zaplanowano na 
23 lutego z Koroną Szydłowo,  
2 marca ze Świtem II Nowy Dwór 
Mazowiecki i 9 marca z Wkrą Po-
miechówek.

Michał B.


