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WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Nowy radny RM 
W niedzielę, 3 marca br., w okręgu wyborczym nr 7, który obejmu-
je teren: Nowych Pieścirogów oraz Morgów, odbyły się uzupełniające 
wybory samorządowe do Rady Miejskiej w Nasielsku. Przypomnijmy, 
że podczas październikowych wyborów samorządowych 2018 radną 
z tego okręgu została Elżbieta Latkowska. Jednak tuż po zaprzysiężeniu 
zrzekła się mandatu. W jesiennych wyborach konkurowała z czterema 
kandydatami. 

W niedzielnych wyborach uzupełniających wystartowali tylko: Marcin 
Szarszewski i Radosław Skrzynecki. Różnicą 22 głosów wygrał Marcin 
Szarszewski, który łącznie uzyskał 158 głosów i tym samym został nowym 
radnym Morgów i Nowych Pieścirogów. Na Radosława Skrzyneckiego 
głosowało 136 osób. Łącznie w wyborach wzięło udział 298 osób. Przy 
czym 4 głosy były nieważne. Nadmieńmy, że uprawnionych do głosowa-
nia w okręgu nr 7 jest 1142 obywateli. Można powiedzieć, że dosłownie 
garstka mieszkańców postanowiła tym razem oddać swój głos. 

E.G.

W niedzielne popołudnie, 3. marca br., halę sportową wypełniło mnóstwo dzieci,  
które przyszły tam ze swoimi rodzicami i opiekunami. Prowadzącym i pomysłodawcą 
tego wydarzenia był Dawid Domała. Organizatorzy szacują, że w ciągu całego dnia 
imprezę odwiedziło ponad 600 osób. Zbiórkę wspierali mieszkańcy, którzy zaoferowali 
swoją bezinteresowną pomoc, strażacy z OSP Nasielsk, harcerze z 425 WDH Knieje 
i osoby prywatne, które zaangażowały się w działania na rzecz Wiktora. 
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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

Dofinansowanie do utylizacji 
azbestu w 2019 roku 
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowa-
nie przedsięwzięć z dziedziny ochrony ziemi w ramach programu 
OZ-1 „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu województwa mazowieckiego”. 

Wnioski o dofinansowanie można składać od 4 marca 2019 roku. 
Niestety zmieniły się zasady dofinansowania i nie będzie ono wy-
nosiło 80% jak w roku ubiegłym, a do 50 % dofinansowania w roku 
obecnym.

Wobec powyższego dopłatę w wysokości minimum 50% będzie 
musiał ponieść każdy właściciel nieruchomości, który występuje 
o dofinansowanie. Nie wiemy, jaki będzie koszt usługi odbioru, czy 
usługi demontażu i odbioru, gdyż firmę wykonującą usługę, wyłoni-
my w terminie późniejszym w oparciu o przepisy prawa zamówień 
publicznych. 

Dla orientacji – w ubiegłym roku wynosiły one ok. 300 zł za od-
biór tony azbestu, natomiast z demontażem ok. 500 zł. Do wyliczeń 
przyjmujemy, że 1m2  to waga ok. 15 kg. 

Przypominamy, że demontaż azbestu z dachu należy zgłosić do Wy-
działu Architektury i Budownictwa, który mieści się w Urzędzie Miej-
skim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (parter, pokój nr 18).

Informujemy, że w przypadku wymiany dachu, to po demontażu 
azbestu beneficjent musi w 100% ponieść koszty pokrycia nowym 
materiałem. Zgodnie z krajowymi przepisami w tym zakresie, wszyst-
kie wyroby z azbestu muszą zostać zutylizowane do 2032 roku. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Złóż PIT 
w urzędzie
Informujemy, że zeznania podatkowe za 2018 rok, będzie można zło-
żyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (punkt 
zeznań podatkowych za 2018 rok – sala nr 112 I piętro) zgodnie z po-
niższym harmonogramem:

01.04.2019 r. – poniedziałek godz. 8.00 – 10.00
15.04.2019 r. – poniedziałek godz. 8.00 – 10.00
29.04.2019 r. – poniedziałek 8.00 – 10.00

Z UM

Plan  
bez zastrzeżeń
Informujemy, że 1 marca 2019 r., w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego został opublikowany Miejscowy Plan Za-
gospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla części wsi Jaskółowo,  
gm. Nasielsk – etap I. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, plan 
wejdzie w życie 14 dni po jego opublikowaniu, czyli 15 marca 2019 r.

Poniżej przedstawiamy przebieg procedury planistycznej związanej 
z uchwaleniem MPZP.

26 kwietnia 2018 r., z inicjatywy radnych Rady Miejskiej w Nasielsku, 
podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Jaskó-
łowo z późniejszymi zmianami.

Procedura planistyczna przebiegała zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa. Tym samym w procedurze zapewniono udział miesz-
kańców poprzez umożliwienie:

 – składania wniosków do Planu i Prognozy oddziaływania na środo-
wisko; – zapoznania się z projektem Planu wraz z Prognozą oddzia-
ływania na środowisko wyłożonym do wglądu publicznego;

 – udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w planie rozwiąza-
niami.

Przedmiotowy projekt Planu został poddany opiniom i uzgodnie-
niom z organami ustawowymi w tym zakresie.

W trakcie procedury, po zakończonym etapie wyłożenia, 6 pod-
miotów złożyło do projektu Planu łącznie 113 uwag, które następ-
nie zostały rozpatrzone przez Burmistrza Nasielska, 37 z nich zostało 
uwzględnionych w całości, a 7 częściowo.

16 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktu-
ry i Porządku Publicznego, którego przedmiotem było omówienie 
uwag złożonych do projektu Planu. Zaproszeni zostali wszyscy au-
torzy uwag oraz autor opracowania.

Procedura planistyczna została zakończona i na 22 stycznia 2019 r. 
zaplanowano zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, w progra-
mie której zawarto m.in. uchwalenie Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – etap 
I. 17 stycznia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Nasielsku wpłynął list 
otwarty Stowarzyszenia „Aktywny i Czysty Nasielsk”, apelujący 
o przesunięcie terminu sesji, a 21 stycznia 2019 r. wniosek radnego 
Rodryga Czyża, poparty podpisami radnych Tomasza Pietrasa i An-
drzeja Pacochy o odwołanie nadzwyczajnej sesji i uchwalenie planu 
w terminie kolejnej planowej sesji – 28 marca 2019 r.

Rada Miejska w Nasielsku nie przychyliła się do powyższych wnio-
sków i postanowiła nie przekładać ani odwoływać nadzwyczajnej se-
sji, podczas której rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu Planu, uwzględniając na wniosek Burmistrza 2 z pozostałych 
69 uwag. Tym samym 22 stycznia 2019 r. Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – 
etap I został uchwalony, a 28 stycznia 2019 r. przesłany Wojewodzie 
Mazowieckiemu w celu oceny zgodności z przepisami prawa.

Wobec braku jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń wobec MPZP ze stro-
ny Wojewody Mazowieckiego, 28 lutego 2019 r. Burmistrz Nasielska 
złożył wniosek o opublikowanie MPZP w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego, co uczyniono 1 marca 2019 r.

Uchwalenie MPZP przyczyniło się do odsunięcia widma powstania 
wysypiska we wsi Jaskółowo, choć na uwadze trzeba mieć, że in-
westor ma możliwość i najprawdopodobniej zakwestionuje ten Plan 
w Sądzie.

(UM)
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Tomasz Pietras
Dlaczego zdecydował się Pan 
wystartować w wyborach samorzą-
dowych? Czy ma Pan jakieś doświad-
czenie w pracy w organach samorzą-
du lokalnego bądź pracy społecznej?
Decyzja o starcie w wyborach samo-
rządowych do Rady Miejskiej była jedną 
z najtrudniejszych do podjęcia w moim 
życiu. Brak doświadczenia samorządo-
wego utrudniał mi podjęcie tej decyzji, 
ale jak zwykle w trudnych momentach 
mogłem liczyć na wsparcie rodziny 
i znajomych, którzy we mnie wierzyli. 
Zaproszenie do KWW Renaty Włodar-
skiej, kandydatki na burmistrza Nasielska otworzyło mi możliwości rozwoju, 
jakiego sam bym nie zdobył. Wiedza i sposób, w jaki należy działać na rzecz 
mieszkańców teraz procentuje i choć to dopiero początek mojej kadencji, 
mam nadzieję, że nie zawiodę moich wyborców i przyczynię się do popra-
wy życia codziennego w naszej gminie.

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania 
w naszej gminie w obecnej kadencji Rady Miejskiej?
Pełniąc funkcję radnego, chciałbym doczekać zmian wizerunkowych miasta 
i wsi. Mam na myśli wiele inwestycji, o których była mowa podczas kampanii 
wyborczej. Mamy bardzo duże straty względem innych gmin i trzeba szybko 
działać, by jeszcze bardziej nam nie „uciekły” pod względem infrastruktury, 
nowych inwestycji czy miejsc pracy. W najbliższych latach należy koniecz-
nie dokończyć pracę nad zabezpieczeniem gminy przed niekorzystnymi dla 
mieszkańców inwestycjami, tworząc Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego. Rada ma bardzo trudne zadanie i oprócz działań związanych 
z rozwojem miasta, musi otworzyć się na problemy terenów wiejskich, któ-
rych jest bardzo duża ilość. Mam tu na myśli drogi, świetlice, szkoły, jednostki 
OSP oraz tereny leśne. Nie można także zapomnieć o służbie zdrowia i no-
woczesnym systemie obsługi, który niestety w Nasielsku nie funkcjonuje.

Co zamierza Pan robić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? 
(niezbędne inwestycje, projekty, zmiany, działania)
Podczas kampanii wyborczej spotykałem się z mieszkańcami mojego okrę-
gu tj. Nuna, Lorcin, Młodzianowo, Żabiczyn i Paulinowo, by poznać ich po-
trzeby. Na każdym z tych spotkań głównym tematem były drogi gminne 
i powiatowe. Jako radny będę zabiegał o lepszą jakość tych dróg i kontro-
lował działania powiatu i gminy w zakresie inwestycji na tym terenie. Do-
datkowo, w każdym z sołectw, jest kilka propozycji inwestycyjnych, jak  
np. świetlica w Żabiczynie. W ramach funduszu sołeckiego aktualnie trwa-
ją prace remontowe podłogi i wczesną wiosną będzie można bezpiecznie 
z niej korzystać. W Paulinowie jest wymagająca remontu droga gminna,  
na którą zarezerwowano pieniądze w budżecie na ten rok. Jednostka OSP 
w Nunie pilnie potrzebuje węzła sanitarnego i ten temat niebawem poru-
szę na spotkaniu w gminie. Kolejne zagadnienia to oświetlenie i doświetlenie 
miejsc przy przystankach autobusowych w Młodzianowie czy utwardzenie 
drogi na trudnych odcinkach drogi, z której korzystają autobusy szkolne. Po-
zostałe, mniejsze inwestycje ustalone będą z Sołtysami w pierwszej połowie 
tego roku, o których poinformuję mieszkańców.

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszej gminy?
Mocną stronę stanowią niewątpliwie walory przyrodnicze i krajobrazowe 
gminy, tereny leśne i rolnicze, dolina Wkry, bliskie sąsiedztwo rzeki Narwi i Je-
ziora Zegrzyńskiego. Kolejną zaletą jest dogodna komunikacja z najbliższymi 
miastami i stolicą. Szybka kolej i autobusy nie zamykają możliwości kształ-
cenia się, jak i pracy mieszkańcom gminy poza granicami Nasielska. W ryn-
ku pracy upatrywałbym jednak słabszej strony naszej gminy. Jako, że jest  
to w głównej mierze teren rolniczy, należy zwrócić uwagę na duże bezrobo-
cie czy brak możliwości pracy blisko domu. W naszej gminie mamy bardzo 
zdolną młodzież i to także jest wielki atut, o który trzeba zawalczyć, by mło-
dzi ludzie chcieli tu zostać na dłużej i wspierać miasto m.in. płacąc tu podatki. 
Nasielsk i okolice mają piękną historię, o którą należy zadbać, by następ-
ne pokolenia mogły tu godnie żyć i być dumnym ze swego pochodzenia.  
My radni mamy w tym duży udział i od naszych decyzji zależy przyszłość 
gminy. Jestem przekonany, że moje działania będą miały wpływ na jej roz-
wój.

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, 
rodzina, zainteresowania, itp.)
Radny Tomasz Pietras, lat 41. Od blisko 10 lat mieszkaniec gminy Nasielsk 
w sołectwie Żabiczyn. Wykształcenie: zawodowe o profilu handlowym. Pra-
cuję w prywatnej międzynarodowej firmie na stanowisku managera. Moja 
praca polega na zarządzaniu grupą ludzi i utrzymaniem wysokiej jakości pro-
duktów w dziale gastronomi. Na co dzień jestem mężem i ojcem dwóch 
córek w wieku szkolnym. Moje zainteresowania to dobry film, ogrodnic-
two i aktywne spędzanie czasu z rodziną i znajomymi. Jestem miłośnikiem 
zwierząt domowych. Mam psa i ryby akwariowe. Jestem członkiem Nasielsk 
Baszta Team - biegam i czynnie uczestniczę w działaniach Stowarzyszenia. 
Brałem udział między innymi w akcjach sprzątania lasów pt. „Zabiegam 
o czysty Nasielsk.”

Z RADY

Droga potrzebna, czy nie?
Jeden z mieszkańców Nasielska zwró-
cił się do Urzędu Miejskiego z prośbą 
o wykup części, należącej do gmi-
ny, działki drogowej przy ulicy Armii 
Krajowej. Sprawę ewentualnej sprze-
daży tej działki opiniowała komisja 
infrastruktury na posiedzeniu, które 
odbyło się 22 lutego br. Kierownik 
Wydziału Zagospodarowania Prze-
strzennego i Nieruchomości, Bożena 
Strzelecka, wyjaśniła radnym, że rzecz 
dotyczy terenu u zbiegu ulic Armii 
Krajowej i Dąbrowskiego. 

– Pan, który jest właścicielem jednej 
z działek, chce wykupić część działki 
drogowej. Tu według planu zagospo-
darowania była przewidziana droga 
do ulicy Piłsudskiego, ale plan teraz 
nie obowiązuje. W tej chwili właściciel 
tej działki złożył wniosek o ustalenie 
warunków zabudowy dla budyn-
ku mieszkalnego, stąd zwracam się 
o opinię, czy po zmianie klasyfikacji 
gruntów będzie wola sprzedaży tej 
części działki – mówiła pani kierownik.  

Radny Mirosław Świderski, który prze-
wodniczył obradom komisji przyznał, 
że po raz pierwszy spotkał się z sytu-
acją, że Rada rezygnuje z drogi. Jak się 
bowiem okazało w uchylonym przez 
sąd planie zagospodarowania prze-
strzennego dla Nasielska była plano-
wana droga biegnąca od ulicy P.O.W., 
ulicami kardynała Stefana Wyszyń-
skiego i Armii Krajowej do ulicy Pił-
sudskiego, o długości ok. 1 kilometra.

Jak relacjonowała pani Strzelecka – 
Plan przewidywał tu drogę. Było tak 
zaplanowane obejście drogowe 

z tego osiedla do ulicy Piłsudskiego. 
W tej chwili tam nie ma przejazdu. 
Gdybyśmy chcieli robić tam drogę, 
trzeba byłoby się zastanowić nad wy-
kupem prywatnej działki. 

Radni uczestniczący w komisji de-
batowali nad tym, czy w tym rejonie 
miasta jest potrzebna tego typu droga. 
Radny Rodryg Czyż postulował, żeby 
zastanowić się nad przyszłością i roz-
wojem miasta, a ponadto warto by-
łoby znać opinię mieszkańców ulicy 
Armii Krajowej na ten temat. 

– Jeślibyśmy wykupili tę działkę, która 
nie jest jeszcze w naszym posiadaniu, 
mamy bezpośrednie wyjście na ulicę 
P.O.W. – mówił radny Czyż. 

