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OBRADOWAŁA RADA

Radni przeciw planom CPK
W poniedziałek, 2 marca br., na 
wniosek na s ie l sk ic h radnyc h 
odbyła się XVI sesja Rady Miej-
skiej w celu podjęcia stanowiska 
w sprawie infrastruktury drogo-
wej i kolejowej Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego planowanej 
na terenie gminy Nasielsk.

Radni, po krótkiej dyskusj i,  13 
głosami „za” przegłosowali po-
rządek obrad, w którym znalazł 

się punkt umożliwiający oddanie 
głosu mieszkańcom. 

W pierwszej kolejności głos za-
brał przewodniczący RM Jerzy 
Lubieniecki, który zauważył, że 
Rada skłonna jest sprzeciwić się 
rozwiązaniom proponowanym 
przez Centralny Port Komunika-
cyjny. Jednak mieszkańcy mieli 
wiele wątpliwości odnośnie sta-
nowiska burmistrza Nasielska, 
który swoją opinię w tej sprawie 
przedstawił na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego. 

Soł tys Aleksandrowa, Jarosław 
Różalski, nie ukrywał swojego 
oburzenia spowodowanego no-
wym wariantem i nową propozy-
cją obwodnicy drogowej, za jaką 
opowiedział się burmistrz repre-
zentujący całą gminę Nasielsk. 
Tym bardziej , że burmistrz nie 
p o d j ą ł  ż a d n yc h  ko n s u l t a c j i 
z mieszkańcami Aleksandrowa, 
w pobliżu którego miałby prze-
biegać zaproponowany nowy 
szlak.

W tej sprawie zabrał głos Andrzej 
Kordulewski,  zastępca burmi-
strza Nasielska, który poinformo-
wał zgromadzonych, że ustawa 
w trybie której CPK przewiduje 
składanie uwag i wniosków, nie 
przewiduje podmiotu pośred-
niego, cz yl i  samorządów. Na 
tym etapie inwestycji to miesz-
kańcy mają prawo zwoływania 
się, organizowania konsultacj i 
społecznych i  bezpośrednie-
go przesyłania swoich uwag do 
spółki. 

W opinii nasielskich włodarzy 
przy wyborze przez nich nowej 
trasy obwodnicy kierowano się 
jak najmniejszymi kosztami spo-
łecznymi, tzn. szukano tak ich 
terenów, gdzie mieszkańcy gmi-
ny w jak najmniejszym stopniu 
ucierpią, np. jeżeli chodzi o wy-
siedlenia. Proponowany przez 
gminę szlak miałby prowadzić 
przez pola i lasy. Sama autostra-
da czy też droga ekspresowa jest 

INTERWENCJE

Jest wiata 
śmietnikowa
 – Mam posesję w pobli-
żu osiedla bloków przy 
ul. Piłsudskiego nieda-
leko miejsca, w którym