Kierownik wydziału inwestycji Ra-
dosław Kasiak stwierdził: – Trzeba 
rozważyć, czy chcemy w osiedle 
o zwartej zabudowie wprowadzić więk-
sze natężenie ruchu. Połączenie ulicy  
P.O.W. z Piłsudskiego na pewno bę-
dzie generowało większy ruch sa-
mochodów. W tej chwili dla obsługi 
komunikacyjnej tych budynków wy-
daje się, że ten układ drogowy jest 
wystarczający. Podkreślił też, że ni-
gdy nie było sygnałów, ani wniosków, 
żeby tam ten przejazd miał być udraż-
niany, bo zawsze ta droga była ślepa. – 
Do czasu, do kiedy nie weszlibyśmy 
w posiadanie tej działki, na którą w tej 
chwili właściciel wystąpił o wydanie 
warunków zabudowy, to ta droga 
i tak będzie ślepa, bo nie ma innej 
możliwości. Na tej działce, jeśli ten 
inwestor uzyska pozytywną decyzję 
o warunkach zabudowy i wykona ją, 

to musimy się liczyć z tym, że jeśli bę-
dziemy chcieli tę inwestycję drogową 
wykonać, to będziemy musieli rów-
nież ponieść koszty odszkodowania  
za wszystkie naniesienia, które tam 
powstaną – dodał R. Kasiak. 

Natomiast radny R. Czyż ripostował:  
– A w tej chwili stoimy przed dylema-
tem, czy jesteśmy w stanie wykupić 
tę działkę od inwestora, który zamyka 
tę drogę, która jest naszą własnością, 
żeby udrożnić i zrobić ewentualnie 
możliwość wyjazdu tym ludziom  
od ulicy P.O.W. do Piłsudskiego. Teraz 
muszą zawracać i jechać do Dąbrow-
skiego lub Traugutta, żeby się dostać 
do Piłsudskiego. 

Radny Sawicki zauważył, że skoro na-
wet jeden mieszkaniec nie zgłosił się 
w kwestii udrożnienia tej drogi, to zna-
czy, że nikt nigdy nie był tym zainte-
resowany. 

Natomiast Bożena Strzelecka wska-
zała: – Rada nie poczyniła żadnych 
kroków dotyczących wykonania  
tu inwestycji drogowej. Nie ma ani 
planów, ani zarezerwowanych środ-
ków w budżecie, dlatego nie bardzo 
możemy odmówić wnioskodawcy 
wydania warunków zabudowy.

Ostatecznie komisja infrastruktury 
wydała pozytywną opinię dotyczącą 
ewentualnej sprzedaży części działki: 
4 radnych głosowało „za”, a 2 wstrzy-
mało się od głosu. Teraz sprawa trafi  
na obrady Rady Miejskiej. 

(i.)

Z PKP

Zmiany w rozkładzie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 10 marca 2019 roku wprowadzają zmiany 
w rozkładzie jazdy pociągów. 

W najbliższych miesiącach planowane są prace modernizacyjne na trasie 
Nasielsk – Warszawa Gdańska, które mogą znacząco wpłynąć na podróż 
do i z Warszawy. Warto zapoznać się ze szczegółami zmian w rozkładzie jazdy, które dostępne są na stronie www.mazo-
wieckie.com.pl. 

W związku z przebudową peronu ruch pociągów na odcinku Chotomów – Nowy Dwór Mazowiecki do końca marca 
br. odbywać się będzie dwukierunkowo po jednym torze (nr 2). W konsekwencji część połączeń zostanie odwołanych, 
a wybrane pociągi będą miały ograniczoną liczbę zatrzymań. Ruch wahadłowy na tym odcinku ponownie wprowadzony 
będzie od 6 maja do 8 czerwca w godzinach 8:55-13:55.

Dodatkowo bilety Kolei Mazowieckich będą honorowane w pociągu IC nr 3523 na odcinku Legionowo (odjazd 16:27) 
– Nasielsk (przyjazd 16:55). Niestety, w dniach 22 - 25 marca oraz 12 - 15 kwietnia, nastąpi wstrzymanie ruchu pociągów 
pomiędzy stacjami Warszawa Praga i Warszawa Gdańska. W tych okresach wszystkie pociągi rozpoczynające i kończące 
bieg w Warszawie pojadą do i ze stacji Warszawa Wschodnia. Utrudnienia związane są z modernizacją kolejowego Mostu 
Gdańskiego. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale tego roku.

Michał B.
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R E K L A M A

KRONIKA  
POLICYJNA

W dniu 22.02.2019 r., w Ruszkowie, 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
przeprowadzili kontrolę drogową 
samochodu marki Nissan, którym 
kierował 29-letni mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk, posiadający obowiązu-
jący zakaz kierowania wszystkich 
kategorii pojazdów wydany przez 
Sąd Rejonowy w Pułtusku.

W dniu 23.02.2019 r., w Starych 
Pieścirogach, funkcjonariusze Ze-
społu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk przeprowadzili kontro-
lę drogową samochodu marki Opel 
Astra, którym kierował 24-letni 
mieszkaniec gminy Nasielsk, po-
siadający obowiązujący zakaz kie-
rowania pojazdami kat. B wydany 
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

W dniu 25.02.2019 r., w Nasielsku, 
funkcjonar iusze KP Nas ie l sk , 
w związku z otrzymanym zgło-
szeniem o kradzieży telefonu 
o wartości 700 zł, dokonali zatrzy-
mania sprawcy tego czynu. 29-let-
ni mieszkaniec gminy Nasielsk 
podczas przesłuchania przyznał się 
do zarzucanego czynu, a skradzio-
ny telefon odzyskano i zwrócono 
właścicielowi.

W dniu 26.02.2019r,. w Nasielsku, 
funkcjonariusze Referatu Krymi-
nalnego KP Nasielsk wykonując 
czynności operacyjne, dokonali 
zatrzymania 25-letniego mieszkań-
ca gminy Nasielsk, poszukiwanego 
do odbycia zasądzonej przez Sąd 
Rejonowy w Pułtusku kary pozba-
wienia wolności. Podczas czyn-
ności u mężczyzny ujawniono 
również środki odurzające. 25-la-
tek za wcześniejsze przewinienia 
trafił do aresztu, a odpowie także za 
posiadanie środków odurzających .

W dniu 02.03.2019 r., w Lelewie, 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
przeprowadzili kontrolę drogową 
samochodu marki Daewoo, któ-
rym kierował 29-letni mieszkaniec 
gminy Nasielsk, posiadający obo-
wiązujący zakaz kierowania pojaz-
dami wszystkich kategorii, wydany 
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

W dniu 05.03.2019 r., w Popowie 
Borowym, funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk zatrzymali do kontroli dro-
gowej samochód marki Opel Astra, 
którym kierował 48-letni mieszka-
niec gminy Serock, znajdujący się 
w stanie nietrzeźwości z wynika-
mi 0,97 mg/l i 0,93 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

W dniu 05.03.2019 r., w Starych 
Pieścirogach, funkcjonariusze Ze-
społu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk zatrzymali do kontro-
li drogowej samochód marki Re-
nault, którym kierował 19-letni 
mieszkaniec gminy Nasielsk, po-
siadający obowiązujący zakaz kie-
rowania pojazdami kat. B, wydany 
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

Sporz. RW

Z MIASTA

Będzie jaśniej 
W centrum miasta już niebawem nastąpi wymiana oświetlenia ulicznego 
przy drodze wojewódzkiej nr 571 – od ulicy Kościuszki przy banku PKO, 
wzdłuż ulic Kilińskiego i Warszawskiej aż do granic miasta - do Pniewa. Do-
tychczasowe lampy zostaną wymienione na nowe, jaśniejsze, działające  
w technologii LED – w sumie w 64 punktach oświetleniowych. Natomiast, 
w okolicach przejść dla pieszych, zamontowane zostaną lampy z moc-
niejszymi oprawami, pozwalające na dodatkowe, jaśniejsze wyróżnienie 
pasów, które będą lepiej widoczne dla kierowców i zwiększą bezpieczeń-
stwo pieszych.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac związanych z wymianą 
lamp to koniec maja br.

Inwestycja zostanie wykonana dzięki negocjacjom prowadzonym przez 
pracowników nasielskiego magistratu z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o., 
rozpoczętych jeszcze pod koniec zeszłego roku.

(red.) za: www.nasielsk.pl

NA SYGNALE

Płonęły sadze  
w kominie
W Kątnych, w czwartek, 28 lutego br., chwilę przed godz. 9.00, doszło  
do zapalenia się sadzy w kominie w domu jednorodzinnym. Jak informuje  
mł. bryg. mgr Tomasz Wołoszyn, oficer prasowy Komendanta Powiatowego 
PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, mężczyzna który zgłosił zdarzenie i był 
właścicielem nieruchomości został poinformowany, że należy wygasić piec 
do momentu przybycia na miejsce straży pożarnej. 

Na miejscu pojawił się zastęp OSP Nasielsk oraz WSP Pomiechówek. Strażacy 
ugasili pożar specjalną mieszanką piasku z solą. Następnie komin sprawdzono 
za pomocą kamery termowizyjnej. Właściciel domu został na koniec poin-
formowany o zakazie rozpalania w piecu do momentu kontroli kominiarza.

(e)

NA SYGNALE

Podpalili  
100 bel słomy
W Andzinie, w środę, 27 lutego br., do późnych godzin nocnych było wy-
jątkowo jasno. A wszystko z powodu ogromnych płomieni ognia, które  
na jednym z pól zajęły bele słomy. Jak informuje mł. bryg. mgr Tomasz Wo-

łoszyn, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, zgłoszenie o pożarze dotarło o godz. 17.02. Pierwszym 

zespołem, który podjął akcję ga-
śniczą był OSP Cieksyn. Łącznie 
z ogniem walczyły cztery jed-
nostki, w tym dwie z Cieksyna, 
jedna z Nasielska i jedna z Go-
ławic. Dziewiętnastu strażaków 
gasiło pożar 100 bel słomy do  
ok. godz. 23.00. Jak mówi ofi-
cer prasowy KPP SP, strażacy 
przypuszczają, że powodem za-
prószenia ognia i pożaru było 
podpalenie. Nieoficjalnie miesz-
kańcy mówią o trzyosobowej 

grupie chłopców, którzy widziani byli w tej okolicy i bawili się fajerwerkami.
(e)

Z PSP

Karetka ugrzęzła  
w błocie
W związku z obecnymi warunkami atmosferycznymi i roztopami, poważ-
ne problemy mieli ratownicy medyczni, którzy w czwartek, 21 lutego br., 
ok godz. 15.00, zamierzali dotrzeć do pacjenta w Cieksynie. 

Niestety, błoto bardzo przeszkodziło im w szybkim dotarciu na miejsce, 
jak relacjonuje mł. bryg. mgr Tomasz Wołoszyn, oficer prasowy Komen-
danta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, karetka jadą-
ca do chorego ugrzęzła na ul. Wiśniowej, skąd ratownicy pieszo dotarli  
do poszkodowanego. Na miejsce zdarzenia przyjechała jednostka OSP 
Cieksyn, która wyciągnęła unieruchomiony pojazd. 

(e)

NA SYGNALE

Spłonął dom  
w Paulinowie
W sobotę, 23 lutego br., doszło do pożaru w Paulinowie. Jak relacjonuje mł. bryg. 
mgr Tomasz Wołoszyn, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w No-
wym Dworze Mazowieckim, o godz. 22.30 zgłoszono pożar drewnianego bu-
dynku mieszkalnego. Na miejscu jako pierwszy pojawił się zastęp OSP Nasielsk. 

Prąd był już odłączony, dlatego strażacy mogli od razu przystąpić do akcji ga-
śniczej. Na miejscu pojawił się także zespół OSP Nuna oraz Zespół Ratownic-
twa Medycznego. Pożar gasiło 23 strażaków przez ok. pięć godzin. Mężczyzna 
mieszkający w tym budynku nie ucierpiał w zdarzeniu. Straty poniesione w po-
żarze szacunkowo wyniosły ok. 60 tys. zł. Jak na razie nie ustalono przyczyn 
pożaru. 

(e)

Z GMINY

Trwają  
kontrole ubojni
W całej Polsce trwają kontrole ubojni bydła w związku z reportażem TVN 
na temat ubojni, w której pozyskiwano mięso z padłych zwierząt. Miało 
ono trafić do wielu krajów europejskich, dlatego sprawą zainteresowała się 
również Komisja Europejska. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof 
Ardanowski, zarządził sprawdzenie wszystkich rzeźni, działających w Pol-
sce i zapowiedział zmianę systemu nadzorczego weterynaryjnego.

W wyniku przeprowadzanych kontroli zamknięto jedną ubojnię na te-
renie powiatu nowodworskiego. Jak głosił komunikat, który ukazał się w 
głównym wydaniu Faktów TVN, w czwartek, 21 lutego br., a za nim w in-
nych mediach była to ubojnia w Nowym Dworze Mazowieckim. Była to 
nieprawdziwa informacja, ponieważ sprawa dotyczyła ubojni w Pianowie  
w naszej gminie. Jak informuje Maciej Wierzchoń, powiatowy lekarz we-
terynarii w Nowym Dworze Mazowieckim, ubojnię zamknięto od 1 do  
15 lutego br. z powodu braku wiarygodnych procedur nadzoru właściciel-
skiego nad ubojem zwierząt. Powiatowy lekarz weterynarii podaje tak-
że do wiadomości, że podczas kontroli nie stwierdzono uboju chorych 
zwierząt. Dodatkowo, aby panujący w ubojni bałagan nie miał nigdy wię-
cej miejsca, wprowadzono procedury nadzoru właścicielskiego opartego  
na monitoringu wizyjnym.

E.G.
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Chcą zostać w SP nr 2
Rodzice uczniów, obecnej kla-
sy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Nasielsku, nie przestają wierzyć w 
pozytywne rozpatrzenie ich petycji w 
sprawie możliwości kontynuowania 
nauki przez ich dzieci w tej samej pla-
cówce. W związku z reformą oświato-
wą z 2017 r. klasa ta, tak jak 15 innych 
oddziałów, jak mówiła Hanna Pietrzak, 
dyrektorka Centrum Usług Wspól-
nych, podczas obrad komisji skarg, 
wniosków i petycji, która odbyła się  
13 lutego br., została Uchwałą Rady 
przeniesiona do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nasielsku. 

Opiekunowie prawni uczniów ka-
tegorycznie nie zgadzają się, aby  
na ostatnie dwa lata edukacji w szko-
le podstawowej narażać ich dzie-
ci na m.in. stres w związku ze zmianą 
placówki. Z tego powodu rodzice 
uczestniczyli już w wielu zebraniach 
zorganizowanych specjalnie w tej 
sprawie, ale także skierowali przygo-
towaną, wspomnianą już, oficjalną 
petycję do Rady Miejskiej. 

Hanna Pietrzak, dyrektor CUW wielo-
krotnie dziękowała rodzicom za roz-
mowy i zainteresowanie tematem, ale 
przekonywała, że przeniesienie dzieci 
jest, jej zdaniem, słuszną koncepcją.

 – Będziemy rozważali państwa głos, 
ale wy nie jesteście jedyni. Wielu in-
nych rodziców dopytywało nas  
o możliwość pozostawienia w pla-
cówkach edukacyjnych swoich 
dzieci. Państwa dzieci obwodem na-
leżą do szkoły nr 1. Jeśli ktoś nie chce 
przejść, to może złożyć podanie do 
dyrektora szkoły nie obwodowej. Je-
śli będzie miał miejsce i nie będzie 
to stanowiło konieczności tworzenie 
nowego oddziału, to dla dopełnienia 
oddziału może przyjąć ucznia. Po-
wtarzam, jeśli nie stanowi to otwarcia 
nowego oddziału. Wasze dzieci mu-

szą spełniać obowiązek 
szkolny. Kroki, których nie 
życzyłabym państwu, to 
są sądy rodzinne, jeżeli nie 
poślecie dzieci do szkoły 
– mówiła Hanna Pietrzak 
i zauważyła, że nawet jeśli 
Rada Miejska przychyli-
łaby się do prośby ro-
dziców, to ona nie może 
odpowiadać za kuratorium oświaty 
bądź wojewodę mazowieckiego. 

Temat drążył dalej radny Mirosław 
Świderski, który dopytywał czy fak-
tycznie, gdyby nawet hipotetycznie, 
jako Rada przegłosowali pozostanie 
VI c w „dwójce”, czy kuratorium bądź 
wojewoda mogą tę decyzję odrzucić. 
Jak można było usłyszeć od dyrek-
torki CUW, za siedem dni od komisji 
miało się okazać, czy faktycznie ku-
ratorium może tę sprawę zanegować. 
Wojewoda natomiast standardo-
wo ocenia wszystkie podejmowa-
ne uchwały przez Radę Miejską, stąd 
możliwość jej nie przyjęcia.

 – Czy inni rodzice złożyli do gmi-
ny petycję, oficjalne pismo w spra-
wie pozostawienia dzieci w obecnej 
placówce? – zadawała pytanie jedna  
z zainteresowanych mam dziecka z  
VI c. Jak się okazało, do tej pory poza 
ich pismem nikt takiego nie złożył. 
Wszelkie skargi były zgłaszane telefo-
nicznie.

Burmistrz Bogdan Ruszkowski, tak jak 
i część Rady obawiał się lawiny kolej-
nych petycji po ewentualnym wy-
rażeniu zgody na pozostanie VI c w  
SP nr 2.

Przedstawiciel rodziców uczniów  
kl. VI c, Dawid Obojski, kilkukrotnie, 
podczas dyskusji prowadzonej pod-
czas komisji, zabierał głos w tej spra-
wie i nie widział powodu, dla którego 

faktycznie dzieci miałyby zmienić 
placówkę, do której uczęszczają. Jak 
zauważył w jego mniemaniu, kom-
pletnie nietrafnym argumentem jest 
obawa przed lawiną zgłoszeń od in-
nych rodziców, którzy także chcie-
liby zostawić swoje dzieci w szkole, 
do której uczęszczały od lat. Zwrócił 
także uwagę, że jego zdaniem gmina 
nie wzięła pod uwagę głosu miesz-
kańców podczas realizacji reformy 
oświatowej. Nie zgadzał się z tym rad-
ny Michał Brodowski, który przypo-
mniał, że w poprzednich latach gmina 
zmieniła dzieciom mieszkającym  
w Nowej Wsi obwód, pozostały one  
w „dwójce”. A zatem, jak podkreślił 
radny, głos mieszkańców był brany 
pod uwagę.

Ostatecznie, po przeprowadzonej  
w gminie dyskusji, postanowiono wy-
konać analizę konsekwencji pozosta-
wienia klasy VI c w dotychczasowej 
placówce. Wiąże się to m.in. z wy-
mogiem wolnych sal dla dzieci oraz 
etatami nauczycieli. Komisja skarg, 
wniosków i petycji spotkała się w tej 
sprawie ponownie, w środę, 6 marca 
br. Przedstawiono na niej wyliczenia 
wariantów pozostawienia i przejścia 
omawianej klasy przygotowane 
przez dyrektorów „jedynki” i „dwój-
ki”. Ostatecznie radni odrzucili pety-
cję i uczniowie klasy VI c będą swoją 
naukę od września br. kontynuować w 
Szkole Podstawowej nr 1.

E.G.

Z UM

Nasielska  
Karta Seniora
W czwartek, 21 lutego 2019 roku, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miej-
skim w Nasielsku, odbyło się spotkanie dotyczące programu „Nasielska 
Karta Seniora”. Wzięli w nim udział zainteresowani współpracą nasielscy 
przedsiębiorcy, potencjalni beneficjenci Karty – seniorzy – oraz przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego w Nasielsku z Burmistrzem Nasielska Bog-
danem Ruszkowskim na czele.

Po zaprezentowaniu ogólnych założeń programu „Nasielska Karta Senio-
ra” oraz projektu samej karty i związanych z nią oznaczeń informacyjnych 
przez Krzysztofa Millera, kierownika Wydziału Administracji i Nadzoru, 
głos zabrał Burmistrz Nasielska. Przedstawił plan działania w sprawie wdra-
żania programu oraz wyjaśnił, dlaczego „Nasielska Karta Seniora” jest istot-
na zarówno dla nasielskich seniorów, jak i wspierania lokalnych firm.

W kolejnej części swoje uwagi i propozycje przedłożyli zainteresowani 
partnerstwem właściciele oraz przedstawiciele przedsiębiorstw. Poruszy-
li m.in. kwestie skutecznego informowania o programie jak największej 
liczby ludzi w wieku 60+ lat oraz transportu beneficjentów „Nasielskiej 
Karty Seniora” z terenów wiejskich do Nasielska i innych przedsiębiorstw 
partnerskich.

Na końcu spotkania chęć zostania Partnerem wstępnie zadeklarowało  
9 nasielskich biznesów – sklepów i usługodawców. Oficjalne deklaracje, 
wraz z określeniem wysokości rabatu, zostaną jednak złożone dopiero  
po uchwaleniu programu przez Radę Miejską, co nastąpi 28 marca br.  
Zachęcamy kolejne podmioty do współpracy w ramach „Nasielskiej Karty 
Seniora”, której głównym założeniem jest odciążenie budżetu starszych 
Nasielszczan oraz promowanie lokalnych przedsiębiorstw.

A.W.

Z RADY

Jest pomysł na świetlicę
Pomysł na przywrócenie do uży-
teczności publicznej budynku 
w Ruszkowie, w którym przed laty 
znajdowała się świetlica wiejska 
i sklep, był omawiany na spotkaniu 
komisji infrastruktury (22 lutego br.).
Naj p ier w B ożena S trze le cka, 
kierownik Wydziału Zagospo-
darowania Przestrzennego i Nie-
ruchomości, przedstawiła radnym 
sprawę dzierżawy działki zabudo-
wanej w Ruszkowie, prosząc ich 
o wydanie opinii  w tej sprawie. 
 – Wpłynął do nas wniosek o wy-
dzierżawienie budynku, który ku-
piliśmy od GS-u, po byłym sklepie, 
pod działalność usługową, piz-
zerię. Chyba nie mamy planów  
co do tego budynku.  Jest  on 
w złym stanie technicznym, trze-
ba go wyremontować i ponieść 
szereg kosztów. Myśleliśmy o tym, 
żeby ogłosić przetarg nieograni-
czony na dzierżawę tego terenu – 
mówiła pani kierownik. – Będziemy 
prosić również radę sołecką o opi-
nię, czy nie mają nic przeciwko 

temu, żeby na ich terenie pojawiła 
się tego typu działalność i obiekt, 
który jest własnością gminy został 
wydzierżawiony panu albo innej 
osobie, która stanie do przetargu. 
Czy komisja popiera ten wniosek 
o dzierżawę? – dodała. 
Jak się okazało, inicjatywa wyszła 
ze strony pana Macieja Tomczyka, 
który ma już jeden tego typu punkt 
usługowy w Jońcu, a drugi chciałby 
zorganizować właśnie w tym miej-
scu. Zwrócił się o jej poparcie do 
pani Iwony Dąbrowskiej, mieszkan-
ki Ruszkowa, dlatego oboje pojawili 
się na posiedzeniu komisji.
 – Ta świetlica była zbudowana 
przed laty, za czasów mojej mamy, 
która była sołtysem i radną. Teraz 
ten budynek to ruina i to niszczeje. 
Chwała temu panu, że ma pomysł 
i chce coś z tym zrobić i chce tu za-
inwestować – mówiła mieszkanka 
Ruszkowa. 
O więcej informacji na temat ro-
dzaju planowanej dzia łalności 
i wysokość wkładu finansowego, 

który chce ponieść za-
interesowany pytał rad-
ny Mirosław Świderski 
– przewodniczący komi-
sji. 
– Na remont pomiesz-
czeń potrzeba ok. 700 
tys. zł, żeby doprowadzić  
to do porządku i żeby 
można było prowadzić 
taką działalność. Potrzeb-
ne jest szambo, woda, kli-
matyzacja, tam jest duże 
pomieszczenie. Konieczne 
jest zrobienie infrastruktury od pod-
staw. Na początku zająłbym się piz-
zerią i remontował dalej – wyjaśnia 
pan Tomczyk. 
Podkreślił także, że okoliczni miesz-
kańcy mogliby korzystać z tych po-
mieszczeń na innych zasadach. 
Radny Jerzy Lubieniecki rozważał 
ewentualność sprzedaży przez gmi-
nę działki wraz z budynkiem. Jednak 
radny Świderski stwierdził, że nie jest 
zwolennikiem sprzedaży. Podobne-

go zdania był również Bogdan Rusz-
kowski Burmistrz Nasielska.
 – W grę wchodzi tylko dzierżawa, 
nie ma mowy o sprzedaży. Prze-
targ tylko na dzierżawę. Jeśli cho-
dzi o kwotę remontu, oczywiście 
potrzebny będzie kosztorys i spi-
sanie dobrej umowy na dość dłu-
gi czas, pozostaje jeszcze kwestia 
czynszu – wyliczał burmistrz. – To 
dobra inicjatywa, bo ten budynek 
niszczeje – dodał.
Pomysłodawca dzierżawy zapropo-
nował, aby mógł dzierżawić budy-

nek przez nieograniczony czas, ale 
burmistrz zauważył, że większe umo-
cowanie prawne daje mu zawarcie 
umowy na czas określony. 
Podczas omawiania kolejnych działań, 
dotyczących tej dzierżawy, pojawił 
się również temat wskazania wyso-
kości kwoty czynszu dzierżawnego 
oraz możliwości jego „odmieszkania” 
przez dzierżawcę. 
Członkowie komisji infrastruktury 
jednogłośnie pozytywnie zaopinio-
wali ten wniosek. Będzie on rozpa-
trywany na sesji Rady Miejskiej.    (i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Ostre kolce  
i pasiasta piżama
Zapewne wielu z naszych Czytelni-
ków kojarzy Chłopca w pasiastej pi-
żamie, jeżeli nie jako książkę Johna 
Boynè a, to z pewnością jako film 
w reżyserii Marka Hermana z 2008 
roku. Gdybym miała wydać wer-
dykt: co było lepsze, książka czy 
film, pewnie wybrałabym książkę. 
Co prawda, film oglądałam już kilka-
krotnie, zaś książka trafiła do moich 
rąk dopiero teraz i to nie z powodu 
braku jej dostępności! Po prostu ni-
gdy wcześniej nie ciągnęło mnie 
do literatury obozowej. Nie bar-
dzo miałam ochotę czytać, o tym,  
co działo się podczas wojny – 
to było dla mnie zbyt drastycz-
ne. Zmieniłam swoje nastawianie 
do tego tematu za sprawą Tatuażysty z Auschiwitz Heathera Morrisa  
(tę lekturę polecam z całego serca), więc jak się pewnie domyślacie, za-
chwyty tego typu literaturą, to całkiem świeża sprawa. Jednak powróćmy  
do tematu.

John Boyne jest irlandzkim pisarzem, który pisze książki zarówno  
dla dzieci, jak i dla dorosłych. Najbardziej znaną powieścią jego autor-
stwa jest Chłopiec w pasiastej piżamie, która doczekała się w 2008 r. 
ekranizacji.

Chłopiec w pasiastej piżamie to opowieść dziewięcioletniego Bruna, 
który wraz z rodziną przeprowadza się z Berlina na wieś do Po-Świa-
ta. Brakuje mu dawnych przyjaciół, rodziny i czuje się w nowym miej-
scu bardzo samotny. Pewnego dnia z okna swojej nowoczesnej sypialni 
dostrzega dziwną farmę, na której są ludzie, którzy nie mają zwierząt, 
a mieszkają w barakach i całymi dniami chodzą w piżamach. Postanawia 
dowiedzieć się o nich czegoś więcej, dlatego pewnego razu wykrada się 
z domu. Po drugiej stronie ogrodzenia spotyka żydowskiego chłopca, 
Szmula, swojego rówieśnika. Zaprzyjaźnia się z nim. Od tej pory przy-
chodzi pod to ogrodzenie często, by rozmawiać i bawić się ze swoim 
nowym przyjacielem. Aż w końcu postanawia przejść na drugą stronę 
ogrodzenia.

Czytając tę historię doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ojciec 
Brunona jest komendantem obozu koncentracyjnego, a Szmul mało-
letnim więźniem. Jednak nigdzie takie słowa nie padają, a cała opowieść 
prowadzona jest z perspektywy dziewięciolatka i tego, jak postrzega ota-
czający go świat. Dlatego również ta, napisana prostym językiem historia, 
jest tak bardzo przejmująca i przerażająca w swojej wymowie. 

Powieść Boynè a jest opowieścią o tragicznych losach ludzi, którzy do-
świadczyli wojennej zagłady. To, co działo się w tamtych czasach w obo-
zach koncentracyjnych trudno sobie nam wyobrazić. Jednakże warto 
poznawać takie historie. Chłopiec w pasiastej piżamie, to powieść bele-
trystyczna, tak samo jak i Tatuażysta z Auschitz, nie znajdziemy tu świa-
dectwa prawdy, ale nie wykluczone, że takie historie mogły się zdarzyć. 
Warto czytać takie książki, z nich również można się wiele dowiedzieć 
o tamtych okrutnych czasach. To wartościowa lektura. Po powieść za-
praszamy do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. 

(bibl.)

Z DKK 

Rozmowy o czasie przeszłym 

Z NOK

Teatr Młodzieżowy
- nabór trwa

BIBLIOTEKA POLECA

Dla miłośników 
mocnych wrażeń
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w marcu poleca literaturę „moc-
nego uderzenia”. Są to książki kierowane głównie do mężczyzn, ale wiele 
pań znajdzie też coś dla siebie. Znajdziemy tu m.in.: serię wywiadów Ar-
tura Górskiego z Jarosławem Sokołowskim (Masą): Masa o procesie pol-
skiej mafii, Masa o życiu świadka koronnego, Masa o żołnierzach polskiej 
mafii, Masa o porachunkach polskiej mafii, książki o prezydentach Polski, 
o politykach, czy chociażby lekturę o aferze taśmowej Piotra Nisztora.  
Na tej półce znalazły się również książki sensacyjne Patryka Vegi. 

Zapraszamy!
Marta Czeremurzyńska

Za nami już pierwszy casting  
do Teatru Młodzieżowego, któ-
ry działać będzie w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. Odbył się on 
we wtorek, 26 lutego br., a wy-
boru, spośród zgłoszonych kan-
dydatur, dokonywała aktorka 
Małgorzata Suzuki, która popro-
wadzi warsztaty teatralne. 

Po przesłuchaniu kandydatów 
do Teatru Młodzieżowego za-
kwalifikowało się siedem osób. 
Na tym jednak nie koniec, po-
nieważ nadal szukamy chętnych 
do udziału w naszych warszta-
tach teatralnych. Pani Małgorzata 
szuka dojrzałych młodych ludzi 
z pasją, którzy chcą podejmować 
trudne tematy poprzez sztukę. 

- Nie będziemy wystawiali bajek. 
To będą sztuki, w których będzie-
my poruszali ważne i trudne te-
maty życiowe. Dlatego zależy mi  
na dojrzałych młodych ludziach, 
aby nie bali się i nie krępowa-
li. Chcę też, aby, jak sama nazwa 
mówi, „Młodzieżowy Teatr” był 
faktycznie stworzony przez mło-
dzież. Nie obiecuję, że jeszcze 
w tym roku szkolnym wystawimy 
sztukę. Ale może to będzie w tym 
roku kalendarzowym. Czasem jed-
nak lepiej dłużej popracować, żeby 
nasza praca miała swoją jakość 
i, miejmy nadzieję, była naszym 
prawdziwym sukcesem – mówiła 

do zgromadzonych kandydatów 
Małgorzata Suzuki. 

Zapraszamy młodych ludzi, w wie-
ku 13 – 18 lat, którzy dobrze czują 
się na scenie i chcą zgłębić tajniki 
sztuki aktorskiej, do udziału w na-
szych warsztatach teatralnych. 

Kolejne PRZESŁUCHANIE kandy-
datów do Teatru Młodzieżowego 
odbędzie się we wtorek, 12 marca 
br., o godz. 17.00. Karty zgłoszeń 
dostępne są na stronie www.nok-
nasielsk.pl i w Nasielskim Ośrodku 
Kultury.

Laureatów konkursu recytatorskie-
go „Polska Poezja Patriotyczna”, 
który odbył się w NOK-u w listopa-
dzie ubiegłego roku, zapraszamy 
na zajęcia bez przesłuchań.

Warsztat y b ędą odby wać s ię  
we wtorki w godz.17.00-18.30. Za-
jęcia są płatne. Miesięczny koszt 
udziału w warsztatach teatralnych 
to 40 zł.

Warsztaty Teatralne prowadzić bę-
dzie aktorka, Małgorzata Suzuki. 
Pani Małgorzata ukończyła Wyż-
szą Szkołę Teatralną im. Aleksan-
dra Zelwerowicza w Warszawie,  
na wydziale sztuki lalkarskiej w Bia-
łymstoku. Aktorka współpracowa-
ła z Teatrem Lalek Arlekin w Łodzi, 
Teatrem im. S. Jaracza w Łodzi, 
Teatrem „Baj” w Warszawie. Do-
datkowo jest nauczycielem teatru 
w Zespole Wolskich Placówek Edu-
kacji  Kulturalnej w Warszawie oraz 
nauczycielem teatru w Domu Kul-
tury „Świt” w Warszawie.

E.G.

W sobotę, 23 lutego 
2019 r., odbyło się spo-
tkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Tema-
tem dyskusji była po-
wieść pt. Czas przeszły 
niedoskonały Juliana 
Fellowesa.

Głosy na temat tego 
utworu był y bardzo 
podzielone. Jedni, któ-
rym lektura nie przypa-
dła do gustu twierdzili, 
że sposób narracji ich 
zmę c z ył ,  p on iewa ż 
zawierał on wiele nie-
potrzebnych opisów 
i ogólny galimatias. Dla 
innych była to książ-
ka wspaniała, choć nie 
zachwyci zapewne mi-
łośników wartkiej akcji  
l u b  r o m a n s u 
z wyższych sfer. Intry-
ga rozwija się powoli, 
przenosząc czytelnika 
z lat 90- tych do 60 - 
tych XX wieku. Narrator 
prezentuje niezwykle 
egzotyczną dla nas elitę arystokra-
tyczną Anglii z tamtych lat. Młodzi 
ludzie szaleją, bawią się we własnym 
gronie, trzymając się jednak ściśle 
określonych norm i reguł narzuco-

nych  przez tradycję i wychowanie. 
W tę hermetyczną grupę wdziera 
się przebojem outsider, skromny 
student z klasy średniej i „rozsadza” 
od wewnątrz ich bastion tradycji 
i pozorów. Przedstawienie efek-

tów zderzenia dwóch,  
tak różnych światów sta-
nowi największy walor 
powieści. Autor, Julian 
Fellowes, wie o czym 
p i s z e ,  b o w i e m  s a m  
do tej elity należy. Nikt 
spoza tej sfery nie mógł-
by tak wnikliwie, trafnie 
i często dowcipnie jej 
opisać. Lektura książki 
przywołuje dalekie echa 
W poszukiwaniu straco-
nego czasu Prousta i jest 
jedną z najciekawszych, 
jaką mogli przeczytać 
w ostatnim czasie człon-
kowie Dyskusyjnego 
Klubu Książki.

Warto było się spotkać 
i  porozmawiać o tej 
powieści przy pysznej 
k a w i e  i  s m a c z n yc h 
pączkach. 

Kolejne spotkanie DKK 
odbędzie się w sobotę, 
23 marca br., o godzinie 
11.30. Tym razem oma-
wiać będziemy książkę 

Nie ma się czego bać. Rozmowy 
z mistrzami Justyny Dąbrowskiej. 
Serdecznie zapraszamy!

Marta Czeremurzyńska,  
Monika Meres
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Ceramiczne wyroby 
najmłodszych  
Fundacja artystyczna „Wypalarnia” zorganizowała w sobotę, 23 lutego 
br., kolejne zajęcia z ceramiki. Na pierwszym etapie dzieci wyrobiły gli-
nę, z której przygotowały miseczki i odcisnęły na nich różne wzorki. Do-
datkowo wykonały też serduszka, które ozdobiły malutkimi kwiatkami. 
Natomiast podczas drugich zajęć ich uczestnicy polerowali swoje prace, 
a następnie malowały je kolorowym szkliwem. 

Dzieci były bardzo zaangażowane w wykończenie swoich małych dzieł 
sztuki. Większość prac była bardzo dokładnie przemyślana, ale znaleźli się  
też tacy, którzy wyznawali zasadę intuicyjnego podejścia do tematu. 

Nad ich pracą cały czas czuwali: pani Ania, pani Kasia i pan Przemek. Misją 
ich fundacji jest przybliżenie dzieciom jednego z najstarszych rzemiosł, 
czyli ceramiki. Gliniane naczynia, które zostały przez dzieci pokolorowa-
ne szkliwem, jeszcze raz trafiły do pieca. A po kilku dniach już można było  
w NOK odebrać wielobarwne i błyszczące prace. Dziękujemy dzieciom  
za udział w warsztatach, a Fundacji „Wypalarnia” za ciekawe zajęcia. 

Odbyły się one w ramach projektu „Kreatywne maluchy” z programu 
„Inicjatywa lokalna”, który ogłosił Urząd Miejski w Nasielsku.

E.G.

Guzikowy mural i rzeźba guzika 
w Nasielsku

Z BIBLIOTEKI

Jak powstaje książka?
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku rozpoczęła cykl lekcji biblio-
tecznych dotyczących powstawania książki. W piątek, 1 marca br., odbyło się 
pierwsze spotkanie z klasą II ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Uczniowie, którzy przyszli na nie ze swoją wychowawczynią Moniką Kozarzew-
ską, poznali proces powstawania książki. Dowiedzieli się, z jakich elementów jest 
ona zbudowana i jaką drogę musi przebyć, zanim trafi na biblioteczną półkę. 

Dla dzieci nie było tajemnicą, że, aby powstała książka, potrzebna jest kartka pa-
pieru i długopis lub komputer, pisarz, ilustrator i wydawca oraz drukarnia. Wie-
działy również, że książka posiada okładkę i kartki, bardzo często z kolorowymi 
ilustracjami. Następnie nasi goście zostali zaproszeni do wypożyczalni, gdzie za-
poznali się z pracą bibliotekarza i naszym księgozbiorem. 

Oczywiście po zdobyciu tak ważnych informacji, do zapisania się do biblioteki 
ustawiła się kolejka. Wszystkie dzieci wypożyczyły książki. Kolejnym punktem 
naszego spotkania były zagadki oraz rozmowa dotycząca tego, dlaczego warto 
czytać. Uczniowie stwierdzili, że książki pomagają nam rozwijać język i wzboga-
cają nasze słownictwo, pobudzają fantazję, rozwijają nasze uczucia, często bawią 
i podają fachowe informacje. Wspólnie omówiliśmy funkcję biblioteki, która w 
obecnych czasach dalece wykracza poza wypożyczanie książek. Biblioteka to 
miejsce, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania, poprzez różnorodność 
zajęć kulturalno-oświatowych. Na kolejne nasze spotkania umówiły się już gru-
py ze Szkoły Podstawowej Nr 1, przedszkola „Sakolandia” oraz „Pod Fiołkami”. 
Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania o książkach w naszej bibliotece.

(bibl.)

Z NOK

Spotkanie 
profilaktyczne

W piątek, 22 lutego br., w Nasielskim Ośrodku 
Kultury z recitalem profilaktycznym pt. JUTRO 
JEST… wtedy pochylisz się nad sobą wystąpił 
Jarosław Wajk. Spotkał się on z uczniami klas 
VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum 
(170 osób) z kilku szkół naszej gminy. 

Artysta przygotował program, podczas któ-
rego opowiadał o tym, czym jest nałóg i jak 
bardzo wpływa on na ludzkie życie. Wska-
zywał też drogę wyjścia z tego typu proble-
mów. Swoją opowieść wzbogacił piosenkami. 
Jarosław Wajk to autor tekstów, kompozytor 

i wokalista współpracujący z takimi zespołami muzycznymi jak: Oddział 
Zamknięty, Dżem, czy Daab.

Koszty związane z organizacją tego wydarzenia sfinansował Urząd Miej-
ski w Nasielsku.

(red.) 

Bieżący projekt „Szlakiem Nasielskie-
go Guzika”, w ramach którego po-
wstanie mural z guzików na budynku 
przy ulicy Warszawskiej 52 oraz rzeź-
ba guzika w parku Jana Pawła II,  
to część serii działań na rzecz integracji 
lokalnej społeczności, inspirowany hi-
storią nasielskiej fabryki guzików.

Firma A. i B. Filar została założona 
w roku 1897 w Nasielsku. Około roku 
1922 zatrudniała 200 pracowników. 
W okresie międzywojennym siedzi-
ba zarządu firmy mieściła się w War-
szawie przy ul. Długiej 50. Nasielska 
fabryka wytwarzała guziki, klamry 
i klipsy z bakelitu, galalitu i masy per-
łowej. Oprócz pasmanterii produko-
wała także wysokiej jakości słuchawki 
radiofoniczne „Filaryt”, materiały izo-
lacyjne oraz części używane w ra-
diotechnice. Z nielicznych wycinków 
prasowych z okresu międzywojenne-
go, dowiadujemy się, że była to jed-
na z najstarszych fabryk w tej branży, 
a jednocześnie najprężniej działają-
cych w przedwojennej Polsce. Zbie-
rała pochlebne opinie za solidność, 
precyzję i estetykę swoich wyrobów, 
wdrażanie nowoczesnych technologii 
oraz przyczynianie się do „powiększa-
nia przemysłu krajowego”. W czasie 
okupacji została przejęta przez Niem-
ców.

Pomysłodawcami „guzikowej akcji” 
są Kinga i Mirek Szczypek ze Stowa-
rzyszenia Artystyczno-Społecznego 
SKAFANDER. Kinga zainteresowa-
ła się historią fabryki po znalezieniu 
części muszli, z których wyrabiano 
guziki. Muszle te, w dużych ilościach 
sprowadzano z Azji. Wycinano z nich 
guziki, a pozostałości rozsypywa-
no w okolicach miasta. Dzięki miło-
śnikom i znawcom lokalnej historii, 
Andrzejowi Zawadzkiemu, Arturowi 
Nojbertowi i Tomaszowi Krasoniowi, 
Stowarzyszenie poznało historię na-
sielskiej fabryki, która stała się inspira-
cją i motywem przewodnim różnych 
inicjatyw społecznych.

Dotychczas Stowarzyszenie Skafan-
der zrealizowało kilka przedsięwzięć 
o charakterze kulturalno-społecznym, 
mających na celu popularyzowa-
nie wiedzy o naszym mieście: kon-
kurs plastyczny skierowany do dzieci  
ze szkół w całej Gminie – makie-
ta fabryki guzików; spektakl teatralny 
„Guzik z Pętelką”; film dokumental-

ny „Nasielska Fabryka Guzików”; film 
fabularny „Fabryka Tajemnic”. Warto 
wspomnieć, że pomysł na guziko-
we ciasteczka, który zaproponowała 
Kinga podczas warsztatów w ramach 
Partnerstwa Lokalnego, jest na bieżą-
co realizowany przez cukiernię Ptyś, 
a ciasteczka cieszą się powodzeniem. 

Aktualnie, Stowarzyszenie Artystycz-
no-Społeczne Skafander rozpoczyna 
akcję zbierania guzików, które zostaną 
wkomponowane w mural. Skafander 
zwrócił się z prośbą o zgodę na usta-
wienie puszek na zbiórkę guzików 
w szkołach, urzędach i instytucjach 
kulturalnych powiatu nowodworskie-
go. Członkowie Stowarzyszenia zapra-
szają do współpracy przy tworzeniu 
i rozbudowywaniu projektu: 

 – Chcemy, aby każdy z mieszkańców 
naszego powiatu mógł poczuć się 
współtwórcą powstającego obiektu 
i miał możliwość identyfikowania się 
z nim i z historią swojej okolicy. Wasze 
guziki powinny się tam znaleźć. Jeśli 
z Twoim guzikiem wiąże się ciekawa 
historia, opowiedz ją nam. Chcemy 
wydobyć na światło dzienne historię 
Nasielska, związaną z przedwojenną, 
prężnie działającą fabryką guzików. 
Pragniemy, aby nasze miasto uzy-
skało rozpoznawalny wizerunek, sta-

wało się coraz bardziej przyjazne dla 
mieszkańców i atrakcyjne dla odwie-
dzających – mówi Kinga Szczypek.

Projekt został doszlifowany podczas 
cyklicznych warsztatów organizowa-
nych przez Powiatowy Urząd Pracy 
i Starostę Nowodworskiego w ramach 
Partnerstwa Lokalnego Powiatu No-
wodworskiego na rzecz ożywienia 
społeczno-gospodarczego. Uznano 
go za jeden z najciekawszych i najbar-
dziej oryginalnych pomysłów. Jest on 
owocem wspólnej pracy mieszkań-
ców gminy Nasielsk, którzy podczas 
spotkań i dyskusji nadali mu osta-
teczny kształt. W styczniu tego roku, 
Stowarzyszenie Skafander złożyło 
wniosek do Lokalnej Grupy Działania 
„Zielone Mosty Narwi” o uzyskanie 
środków finansowych na realizację 
rzeźby i murala. Stowarzyszenie otrzy-
ma środki na wynagrodzenie dla 
artystów plastyków dopiero po wy-
konaniu i rozliczeniu ich prac.

Stowarzyszenie Skafander ma nadzie-
ję, że mieszkańcy chętnie przyniosą 
mnóstwo guzików na zbiórkę i ze-
chcą poczuć się współtwórcami bar-
dziej kolorowego i optymistycznego 
wizerunku naszego miasta i powiatu. 

Magdalena Jaworska

SPROSTOWANIE
W artykule pt. Co ze szkołą w Popowie?, który ukazał się w Życiu 
Nasielska nr 5, na s. 5, pojawił się błąd, dotyczący liczby dzieci uczęsz-
czających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Popo-
wie. Aktualnie w oddziale tym jest 15 dzieci w wieku 3-6 lat. Za pomyłkę 
przepraszamy. 

Redakcja ŻN
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NUTW

Bal Karnawałowy 
studentów NUTW
Wedle starego zwyczaju w karnawale mają miejsce huczne bale i zabawy. 
Tak więc w „tłusty czwartek”, 28 lutego br., duże grono słuchaczy NUTW 
spotkało się w restauracji Stary Młyn, by uczestniczyć w karnawałowej za-
bawie.

Goście zasiedli przy suto zastawionych stołach, przy pysznym jedzeniu 
i dobrych napitkach oraz doskonałych pączkach.

Przygrywała muzyka pod kierunkiem DJ, pana Michała, a piękne stare 
i nowe melodie podrywały wszystkich do tańca.

Był to bal kostiumowy, a więc nie zabrakło dam dworu w towarzystwie 
dworzan, szambelanów i kamerdynerów, włoskich mafiosów, była też 
służba zdrowia, a pikanterii całej scenerii dodawały kostiumy historyczne. 
Panie czarowały fantastycznymi perukami i fryzurami, a panowie świetny-
mi staropolskimi kostiumami. Tańczono do upadłego, wszyscy podskaki-
wali na parkiecie, ile tylko sił w nogach.

Tak bawiono się dawniej i dzisiaj również została zachowana tradycja kar-
nawałowa! 

Wielki poeta, Jan Kochanowski, powiedział:
Miło szaleć, kiedy czas po temu,
A tak bracia, przypij każdy swemu, 
Bo o głodzie nie chce się tańcować
A podpiwszy łacniej już błaznować.

Z uśmiechem na ustach i śpiewem w uszach rozstaliśmy się, dzięku-
jąc wszystkim za szampańska zabawę, a szczególnie organizatorom, 
którzy poświęcili swój czas i siły, żeby przygotować tak bogatą uroczy-
stość. A zatem do zobaczenia na następnym balu.

B.M.

CHARYTATYWNIE

Zagraliśmy dla Wiktora
MLKS Żbik Nasielsk po raz 
kolejny pokazał, że zawsze 
i w każdy możliwy sposób 
wspiera potrzebujących 
pomocy. Nie mogło być 
inaczej, szczególnie w sy-
tuacji, gdy pomocy tej po-
trzebuje ktoś spośród nas, 
młody zawodnik Żb ika 
– Wiktor Darmetko. Dla-
tego też Żbik zorganizo-
wał w sobotę, 3 marca br., 
w nasielskiej Hali Sportowej 
Charytatywny Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Starosty 
Nowodworskiego „GRA-
MY DLA WIKTORA”, pod-
czas którego zbierane były 
środki na leczenie Wiktora. 
To najważniejszy cel, ale nie można 
pominąć aspektu czysto sportowe-
go – turniej wygrała drużyna MON-
STER TEAM.

Wi kto r  D a rm e t ko  m a  13  l a t . 
Uczęszcza do Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku oraz trenuje i gra 
w piłkę nożną, oczywiście w Żbiku. 
Niedawno zdiagnozowano u nie-
go chłoniaka nieziarniczego roz-
lanego. Wiktor obecnie przebywa 
w Szpitalu Dziecięcym im. Józe-
fa Polikarpa w Warszawie na od-
dziale onkologii intensywnej. Co 
prawda jest on dzielny i waleczny, 
jak na boisku, ale potrzebuje też 
wiele wsparcia duchowego i do-
brych myśli, a także konkretnej po-
mocy – nie tak dawno pojawiła 
się informacja o oddawaniu krwi 
dla Wiktora. Konieczne są również 
środki finansowe na jego leczenie. 
Stąd od razu pojawił się pomysł 
zorganizowania turnieju halowe-
go, z którego środki (wpisowe od 
drużyn startujących w turnieju oraz 

kwoty zebrane z licytacji) przezna-
czone zostaną na potrzeby leczenia 
Wiktora. 

Patronat nad turniejem objęli: Bur-
mistrz Nasielska – Bogdan Rusz-
kowski oraz Starosta Nowodworski 

– Krzysztof Kapusta. Sponsora-
mi turnieju zostali: PSB MRÓWKA 
Nasielsk, EM-T YM BUD, Berta  
& Gravomach Marcin Chrustowski 
oraz Członek Zarządu Powiatu No-
wodworskiego – Radosław Kasiak. 
Partnerem wspierającym turnie-
ju został gospodarz Hali Sporto-
wej – Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, 
zaś patronem medialnym – czaso-
pismo Samorządu Gminnego „Ży-
cie Nasielska”. 

Do turnieju zgłosiło się ostatecznie 
10 drużyn, które, w wyniku prze-
prowadzonego w środę losowania, 
przydzielone zostały do dwóch 
5-zespołowych grup.

Grupa A – OSP BĄDKOWO, SPAR-
TA MODLIN, JOGA BONITO, RUM 
TEAM, PAULINOWO PIASKI

Grupa B – TYNK-POL, PEREPON-
SY, MONSTER TEAM, DĘBINKI, 
PIEŚCIROGI STARE

W sobotę, o godz. 9.00, rozpo-
częły się rozgrywki, w których 
najpierw drużyny rywalizowały 

w grupach grając 10-minutowe 
mecze systemem „każdy z każ-
dym”. Po pierwszej fazie rozgry-
wek odbyła się licytacja gadżetów 
piłkarskich: koszulki z autografami 
żeńskiej drużyny Żbika Nasielsk, 

koszulk i  z  autog rafa-
mi druż yny seniorów 
Żbika Nasielsk, koszul-
ki z autografem Łukasza 
Teodorczyka, koszulki 
aktualnego Mistrza Pol-
ski w piłce nożnej – Legii 
Warszawa z autografami 
zawodników.

Do drugiej fazy rozgry-
wek awansowały po trzy 
naj lepsze ekipy z obu 
grup, które utworzył y 
6-zespołową grupę f i-
nałową. W niej również 

zagrano systemem „każdy z każ-
dym”.

Wyniki meczów w grupie finało-
wej i końcowa tabela:
DĘBINKI – TYNK-POL  3:2
RUM TEAM – OSP BĄDKOWO 3:0
DĘBINKI – SPARTA MODLIN  2:0
MONSTER TEAM – TYNK-POL  1:3
RUM TEAM – SPARTA MODLIN  2:0
DĘBINKI – OSP BĄDKOWO  7:0
RUM TEAM – MONSTER TEAM  0:0
SPARTA MODLIN – TYNK-POL  1:0
OSP BĄDKOWO – MONSTER TEAM  1:4
RUM TEAM – DĘBINKI   1:1
OSP BĄDKOWO – TYNK-POL  0:5
SPARTA MODLIN – MONSTER TEAM  0:4
RUM TEAM – TYNK-POL  1:2
OSP BĄDKOWO – SPARTA MODLIN  1:5
DĘBINKI – MONSTER TEAM  0:1

M. Drużyna Pkt. Bramki
I MONSTER TEAM 10 10-4
II DĘBINKI 10 13-4
III TYNK-POL 9 12-6
IV RUM TEAM 8 7-3
V SPARTA MODLIN 6 6-9
VI OSP BĄDKOWO 0 2-24

Po zakończeniu rozgrywek odby-
ła się ceremonia wręczenia pucha-
rów i wyróżnień indywidualnych, 
któ r yc h do ko n a l i  B u rm i s t r z 
Nasielska – Bogdan Ruszkow-
ski oraz, w imieniu Starosty No-
wodworskiego, Radosław Kasiak 
– członek Zarządu Powiatu No-
wodworskiego w towarzystwie 
Prezesa MLKS Żbik Nasielsk – 
Marka Prusinowskiego. Wszystkie 
drużyny grające w grupie f ina-
łowej otrzymały puchary, a trzy 
najlepsze ekipy dodatkowo pa-
miątkowe medale. Nagrody in-
dywidualne otrzymali:

Król Strzelców – Patryk Wójcik 
(DĘBINKI),
Najlepszy Bramkarz – Marek Resz-
czyński (MONSTER TEAM),
Najlepszy Zawodnik – Damian 
Wierzchowski (TYNK-POL).

P o d s u m o w u j ą c ,  B u r m i s t r z 
Nasielska – Bogdan Ruszkowski 
podziękował wszystkim druży-
nom za udział w turnieju, gdyż, 
już startując w nim, każda drużyna 
odniosła swoje zwycięstwo. Takie-
go samego zwycięstwa w walce 
z ciężką chorobą Burmistrz życzył 
Wiktorowi.

Wszyscy przyłączamy się do tych 
życzeń. WIKTOR, TRZYMAJ SIĘ!!! 
Jesteśmy z Tobą!!! Walcz i nie pod-
dawaj się!!!

M.M.

UROCZYSTOŚCI

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 
1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Nasze lokalne obchody święta bohaterów podziemia antykomunistycz-
nego odbyły się w niedzielę, 3 marca br., w Popowie Borowym. 

Uroczystość poprowadził sekretarz Nasielska - Marek Maluchnik. Głos za-

brali także Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz proboszcz parafii 
pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki - ksiądz Tadeusz Jabłoński. 

Delegacje instytucji, placówek oświatowych, stowarzyszeń, partii politycz-
nych i harcerzy złożyły kwiaty przy krzyżu upamiętniającym żołnierzy 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału podporucznika Mie-
czysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, którzy polegli w 1950 roku. 

Następnie w kościele parafialnym w Nunie, ks. T. Jabłoński odprawił mszę 
św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.

(um)
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CHARYTATYWNIE

Zagraliśmy dla Wiktora
W hali sportowej w Nasielsku odbyła 
się 2-dniowa impreza, mająca na celu 
zebranie środków na pomoc finanso-
wą dla Wiktora, 13-letniego mieszkań-
ca naszej gminy. 

Akcję pomocy zorganizowali: MLKS 
Żbik Nasielsk oraz Dawid Domała, 
którym z pomocą przyszedł Urząd 
Miejski w Nasielsku, Nasielski Ośro-
dek Kultury i Szkoła Podstawowa nr 
1. Zbiórka została zgłoszona w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (www.zbiorki.gov.pl) przez 
Komitet Społeczny „Z czystego ser-
ca” (numer zbiórki 2019/676/KS).

W sobotę, 2. marca br., w hali sporto-
wej odbył się turniej piłki nożnej, który 
zorganizował i nad którym sprawował 
pieczę Prezes klubu Żbik Nasielsk - 
Marek Prusinowski. Cała kwota zebra-
na z turnieju zasiliła zbiórkę dla Wiktora.

Natomiast , 3. marca br., w niedzielne 
popołudnie halę sportową wypełniło 
mnóstwo dzieci, które przyszły tam 
ze swoimi rodzicami i opiekunami. 
Prowadzącym i pomysłodawcą tego 
wydarzenia był Dawid Domała. Or-
ganizatorzy szacują, że w ciągu całe-
go dnia imprezę odwiedziło ponad 

600 osób. Zbiórkę wspierali miesz-
kańcy, którzy zaoferowali swoją bez-
interesowną pomoc, strażacy z OSP 
Nasielsk, harcerze z 425 WDH Knie-
je i osoby prywatne, które zaangażo-
wały się w działania na rzecz Wiktora. 
Obsługę techniczną nieodpłatnie za-
pewnił Nasielski Ośrodek Kultury, 
a halę wraz z zapleczem udostępniła 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku. 

Od godziny 13:00 sceną zawładnę-
li młodzi artyści ze szkół i przedszko-
li z gminy Nasielsk. Były występy 
wokalne, akrobatyczne i taneczne.  
Po dzieciach przyszedł czas na troszkę 
starsze pokolenie i koncert akustycz-
ny w wykonaniu Jacka Biernackiego 
i księdza Rafała Winnickiego. Po mu-
zycznej uczcie przedstawienie teatral-
ne dla najmłodszych zaprezentował 
teatr „Duże Dzieci”. Dwaj iluzjoniści 
z Warszawy (Patryk Marchwicki i Kac-
per Kulik) pokazali dzieciom, czym 
jest prawdziwa magia. Po czarodziej-
skich sztuczkach parkietem zawład-

nęło kilkanaście grup tanecznych ze 
szkoły tańca „Swag”. 

Na scenie dobyły się także licyta-
cje przedmiotów, które podarowali 
mieszkańcy naszej gminy specjalnie 
na ten szczytny cel. Urząd Miejski 
w Nasielsku sfinansował występy ar-
tystów przybyłych z Krakowa, tj. ilu-
zjonisty Romana Słomki (uczestnika 
programu „Mam Talent”) oraz Teatru 
W Ruchu, który zabawiał dzieci na ko-
niec całego wydarzenia.

W trakcie imprezy odbyło 
się także losowanie dwóch 
rowerów ufundowa-
nych przez Radę Miejską 
w Nasielsku, a przedsta-
wiciele szkół podstawo-
wych (SP nr 1, SP nr 2, 
Budy Siennickie i Dębinki) 
oficjalnie przekazali pienią-
dze, które zbierali w swo-
ich placówkach.

Na tłumnie przybyłych 
gości, oprócz występów 

artystycznych, czekało mnóstwo in-
nych atrakcji. Pani Elżbieta Banach 
wraz z rodziną użyczyła „dmuchań-
ce” oraz stoisko z watą cukrową. Pan 
Marek Prusinowski częstował kieł-
baskami z grilla i popcornem. Pani 
Agnieszka Łyżkiewicz z firmy „Se-
bex” proponowała pyszne, świeżo 
wyciskane soki. Swoje stoisko z cia-
stami i malowaniem tatuaży z henny 
miało także przedszkole „Sakolandia”. 
Wszystkie atrakcje były płatne, a cały 
zysk wystawcy przekazali do pusz-
ki dla Wiktora. Szkolne stoliki wręcz 
uginały się pod ciężarem ogromnej 
ilości przepysznych wypieków przy-
gotowanych przez rodziców specjalnie  
na ten dzień. Dodatkowo można było 
zaopatrzyć się na kiermaszu w różne 
gadżety i rękodzieło przekazane przez 
mieszkańców. 

S towarz yszenie ar t yst yczno-
-społeczne „Skafander” zaba-
wiało najmłodszych chodząc na 
szczudłach w pięknych kolorowych 

strojach oraz malując buzie. Nauczyciele  
z SP 2 przygotowali gry i turnieje spor-
towe, a ich zwycięzcy zostali nagro-
dzeni na scenie. Animator dziecięcy 
Grażyna Rosiak z „Magii Uśmiechu” 
zachęcała najmłodszych do wspólnej 
zabawy. Było także dodatkowe sto-
isko z malowaniem, piękne koloro-
we balony, klocki, a przede wszystkim 
szczere uśmiechy i mnóstwo wspa-
niałej zabawy. Wszystkie osoby, biorą-
ce czynny udział w tym wydarzeniu, 
cały zysk przekazały dla Wiktora. Im-
preza trwała do godziny 19.00, a po 
jej zakończeniu 6-osobowa komisja 

oficjalnie przeliczyła zebrane 
tego dnia pieniądze.

W sumie, przez trwającą  
2 dni zbiórkę, udało się zebrać 
łącznie 33 813,88 zł. Po od-
jęciu kosztów, które wyniosły 
186,72 zł (ubezpieczenie im-
prezy) bezpośrednio na konto 
bankowe mamy Wiktora trafi-
ła kwota 33 627,16 zł. 

Sprawozdanie finansowe i sprawozda-
nie z rozdysponowania środków bę-
dzie dostępne na stronie www.zbiorki.
gov.pl (wpisując „Komitet Społeczny 
Z Czystego Serca” lub numer zbiórki 

2019/676/KS). Szczegóły z tego wy-
darzenia, linki do relacji foto i wideo 
znajdziecie na portalu społecznościo-
wym www.facebook.com, wpisując 
hasło „Gramy dla Wiktora”. 

(red.)

Składam serdeczne podziękowa-
nia wszystkim osobom, które nawet 
w najmniejszym stopniu przyczyniły 
się do organizacji tego wspaniałego 
wydarzenia. Dziękuję uczniom, na-
uczycielom, dyrektorom, pracowni-
kom, rodzicom, firmom, instytucjom, 
artystom, osobom prywatnym, dar-
czyńcom, animatorom, strażakom, 
harcerzom, wystawcom i wszystkim, 
którzy mieli swój udział w tej pięk-
nej zbiórce. Nasielsk po raz kolejny 
udowodnił, że potrafi się zjednoczyć 
w takich niezwykle ważnych wydarze-
niach. Dziękuję za zaufanie, jakim nas 
Państwo obdarzyliście i zachęcam do 
sprawdzenia rozliczenia finansowego 
z tej zbiórki. 

Jednocześnie mocno trzymam kciu-
ki za Wiktora i jego najbliższych, wie-
rząc, że przezwycięży chorobę i wróci 
do pełni zdrowia. Mam nadzieję,  
że kwota, którą udało nam się zebrać 
i przekazać, choć w małym stopniu 
wspomoże leczenie i rehabilitację. 
Wiktor… pamiętaj, że cały Nasielsk 
jest z Tobą!

Dawid Domała

fot. Radosław Rosiak

fot. Radosław Rosiak

fot. Radosław Rosiak
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ABC OGRODNICTWA

Kwitną pod koniec zimy  
i wczesną wiosną
Wiosna zbliża się do nas dużymi krokami. Coraz częściej, pod koniec 
zimy, w lutym i marcu, niektóre rośliny cebulowe budzą się z zimowe-
go snu i upiększają, swoimi kolorowymi kwiatami, nasze ogrody. Do 
roślin cebulowych, zwiastujących wiosnę, zaliczają się między innymi 
cebulica syberyjska, kosaciec żyłkowany, puszkinia cebulicowata, śnież-
nik sardeński, przebiśniegi, krokusy, a także niskie tulipany turkiestańskie  
czy tulipany Kaufmanna. Niektóre z nich potrafią przetrwać trudne wa-
runki pogodowe i rozkwitnąć przebijając się przez warstwę śniegu, np. 
ranniki, śnieżyczki (przebiśniegi) czy krokusy.

Śnieżyca wiosenna (Leucoium 
vernum) bywa również nazy-
wana gładyszkiem lub śniegółką, 
to roślina cebulowa o kwiatach 
podobnych do przebiśniegów. 
Charakteryzują ją pojedyncze, 
białe, zwisające kwiaty w kształ-
cie dzwonków, które osadzone są 
po jednym na łodydze, otoczo-
nej dwoma podłużnymi ciemno-
zielonymi liśćmi.

Kwiat y ś n ież yc y wiosennej  
od śnieżyczki różni zielonkawa 
kropka umieszczona na końcach 
wewnętrznych płatków.

Niezawodną rośliną cebulową, 
zwiastującą wiosnę jest m.in. kro-
kus wiosenny. Krokusy Występu-
ją w kolorze białym, fioletowym, 
różowo-liliowym, niebieskim, 
pomarańczowym i żółtym. Cebule krokusów, podobnie jak tulipanów 
są jednoroczne. To znaczy, że ich cebula mateczna zanika, a jej miejsce 
wyrastają młode cebulki potomne tzw. przybyszowe. Krokusy pozo-
stawione w jednym miejscu rozmnażają się bardzo szybko i w czasie 
kwitnienia tworzą gęste plamy z kwiatów. Sadząc krokusy warto zadbać 
o to, by w jednej kępce posadzić po kilka cebulek. Krokusy najlepiej jest 
sadzić w kępkach między bylinami lub krzewami liściastymi z niewyma-
gającym systemem korzeniowym, który nie będzie hamował wzrostu 
cebulek. Krokusy bardzo ładnie wyglądają posadzone jako obwódka 
rabaty czy też w kompozycji z trawą i żurawkami, czy w towarzystwie 
niskich krzewów płożących.

Zarówno przebiśniegi, jak i krokusy rozmnażać można przez cebul-
ki przybyszowe. Na ogrodowych rabatach w marcu królują też tulipa-
ny botaniczne, charakteryzujące się niskim wzrostem. Dorastają one  
do ok. 15 - 25 cm wysokości. Nie wszystkie odmiany tulipanów kwit-
ną w  tym samym czasie. Wybierając odmiany tulipanów do swoje-
go ogrodu, warto zadać sobie trudu i dobrać je tak, żeby miały różny 
okres kwitnienia. Pierwsze odmiany tulipanów zaczynają rozkwitać już 
w marcu, najpóźniejsze pod koniec maja, a nawet na początku czerwca. 
Tulipany botaniczne są odporne na niskie temperatury. Niektóre z nich 
mają kolorowe liście, które są ozdobą rabat nawet po przekwitnięciu. 
Do niskich tulipanów zalicza się tulipan Kaufmanna. Kwiaty tego tulipa-
na pojawiają się w marcu i kwietniu i są najczęściej żółtoczerwone. Inną 
ciekawą odmianą jest tulipan turkiestański, dorastający do ok. 20 cm 
o kwiatach białych z żółtą plamą wewnątrz kielicha. Na szczycie każdej 
łodygi pojawia się po kilka kwiatów. Inne ciekawe odmiany to: tulipany 
Griega, czy tulipany Fosteriana.

Równie godną polecenia rośliną cebulową o ozdobnych kwiatach 
o niskim wzroście jest, dorastający do ok. 15 cm wysokości, kosaciec 
żyłkowany, który kwitnie wczesną wiosną. Występuje w kolorach: jaso-
niebieskim (Cantab, Harmony, Ida, Joyce, Kathatine Hodgkin, Natascha) 
fioletowoniebieskim (Pauline) i czerwonofioletowym (Gem Fioletowy). 
Wszystkie mają charakterystyczny dla danej odmiany wzór na płatkach 
kwiatowych z żółtymi czy też pomarańczowymi plamkami.

Chcąc, żeby rośliny cebulowe zdobiły nasze ogrody przez wiele lat, 
należy pamiętać o usuwaniu im więdnących pędów kwiatowych,  
co ma wpływ na większe magazynowanie przez rośliny substancji od-
żywczych. Liście natomiast usuwamy dopiero wtedy, gdy zwiędną i za-
czną zasychać.

Rośliny cebulowe warto sadzić obok traw ozdobnych i innych roślin ce-
bulowych oraz pod koronami drzew. Warto sadzić rośliny cebulowe, 
kwitnące pod koniec zimy, gdyż ukwiecone rabaty poprawiają nastrój 
nie tylko gospodarzom, ale i naszym gościom.

Elżbieta K.

U NAS

Zwiedzanie Sejmu 
W czwartek, 21 lutego 2019 r., mieszkańcy naszej gminy, w tym 
duża grupa nasielskich samorządowców, uczestniczyli w wy-
jeździe do Sejmu RP na zaproszenie poseł Anity Czerwińskiej. 
Jego organizatorem był Andrzej Pacocha, pełnomocnik PiS  
na gminę Nasielsk i radny nasielskiej Rady Miejskiej. 

Po przejściu procedur kontrolnych, przy wejściu do budynku 
Sejmu uczestnicy wycieczki, wraz z panią przewodnik, udali się 
na wędrówkę po sejmowych korytarzach. Pierwszy przysta-
nek był przy makiecie obrazującej teren, na którym znajduje 
się kompleks budynków sejmowych. Kolejnym była plenarna 
sala obrad, którą do tej pory większość wycieczkowiczów mo-
gła podziwiać jedynie w telewizyjnych transmisjach. Kiedy cała nasielska grupa znalazła się już na balkonie, nad salą 
obrad, została powitana i pozdrowiona przez prowadzącą obrady Beatę Mazurek, wicemarszałek Sejmu. Następnie 
odbyło się spotkanie z poseł Anitą Czerwińską, która opowiedziała o swojej pracy i zaoferowała pomoc w trudnych 
sprawach. Przy tej okazji radny Andrzej Pacocha podziękował pani poseł za pomoc w uzyskaniu środków finanso-
wych na dwie siłownie zewnętrzne, które powstały w naszej gminie. Ponadto, odbyło się także krótkie spotkanie 
z posłem Dominikiem Tarczyńskim. Następnie pani przewodnik opowiedziała uczestnikom wycieczki o historii 
polskiego parlamentaryzmu i przekazała wiele ciekawych informacji na temat bieżącego funkcjonowaniu naszego 
Parlamentu. Wyjaśniła, że wszyscy posłowie są na sali plenarnej tylko podczas głosowań. Natomiast wtedy, kiedy 
trwają obrady na Sali, znajdują się tylko posłowie sprawozdawcy, a pozostali posłowie pracują w komisjach mery-
torycznych. Na tym wykładzie zakończyło się zwiedzanie Sejmu. 

(i.)

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

Terapia Integracji Sensorycznej  
w szkole w Dębinkach
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach w 2015 roku, z inicjatywy pani dyrektor Grażyny Menich-Masa-
nowskiej, utworzona została sala integracji sensorycznej. Dzięki temu zapewniamy naszym przedszkolakom i uczniom, 
u których zdiagnozowano nieprawidłowości i deficyty w przetwarzaniu wrażeń sensorycznych profesjonalną pomoc. 

Z każdym rokiem zwiększa się liczba dzieci potrzebujących takiej pomocy. Dziecko poznaje świat i dostrzega różne 
w nim zależności poprzez zmysły. 

Jeżeli proces ten przebiega prawidłowo, przekłada się to na właściwe zachowanie dziecka, prawidłowe przyswaja-
nie wiedzy. Zdarza się jednak, że u dzieci występują dysfunkcje w przetwarzaniu wrażeń sensorycznych, co skutkuje 
słabszym funkcjonowaniem dziecka w wielu obszarach. Kiedy zauważymy, że dziecko jest nadwrażliwe na dźwięk, 
na dotyk, niezgrabnie się porusza, jest wycofane lub nadmiernie pobudzone, ma trudności z koncentracją uwagi, jest 
impulsywne, należy zgłosić się do terapeuty integracji sensorycznej. Dokładna ocena rozwoju procesów integracji 
sensorycznej pozwala na indywidualny dobór ćwiczeń poprawiających funkcjonowanie dziecka w sferze psychomo-
torycznej, emocjonalnej, społecznej, poznawczej. Nasza sala jest dobrze wyposażona. Posiadamy m.in.: system SENSIS 
z pełnym wyposażeniem, duży basen z kulkami, ścieżki sensoryczne, baldachim, trampolinę, hamak terapeutyczny, 
masażery oraz wiele innych urządzeń i pomocy dydaktycznych. Z obserwacji wynika, że dzieci chętnie uczestniczą 
w terapii, wykonują proponowane aktywności ruchowe, a także inicjują własne. Pozytywne efekty pracy potwierdza-
ją nauczyciele, rodzice i dzieci. Przekładają się one na poprawę funkcjonowania dzieci w otoczeniu oraz zapobiegają 
niepowodzeniom szkolnym. 

Terapeuta Integracji Sensorycznej - Barbara Toczydłowska-Chmiel

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

W karnawale to są bale… 
Tegoroczny bal karnawałowy w Szkole Podstawowej w Po-
powie Borowym przeszedł już do historii. Ale pozostały nam 
po nim niezwykłe wspomnienia. Sobota, 23 lutego 2019 r.,  
nie była zwykłym, szarym dniem. Już od rana w szkole krzątały 
się Mamy naszych Uczniów, przygotowując dla uczestników 
balu poczęstunek w postaci deserów, ciast, ciasteczek i innych 
słodkości. Na holu szkolnym, wśród barwnej dekoracji, pojawi-
ła się profesjonalna konsola muzyczna. I w końcu zjawiły się…  
księżniczki, królewny, motylki, biedronki, superbohaterowie, 
kowboje, żołnierze i cała plejada kolorowych postaci. 

Po raz pierwszy w murach naszej szkoły zagościły dzieci z najbliższych okolic, które jeszcze nie zaczęły swojej przygody 
ze szkołą. Była to doskonała okazja do poznania naszej placówki i integrację z jej uczniami. Każdy, kto wchodził do budyn-
ku szkolnego, poszukiwał wzrokiem swoich wychowawców i nauczycieli. I tu kolejne zaskoczenie – dzieci były witane 
przez wróżki, czarodziejki, panie w balowych strojach, hrabinę. Po rozpoczęciu balu prym wiodła Pani Truskawka, czyli 
pani Grażyna Rosiak, która zapraszała dzieci i dorosłych do tanecznych zabaw. Wszyscy doskonale się bawili. Radości i za-
bawom nie było końca. Nauczyciele zorganizowali konkursy na najpiękniejsze przebranie, taniec i zabawę integracyjną  
dla uczestników balu. Niespodzianką była nagroda dla ucznia, który tego dnia przyprowadził ze sobą najwięcej gości. Hitem 
balu okazała się również Fotobudka, której wizytę ufundowała Rada Rodziców. Tego dnia Szkoła Podstawowa w Popowie 
Borowym zmieniła się w bajkową krainę. Krainę uśmiechów i świetnej zabawy, a także fabrykę kolorowych wspomnień. 
Każdy, kto przekroczył próg naszej szkoły tego dnia, miał okazję do wspaniałej zabawy i pysznego poczęstunku. 

Chociaż bal karnawałowy stał się już historią, to radosny nastrój pozostanie z nami na długo. Na szkolnych korytarzach 
wciąż słuchać rozmowy przepełnione tymi wspomnieniami.

To wspaniałe wydarzenie było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, Nauczycieli i Rodziców, którzy włożyli duży 
wysiłek w organizację balu. Po raz kolejny stanęli Oni na wysokości zadania i stworzyli niezapomniane, szkolne wydarzenie. 
Ogromne podziękowania należą się również osobom, które bezinteresownie wsparły naszą inicjatywę.  

Z radością czekamy na spotkanie w 2020 roku.
SPPB
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Z UM

Kwalifikacja 
wojskowa
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z 4 października, ter-
minem ogłoszenia kwalifikacji wojskowej 
jest 18 stycznia 2019 roku. Na kwalifikację 
wojskową 2019 zapraszani będą przede 
wszystkim mężczyźni z rocznika 2000.
Dla osób z powiatu nowodworskiego kwa-
lifikacja wojskowa odbywać się będzie 
w dniach od 19.03.2019 r. do 5.04.2019 
r. w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Górska 39 (warsztaty szkolne).
Natomiast dla osób z terenu gminy 
Nasielsk, termin stawienia się do kwa-
lifikacji wojskowej wyznaczono na dni 
25.03.20019 r. do 27.03.2019 r., a dla 
kobiet 05.04.2019 r.
Roczniki podlegające kwalifikacji woj-
skowej w 2019 roku:
 – mężczyźni urodzeni w 2000 roku,
 – mężczyźni urodzeni w latach 1995–1999, 
którzy nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej,
 – osoby urodzone w latach 1998–1999, 
które podczas poprzedniej kwalifikacji 
zostały uznane za czasowo niezdolne 
do służby wojskowej, jeśli termin upływa 
przed 26 kwietnia lub złożyły wniosek 
o zmianę kategorii zdolności, jeśli termin 
jest późniejszy,
 – kobiety urodzone w latach 1995–2000, 
posiadające kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej lub kończące 
w 2019 roku szkołę lub uczelnię medyczną, 
weterynaryjną albo kierunek psychologia,
 – osoby pełnoletnie, które zgłosiły się do 
kwalifikacji wojskowej do końca roku ka-
lendarzowego, w którym kończą 24 lata 
życia, jeżeli nie mają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jak wygląda  
kwalifikacja wojskowa 2019?

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie 
przydatności do służby wojskowej. W tym 
celu przeprowadza się badania lekarskie, 
zbiera wywiad oraz ocenia przydatność 
posiadanego wykształcenia lub umiejęt-
ności zawodowych. Po zebraniu wszystkich 
danych, otrzymuje się jedną z czterech 
kategorii:
 – kategoria A – oznacza osobę zdolną do 
czynnej służby wojskowej,
 – kategoria B – oznacza osobę czasowo 
niezdolną do czynnej służby wojskowej; 
można ją otrzymać jeśli jest prawdopodob-
ne, że w ciągu 24 miesięcy stan zdrowia 
ulegnie poprawie,
 – kategoria D – oznacza osobę niezdolną 
do czynnej służby wojskowej w czasie 
pokoju,
 – kategoria E – oznacza osobę trwale 
i całkowicie niezdolną do czynnej służby 
wojskowej w czasie pokoju oraz w razie 
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Biorąc udział w kwalifikacji wojskowej 
po raz pierwszy, należy mieć ze sobą:
• dowód osobisty, 
• zdjęcie bez nakrycia głowy o wymiarach 

3x4 cm, 
• dokumenty potwierdzające wykształ-

cenie lub kontynuację nauki,
• dokumentację medyczną dotyczącą 

chorób przewlekłych lub przebytych 
urazów, jeśli taką posiadamy.

Biorąc udział w kwalifikacji wojskowej 
po raz kolejny, należy mieć ze sobą: 
• dowód osobisty,
• dokumenty potwierdzające wykształ-

cenie lub kontynuację nauki, jeśli zaszły 
zmiany w stosunku do poprzednio po-
siadanych dokumentów, 

• dokumentację medyczną dotyczącą 
chorób przewlekłych lub przebytych 
urazów, jeśli zaszły zmiany w stosunku 
do poprzednio posiadanej dokumentacji, 

• książeczkę wojskową.
za: www.nasielsk.pl

Z POWIATU

Powiatowa Rada Rynku Pracy 2015 - 2019
Swoją pracę zakończyła Powiatowa Rada Rynku Pracy kadencji 2015 – 2019. W jej skład wchodzi-
li: Krystian Buszta – radny powiatu nowodworskiego - Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku 
Pracy w latach 2015-2018, Magdalena Biernacka – starosta nowodworski – kadencji Rady w latach 
2015-2018, Przemysław Bagiński – NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, Agata Busłajew – Ogól-
nopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego, Paweł Calak – 
Zarząd Powiatu Nowodworskiego, Jacek Całus – Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, 
Aneta Dziewanowska – Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Krzysztof Kapusta – starosta 
nowodworski – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w latach 2018-2019, Radosław 
Kasiak – Zarząd Powiatu Nowodworskiego, Bogdan Ruszkowski – Mazowiecka Izba Rolnicza. 

Rada Rynku Pracy współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. Jest ona organem doradczym 
starosty w sprawach polityki lokalnego rynku pracy realizowanej przez władze publiczne w oparciu 
o dialog i współpracę z partnerami społecznymi. Do jej zadań należy m.in.: ocena racjonalności 
gospodarki środkami Funduszu Pracy; składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego 
oraz zatrudnienia w powiecie; inicjowanie programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej 
organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno - zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się 
statutowo problematyką rynku pracy.

(red.) za: www. nowodworski.pl
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ZE SZKÓŁ. SP nr 1

EkoWalentynki 2019,  
czyli Nasielsk kocha recykling
„EkoWalentynki – czyli kochamy recykling” to ogólnopolska akcja edukacyjna realizowana 
od 2010 roku, której celem jest promocja selektywnej zbiórki recyklingu zużytych baterii 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

W tym roku po raz pierwszy do tej akcji włączyła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 
3 Maja w Nasielsku. Przygotowania rozpoczęły się przed feriami. Uczniowie wykonali pla-
katy promujące akcję, a w czasie ferii zimowych wolontariusze dekorowali salę i zachęcali 
placówki oświatowe gminy Nasielsk do przyłączenia się do EkoWalentynek. 

W czwartek, 14 lutego, odbyła się inauguracja imprezy pod hasłem „EkoWalentynki 2019 
– czyli Nasielsk kocha recykling”. Dołączyły do nas: Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de 
Coubertina w Budach Siennickich, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, Przedszkole 

Niepubliczne „Sakolandia”, Przedszkole Niepubliczne „Pod Fiołkami”, Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Pod Fiołkami”. W placówkach tych nasi wolontariusze zbierali elektrośmieci 
i zużyte baterie, a w zamian rozdawali lizaki w kształcie serca. 

W naszej szkole był to dzień wyjątkowy. Uczniowie, ubrani na czerwono, bawili się na dys-
kotece. Przed wejściem do sali, w której odbywała się zabawa, wolontariusze zbierali elek-
trośmieci i rozdawali lizaki. Zabawę w sposób profesjonalny prowadziły wolontariuszki  
ze Szkolnego Klubu Wolontariatu. Podczas zabawy dzieci miały malowane twarze, korzy-
stały z loterii fantowej, która sponsorowana była przez PSB Mrówka Nasielsk Winbud oraz 
Berta & Gravomach Marcin Chrustowski. Sponsorom serdeczne podziękowania składa dy-
rekcja szkoły oraz nauczyciele. 

Dzięki zaangażowaniu uczniów zebraliśmy w naszej szkole ok. 140 kg zużytych baterii i tym 
samym udowodniliśmy, że „kochamy recykling” i dbamy o środowisko naturalne. Warto 
przypomnieć, że w „EkoWalentynkach” uczestniczyło do tej pory blisko 1000 lokalnych 
partnerów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii. Pokazaliśmy, że podczas 
święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie zasługuje również Ziemia. 

– Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat, np. zbiórka zużytych baterii,  
jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety – mówi Dominik Dobrowolski ekolog 
i podróżnik, pomysłodawca akcji. 

Głównymi Partnerami akcji są: REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja 
Odzysku SEiE S.A., Europejska Platforma Recyklingu Organizacja Odzysku SEiE i Orga-
nizacja Odzysku Opakowań S.A.  . Szczegóły akcji na stronie www.cycling-recycling.eu

PAMIĘTAJCIE! Zbiórka trwa do 22 kwietnia 2019 roku.

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Bal karnawałowy  
w Samorządowym Przedszkolu
We wtorek, 5 marca 2019 r., 
Samorządowe Przedszko-
le w Nasielsku zamieniło się 
w mag ic zną k ra inę p e ł ną 
księżniczek, rycerzy, super-
bohaterów oraz innych fanta-
stycznych postaci. Jak co roku, 
aula przedszkola stała się salą 
balową, ozdobioną kolorowy-
mi dekoracjami. 

W tym roku żegnaliśmy kar-
nawał balem kostiumowym. 
Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć dobrej muzyki. Imprezę 
poprowadził wodzirej, który 
nie tylko doskonale wiedział, 
jak porwać dzieci do tańca,  
ale i sprawdził wiedzę muzycz-
ną przedszkolaków. Podczas balu odkryliśmy kilka nowych talentów wokalnych oraz 
tanecznych. Być może świat kiedyś o nich usłyszy? Na koniec, każda grupa zrobiła so-
bie pamiątkowe zdjęcia, które będą przywoływały wspomnienia z tego wyjątkowego 
i radosnego dnia. 

Olga Ickiewicz
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KINO NIWA ZAPRASZA
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...

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 przemyt-
niczej. Będąca postrachem Warszawy grupa sprowadza 
do kraju tonę kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar zni-
ka, 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 (3D dubbing)

Akcja, Sci-Fi;  Argentyna, Kanada, USA; Czas trwania 2 godz. 
2 min.
Film Roberta Rodrigueza, reżysera „Od zmierzchu do 
świtu” i „Sin City: Miasto grzechu”, wyprodukowany 
przez Jamesa Camerona, twórcę „Titanica” i „Avatara”. 
Naukowiec ratuje kobietę-cyborga od zniszczenia.

13–17 marca, GODZ. 19:00

Faworyta
Dramat, komedia, historyczny; Irlandia, Wlk. Brytania, USA; 
Czas trwania 1 godz. 59 min.
Początek XVIII wieku. Anglia jest w stanie wojny z Fran-
cuzami, ale uwagę dworu pochłaniają wyścigi kaczek 
i pojawienie się na rynku ananasów. Na tronie zasiada 
schorowana królowa Anna (Olivia Colman), a krajem 
zamiast niej rządzi jej bliska przyjaciółka, lady Sarah 
(Rachel Weisz). Z godnym podziwu oddaniem doglą-
da ona przy tym rozkapryszonej i porywczej królowej. 
Na dwór przybywa nowa służąca Abigail (Emma Stone), 
która swym urokiem oczarowuje Sarah. Sarah bierze 
Abigail pod swoje skrzydła, a Abigail dostrzega w tym 
szansę na powrót do swych arystokratycznych korzeni.

20–24 marca, GODZ. 15:00
27–28 marca, GODZ. 15:00

Jak wytresować smoka 3
Animowany, przygodowy, komedia; USA; Czas trwania 
1 godz. 44 min.
Zaskakująca opowieść o dorastaniu oraz odnajdywaniu 
odwagi, by stawić czoła nieznanemu, a także o tym, jak 
nigdy się nie poddać. Coś, co zaczęło się jako niezwy-
kła przyjaźń między nastoletnim Wikingiem (Czkawka), 
a smokiem z gatunku Nocna Furia (Szczerbatek), urosło 
do wielkich rozmiarów i stało się jedną z najpopular-
niejszych serii animowanych ostatnich lat.

20–24 marca, GODZ. 17:00 i 19:00
27–28 marca, GODZ. 17:00 i 19:00

Kurier
Sensacykny, historyczny; Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min.
Sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana misją Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego - „Kuriera z Warszawy”. Jego 
samotna misja miała zdecydować o losach Polski i II 
wojny światowej. Ścigany przez wszystkie wrogie wy-
wiady, w środku nocy przerzucony z hotelu Savoy do 
Żabna, spotyka ludzi, którzy na zawsze zmieniają jego 
życie.

29–31 marca, GODZ. 15:00

Robaczki z zaginionej dżungli
Animowany; Francja; Czas trwania 1 godz. 32 min.
Kiedy mała biedronka zostaje uwięziona w tekturo-
wym pudle i wysyłana na Karaiby, jej tata wyrusza do 
Gwadelupy, aby ją uratować. Gdy po wielu trudach 
przybywa na miejsce, z zaskoczeniem odkrywa, że 
dzielny maluch znalazł sobie nowy dom i znajomych.

Baran 21.03-20.04
Pochłoną Cię teraz ważne przemyślenia 
i obserwacje dotyczące Twojej przyszło-
ści. Nie bądź uparty, a unikniesz rozczaro-
wań. Możesz być nerwowy i niespokojny, 
zadbaj więc o czas na odpoczynek.

Byk 21.04-20.05
Czekają Cię udane tygodnie, pełne niespo-
dzianek i zagadek. Będziesz pomysłowy, 
ciekawski i bardzo ruchliwy. W końcu zaj-
miesz się tym, na co dotychczas brakowało 
Ci czasu lub odwagi.

Bliźnięta 21.05-21.06
Znajdziesz się teraz w centrum ważnych 
wydarzeń. Będziesz musiał doradzać lub de-
cydować w istotnych kwestiach. Staniesz się 
cierpliwszy i bardziej zorganizowany. Zacznij 
zdrowo jeść i ogranicz słodycze.

Rak 22.06-22.07
Popatrzysz z większym optymizmem  
na swoje życie. Twoje dobre cechy cha-
rakteru teraz ujawnią się i sprawią, że zdo-
będziesz wiernych przyjaciół. Nie martw 
się na zapas i odważnie realizuj swoje plany.

Lew 23.07-23.08
Staniesz się zdecydowany, a nawet trochę 
zbyt pewny siebie! Zanim na kogoś nakrzy-
czysz, upewnij się, że masz rację. Jeśli tyl-
ko poczujesz, że masz wszystkiego dosyć,  
to wybierz się na urlop.

Panna 24.08-22.09
Wszyscy będą się teraz z Tobą liczyć, co bar-
dzo poprawi Ci nastrój. Niechcianym adorato-
rom czy uciążliwym wielbicielkom powiedz 
wreszcie, że to już naprawdę koniec. Zadbaj 
o swoje zdrowie.

Waga 23.09-23.10
Skup się teraz na tym, co najważniejsze dla 
Ciebie i Twojej rodziny. Ostrożnie podejmuj 
trudne decyzje. Pozbądź się złych nawyków 
i przyzwyczajeń, zacznij zdrowo jeść i regu-
larnie ćwiczyć.

Skorpion 24.10-22.11
Nie zapominaj o przyjaciołach i nie wyma-
wiaj się brakiem czasu, kiedy zaproszą Cię 
na spotkanie. W sprawach finansowych bę-
dzie wyjątkowo pomyślnie. Zdecydujesz się  
na naukę tańca.

Strzelec 23.11-21.12
Nie odkładaj na później rozwiązania ro-
dzinnych sprzeczek, ale też postaraj się być 
sprawiedliwy. Nie oszczędzaj na swojej wy-
godzie, nie poświęcaj się dla tych, którzy 
tego nie potrzebują!

Koziorożec 22.12-20.01
Dobrze się zastanów zanim zaufasz komuś, 
kto Cię już poważnie zawiódł. Już teraz po-
zbądź się rzeczy, które zagracają mieszkanie 
lub są zupełnie nieprzydatne. W sprawach 
domowych możliwe zamieszanie.

Wodnik 21.01-19.02
Nie zaniedbuj swojego życia towarzyskie-
go. Rodzina doskonale da sobie radę bez 
Ciebie, kiedy Ty pójdziesz do kina. Dobrze 
zarządzaj swoim czasem, a uda Ci się połą-
czyć przyjemne z pożytecznym.

Ryby 20.02-20.03
Nie rób domowych rewolucji, nie przesta-
wiaj mebli i nie porywaj się na remonty, bo 
domownicy nie są na to gotowi. Odkryjesz 
w sobie pasję do gotowania i wymyślania po-
traw. Zapisz się na aerobik lub jogę. 

HOROSKOP
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DROBNE

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, inwe-
stycje budowlane). Wkrótce nabory. 
Wypełnianie dokumentów, dojazd do 
rolników. Tel. 795-931-529.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 784 
528 758.

Wynajmę lokal Tel. 662 208 440.

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

Wycinka drzew. Tel.667 569 562.

Remonty, wykończenia. Tel.667 569 
562.

Instalacje elektryczne .Tel.667 569 562.

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

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Sprzedam działkę budowlaną 2700m2 
z dost. do drogi pub. w Cegielni Psuckiej 
k/Nasielska, tel. 602 443 691.

Sprzedam 60 bel słomy ze sterty, 80 
ze stodoły, prasa SIPMA. ok. Nasielska. 
Tel. 605 353 689, 603 804 248.

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

Sprzedam prasę, sadzarkę, szatkownik 
do kapusty. Tel. 608 394 281.

Glazura, terakota, roboty w ka-
mieniu, łazienki, kuchnie komplek-
sowo: hydraulika, elektryka, 
gipsy, wieloletnie doświadcze-
nie, starannie uczciwie, solidnie.  
Tel. 606 941 770 @remontymarka

Pracownika gospodarczego „zło-
tą rączkę” - zatrudni Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Siennicy. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt 
od poniedziałku do piątku od 8.00-
16.00 pod numerem telefonu: 603 
555 624.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia, 
osiedle Płońska. Tel. 781 037 740.

Gąsocin – działka rolno-leśna ok. 2,5 
ha, pięknie położona, las sosnowy, 
mały stawek, wjazd z drogi asfaltowej. 
Cena 85 tys. Tel. 502 115 413.

Skup Aut Złomowanych. Odbiór z miej-
sca. Tel. 601 734 912.

Zakład krawiecki w Nasielsku zatrud-
ni szwaczki, osobę do prasowania.  
Tel. 606 656 545.

Docieplanie domów, remonty. Tel. 667 
569 562.

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

Instalacja elektryczna od A do Z.  
Tel. 667 569 562.

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

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

Młody kundelek
Na dobrych ludzi, którzy go przygarną pod swój dach czeka 
młody psiak. Jest niewielki, waży ok. 15 kg. Ma ok. roku i jest 
bardzo przyjazny. Nie zna chodzenia na smyczy. Obowiązu-
je procedura adopcyjna. Tel. w sprawie adopcji 735 084 106.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Edek z fabryki kredek… 
 – nauka czystości

NA SPORTOWO

Walne Zebranie 

Sprawozdawcze MLKS Żbik
W sobotę, 23 lutego br., w budynku przy Stadionie Miejskim w Nasielsku 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze MLKS Żbik Nasielsk, na któ-
rym pojawiło się kilkunastu członków klubu, Burmistrz Nasielska oraz 
radni Rady Miejskiej (Mirosław Świderski, Antoni Kalinowski, Janusz Gers, 
Dariusz Kordowski i Michał Brodowski).

W tym roku Marek Prusinowski, prezes MLKS Żbik, nie przyznał żadnych 
odznaczeń dla zasłużonych członków. Ale podziękowaniami uhonoro-
wał – Bogdana Ruszkowskiego Burmistrza Nasielska za owocną współ-
pracę z klubem, Urząd Miejski, a specjalne słowa uznania skierował do 
Wydziału Administracji. Trzecie podziękowania były dla trenera Roberta 
Bugalskiego za kilkuletnią współpracę.

Na zebraniu Prezes Prusinowski zaprezentował sprawozdanie z działal-
ności klubu MLKS Żbik Nasielsk za rok 2018. Zauważył, że w minionym 
roku ubyło aż 16 członków klubu, w związku z czym obecna liczba wy-
nosi 29. Przytoczył także krótką statystykę wyników i składu drużyn 
piłkarskich Żbika Nasielsk, zaznaczając, że w 12 drużynach gra łącz-
nie około 260 zawodników. Prowadzi je 10 trenerów z terenu gminy 
Nasielsk.

Pojawiła się też informacja o drużynie brydża, w której gra łącznie  
23 zrzeszonych zawodników. W minionym roku wzięli oni udział w oko-
ło 25 turniejach i awansowali do III ligi.

Prezes Prusinowski podkreślił, że celem klubu na rok 2019 jest walka 
o awans drużyny seniorskiej do IV ligi – ma ona obecnie pięć punktów 
straty do lidera. Zdradził też, że skład drużyny zostanie wzmocniony. Po-
informował, że w planach, wraz z nowym rokiem szkolnym 2019/2020, 
będzie powołanie kolejnego rocznika 2015. Pochwalił awans juniorów 
do lepszej grupy. Nowym wyzwaniem dla klubu Żbik jest uruchomie-
nie sekcji boksu w Nasielsku. Zebrani mogli zauważyć instalację worków 
treningowych w sali budynku. Prezes zauważył, że jest duże zaintereso-
wanie treningami zarówno wśród dzieci, jak i wśród dorosłych. Sekcja 
brydża sportowego natomiast do marca tego roku walczy o utrzymanie 
się w III lidze. 

W tym roku przypada 55-lecie funkcjonowanie Klubu „Żbik”, dlate-
go odbędzie się kilka imprez o charakterze sportowo-rozrywkowym. 
W planach są także wyjazdy na mecze Legii Warszawa, organizacja obo-
zów i treningów wyjazdowych.

Walne zgromadzenie było też okazją do przedstawienia sprawozdania 
finansowego klubu za rok 2018. 

– Przychód całego klubu w minionym roku wyniósł 243 739,75 zł. 
W jego skład wchodzą składki członkowskie (2 700 zł), dotacja z gmi-
ny (143 830 zł). Najwięcej wydatków wyniosły nas wynagrodzenia  
dla sędziów i trenerów – 138 000 zł, koszty transportów to 33 000 zł, 
a za 40 000 udało się zakupić sprzęt sportowy – mówił prezes. 

Na zebraniu udzielono absolutorium zarządowi klubu, którego skład 
nie uległ zmianie. Pojawiły się sugestie, aby przenieść drużyny Żbika 
z okręgu ciechanowsko-ostrołęckiego do grupy warszawskiej, w któ-
rej gra więcej drużyn. Prezes zgodził się z tym pomysłem i taki wniosek 
będzie zgłoszony na najbliższym zebraniu zarządu klubu. Za taką zmianą 
przemawiają niewielkie odległości, czyli niedalekie wyjazdy na mecze. 
Obecnie drużyny często muszą jeździć nawet po 100 km w jedną stro-
nę. Ponadto w tej grupie jest wyższy poziom. Formalności z tym związa-
ne potrwają jednak rok i możliwe to będzie dopiero od sezonu 2020/21.

Jeszcze nieoficjalnie prezes Prusinowski potwierdził, że do klubu Żbik 
Nasielsk na sezon wiosna-lato dołączy nowy zawodnik – Daniel Go-
łębiewski, który został także trenerem drużyny żeńskiej. Rozwiązał on 
bowiem kontrakt z drużyną Legionovii.

Pojawił się też wniosek o powołanie grupy old-boyów, którzy mogliby 
grać w piłkę, tak jak to jest w płońskim klubie. Były prezes klubu Żbik, 
Aleksander Górecki, zaapelował również o zachowywanie większej kul-
tury pod wiatą na trybunach w czasie meczów.

Michał B.

PIĄTEK
W samochodzie na tylnych sie-
d z e n i a c h ,  o b o k  ś n i e ż n o b i a -
łej Madi, został już tylko jeden 
szczeniak.

Jego bystre oczy z ciekawością 
patrzyły na tymczasowych opie-
kunów.

 – No nie wiem Marcin, czy to 
był a dobra decyzja … ledwo 
co udało nam się zapomnieć 
o pieluchach Madi a tu kolejne 
szczenię. – powiedziała Ola, nie 
odwracając wzroku od klatki ke-
nelowej, gdzie spośród szprych, 
jakby na potwierdzenie jej obaw, 
dwa czarne węgielki wyzierał y 
zadziornie.

 – Oj tam… tym razem wszyst-
ko pójdzie znacznie szybciej niż 
w przypadku Madi. Sama zoba-
czysz. W końcu mamy już nieli-
che doświadczenie. Poza tym to 
tylko na chwilę dopóki nie znaj-
dzie domu.

SOBOTA
Uczucie ciepła i wilgoci rozlało 
się po nodze dziewczyny. Tego 
dnia po raz ósmy zmieniała skar-
petki. Mimo (na oko) 100 pod-
kładów, którymi niemal obkleili 
cały dom, Edek i tak uparcie za-
łatwiał swoje potrzeby w prze-
strzeniach pomiędzy nimi.

 – Ja już naprawdę nie wiem, co 
mam zrob ić z tym Rumbura-
kiem. Do tej pory nie trafi ł ani 
razu. Jak tak dalej pójdzie, zale-
jemy sąsiadów z dołu. Czas za-
dzwonić do mamy po fachową 
pomoc – westchnęła i sięgnęła 
po telefon.

M ama o de b ra ł a  z a l e d wi e  p o  
8 sygnale, jak na nią była to nie-
zwykle szybka reakcja.

 – Cześć Olusiu, co tam?

 – Mamo, nie potrafimy ogarnąć 
Edka… ja wiem, że to dopiero 
pierwsze 24 h, ale ten gamoń nie 
trafi ł na podkład ani razu. Mam 
wrażenie, że robi to specjalnie. 
Pomóż, błagam.

 – Kochanie spokojnie. Histe-
r yz u j e s z  j a k  m ł o d a  p e n s j o -
n arka w mę ski m akadem i ku .  
Aby ogran iczyć przykre n ie-
spodzianki w innych miejscach 
w domu, musisz malucha za-
prowadzać na podkład każdo-
razowo po przeb udzeniu,  po 
posiłku i zabawie. Jeśli szczeniak 
zrobi, co trzeba w wyznaczo-

nym do tego miejscu, powinnaś 
nagrodzić go słowem i smako-
ł ykiem (mał ym, a le wyj ątko-
wo aromatycznym). Pamiętaj, 
że aby psiak skojarzył nagrodę 
z tym, za co chcemy go nagro-
dzić, musi być nagrodzony na-
tychmiast. W przeciwnym razie 
może skojarzyć nagrodę z zej-
ściem z podkładu lub gryzieniem 
kapcia, który akurat napatoczył 
się pod nos. Stosowałaś te me-
tody kochana?

 – Mamo, to nie jest mój pierw-
szy  tym c z a s .  P rzyp o m i n a m ,  
że ostatnio wrobiłaś mnie w dwa 
szczeniaki i dałam radę. Problem 
polega na tym, że do tej pory 
Edek nie załatwił się przy mnie. 
Za każdym razem chowa się po 
kątach albo wykorzystuje moją 
nieuwagę.

 –  A  c z y  p rz yp a d ki e m  P a n i 
m ądral iń ska n ie n akrzycza ł a  
na malucha za pierwszym ra-
zem, jak wdepnęła w niespo-
dziankę?

Zapadła cisza, jakby po drugiej 
stronie telefonu Olę właśnie po-
rwali kosmici.

 – Ehhh… Masz mnie. Tak fak-
tycznie było – wykrztusiła zakło-
potana – Co teraz szefowo?

 – Wszystkie wpadki, które zda-
rzą się malcowi poza podkładem 
proponuję ignorować .  Nato-
miast miejsca zrzutu dokł ad-
nie umyć, najlepiej kilkakrotnie, 
proszkiem do prania. To powin-
no skutecznie wywabić zapach 
i nawet Edek tego nie wyczuje. 
A tak na przyszłość, karanie psa 
za załatwianie potrzeb fizjolo-
gicznych nie tylko nie oduczy 
go tego, ale doprowadzi do sy-
tuacji, że będzie bał się załatwiać 
w twojej obecności, a więc rów-
nież na podkładzie. Karanie psa 
za zaspokojenie naturalnej bio-
logicznej potrzeby może spowo-
dować zaburzenia nerwicowe, 
które pociągają za sob ą cał ą 
masę niepożądanych zachowań. 
Między innymi paradoksalnie 
mogą opóźnić naukę czystości, 
co już zauważyłaś. – zakończy-
ła mentorski wywód. Ola poczu-
ła się, jakby właśnie rodzicielka 
wpisywała jej dwóje do indeksu.

 – Masz szczęście, że nie zała-
twia C i  s ię pod łóżkiem, albo 
szafkami – dodała łagodniej.

 –  D o b rz e  m a m o,  m a s z  r a -
cję .  Zatem plan wygląda tak,  

ż e  o l e w a m y  j e g o  w p a d k i 
i grzecznie wyprowadzamy na 
podkład .

 –  D okł adn i e b lon dyn eczko . 
A żeby ograniczyć liczbę telefo-
nów, które wykonasz w sprawie 
Edka dodam tylko, że podkład 
przesuwamy coraz bliżej drzwi, 
tak by w dniu wyjścia na spacer 
można go było zabrać ze sobą  
– dodała.

 – Ok Mamo. Dam znać, jak mi 
idą postępy. Póki co, idę sobie 
zaparzyć melisę.

 – Oj dziewczyno, to tylko szcze-
niak. Prędzej czy później załapie, 
o co chodzi. Nie przejmuj się tak. 
Buziaki i czekam na telefon.

 – Pa mamo! – powiedziała Ola 
i odłożyła słuchawkę. Miała na 
końcu języka, że to nie Edi do 
końca rozstroił jej nerwy. Stwier-
dziła jednak, że chyba nie powin-
na prowokować „bestii”.

 – To już z dwojga złego wo-
la łam mokre skarpetki  – rzu-
ci ła pod nosem i mimowolnie 
uśmiechnęła się do wpatrzone-
go w nią szczeniaka.

PODSUMOWANIE  
I KILKA ZŁOTYCH ZASAD:
1. Wszystkie wpadki, które zda-
rzą się malcowi poza podkła-
dem ignorujemy. Miejsca „po” 
dok ładn ie  myj emy,  naj lep ie j 
k i lkakrotnie, enzymatycznym 
środkiem czystości.

2 .  W pierwsz ych dniach, cza-

sem tygodniach pobytu szcze-
niaka w nowym domu uczymy 
go, żeby wypróżniał się na spe-
cjalnie przygotowanym do tego 
p o dk ł a d z i e .  Wy p rowa d z a my 
szczenię na podkład po prze-
budzeniu,  zabawie,  jedzeniu . 
Udane próby nagradzamy nie-
zwłocznie i z entuzjazmem.

3. Podkład stopniowo przesuwa-
my w stronę drzwi.

O.W
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Brydż
Wyniki turnieju „piątego”, 22.02.2019 r.:
1. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski   56 pkt (58,33%)
2. Alicja Bartosik – Krzysztof Brzuzy   56 pkt (58,33%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  53 pkt (55,21%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra   52 pkt (54,17%)
5. Mariusz Figurski – Jacek Jeżółkowski  50 pkt (52,08%)
6. Piotr Turek – Robert Truszkowski  47 pkt (48,96%)
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   44 pkt (45,83%)
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 41 pkt (42,71%)
9. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   33 pkt (34,38%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1-2. Janusz Muzal      33 pkt
 Janusz Wydra      33 pkt
3-6.  Waldemar Gnatkowski     26 pkt
 Piotr Kowalski      26 pkt
 Krzysztof Michnowski     26 pkt
 Grzegorz Nowiński     26 pkt
7-8. Józef Dobrowolski      25 pkt
 Zbigniew Michalski     25 pkt
9-10. Kazimierz Kowalski     22 pkt
 Krzysztof Morawiecki     22 pkt

PK
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Mini piłka ręczna – zawody gminne
W piątek, 22 lutego br., w hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Nasielsku odbył się gminny 
turniej mini-piłki ręcznej dla dziew-
cząt i chłopców ze szkół podsta-
wowych. O miano mistrza gminy 
Nasielsk w zawodach walczyły na-
stępujące szkoły: Szkoła Podstawo-
wa ze Starych Pieścirogów, Szkoła 
Podstawowa z Dębinek, Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Nasielska, Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Nasielska, Szkoła 
Podstawowa z Bud Siennickich oraz 
Szkoła Podstawowa z Cieksyna.

Po losowaniu ustalono kolejność 
gier i przystąpiono do rozgrywek. 
Poniżej przedstawiono wyniki po-
szczególnych spotkań.

Kategoria dziewcząt:
Grupa I
SP Budy Siennickie – SP Dębinki 0:1
SP Stare Pieścirogi – SP Dębinki 3:7
SP Budy Siennickie – SP Stare Pie-
ścirogi 1:1

Klasyfikacja grupowa:
I miejsce SP Dębinki 6 punktów
II miejsce SP Budy Siennickie 2 
punkty
III miejsce SP Stare Pieścirogi 1 
punkt

Grupa II
SP 2 Nasielsk – SP Cieksyn 1:1
SP 2 Nasielsk – SP 1 Nasielsk 5:0
SP Cieksyn – SP 1 Nasielsk 2:1

Klasyfikacja grupowa:
I miejsce SP 2 Nasielsk 5 punktów
II miejsce SP Cieksyn 4 punkty
III miejsce SP 1 Nasielsk 0 punktów

Mecze międzygrupowe:

Mecz o I miejsce
SP Dębinki – SP 2 Nasielsk 0:2

Mecze o III i V miejsca nie zostały 
rozegrane. Zespołom przyznano 
miejsca ex aequo.

Klasyfikacja końcowa
I miejsce – SP Dębinki
II miejsce – SP 2 Nasielsk
III miejsce – ex aequo Budy Sien-
nickie i SP Cieksyn
V miejsce – ex aequo SP 1 Nasielsk 
i SP Stare Pieścirogi

Kategoria chłopców:
Grupa I
SP 2 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 
4:1
SP 2 Nasielsk – SP Cieksyn 4:1
SP Cieksyn – SP Stare Pieścirogi 0:1

Klasyfikacja grupowa:
I miejsce – SP 2 Nasielsk 6 punktów

II miejsce – SP Stare Pieścirogi 3 
punkty
III miejsce – SP Cieksyn 0 punktów

Grupa II
SP 1 Nasielsk – SP Dębinki 7:0
SP 1 Nasielsk – SP Budy Siennickie 
5:2
SP Dębinki – SP Budy Siennickie 2:1

Klasyfikacja grupowa:
I miejsce – SP 1 Nasielsk 6 punktów
II miejsce – SP Dębinki 3 punkty
III miejsce – SP Budy Siennickie 0 
punktów

Mecze międzygrupowe:

Mecz o I miejsce
SP 1 Nasielsk – SP 2 Nasielsk 1:4
Mecze o III i V miejsca nie zostały 
rozegrane. Zespołom przyznano 
miejsca ex aequo.

Klasyfikacja końcowa
I miejsce – SP 2 Nasielsk
II miejsce – SP 1 Nasielsk
III miejsce – ex aequo SP Dębinki 
i SP Stare Pieścirogi
V miejsce – ex aequo SP Budy 
Siennickie i SP Cieksyn

Po zakończeniu zawodów wręczo-
no pamiątkowe dyplomy i puchary. 

M.K.
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Gminny turniej  
w piłkę siatkową 
W piątek, 1 marca br., w hali sportowej w nasielskiej jedynce odbyły się 
gminne zawody w piłkę siatkową dla szkół podstawowych dziewcząt 
i chłopców rocznika 2003/2005. W rozgrywkach wzięło udział 5 repre-
zentacji szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Ustalono system gier 
„każdy z każdym” według tabeli Bergera. O zwycięstwie decydowały dwa 
wygrane sety. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań.

Dziewczęta:
SP Cieksyn – SP 2 Nasielsk 0:2 
SP Stare Pieścirogi - SP 1 Nasielsk 2:0
SP Cieksyn - SP1 Nasielsk 0:2
SP Dębinki - SP 2 Nasielsk 2:1
SP 1 Nasielsk - SP Dębinki 2:0
SP Stare Pieścirogi - SP Cieksyn 2:0
SP Dębinki - SP Stare Pieścirogi 2:0
SP 2 Nasielsk - SP 1 Nasielsk 0:2
SP Stare Pieścirogi - SP 2 Nasielsk 2:0
SP Cieksyn - SP Dębinki 2:1
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Stare Pieścirogi
II miejsce – SP 1 Nasielsk 
III miejsce – SP Dębinki
IV miejsce – SP 2 Nasielsk
V miejsce – SP Cieksyn

Chłopcy:
SP Cieksyn – SP 2 Nasielsk 2:1 
SP Stare Pieścirogi - SP 1 Nasielsk 0:2
SP Cieksyn - SP1 Nasielsk 0:2
SP Budy Siennickie - SP 2 Nasielsk 0:2
SP 1 Nasielsk - SP Budy Siennickie 2:0
SP Stare Pieścirogi - SP Cieksyn 2:0
SP Budy Siennickie - SP Stare Pieścirogi 0:2
SP 2 Nasielsk - SP 1 Nasielsk 0:2
SP Stare Pieścirogi - SP 2 Nasielsk 2:1
SP Cieksyn - SP Budy Siennickie 2:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP 1 Nasielsk
II miejsce – SP Stare Pieścirogi 
III miejsce – SP Cieksyn
IV miejsce – SP 2 Nasielsk
V miejsce – SP Budy Siennickie

M.K.
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Turniej  
w mini-piłkę siatkową 
W piątek, 25 stycznia br., w nasielskiej hali sportowej przy ul. Staszica od-
były się gminne zawody w mini-piłkę siatkową dla szkół podstawowych 
rocznika 2006 i młodszych. Po przywitaniu zespołów i przypomnieniu 
najważniejszych zasad gry drużyny przystąpiły do rozgrywek. O zwycię-
stwie decydowały dwa wygrane sety. Poniżej przedstawiono wyniki po-
szczególnych spotkań:

Dziewczęta: 
SP 2 Nasielsk - SP Cieksyn 1:2
SP 2 Nasielsk - SP 1 Nasielsk 2:1
SP Cieksyn - SP 1 Nasielsk 2:0 

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Cieksyn
II miejsce – SP 2 Nasielsk
III miejsce – SP 1 Nasielsk

Chłopcy:
SP Cieksyn - SP Budy Siennickie 2:0
SP Stare Pieścirogi - SP 2 Nasielsk 0:2
SP Cieksyn - SP 1 Nasielsk 2:1
SP Budy Siennickie - SP Stare Pieścirogi 0:2

SP 2 Nasielsk - SP 1 Nasielsk 2:0
SP Cieksyn - SP Stare Pieścirogi 2:0
SP Budy Siennickie - SP 2 Nasielsk 0:2
SP Stare Pieścirogi - SP 1 Nasielsk 2:1
SP Cieksyn - SP 2 Nasielsk 0-2
SP Budy Siennickie - SP 1 Nasielsk 2:0

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP 2 Nasielsk 
II miejsce – SP Cieksyn
III miejsce – SP Stare Pieścirogi
IV miejsce – SP Budy Siennickie
V miejsce – SP 1 Nasielsk

M.K.


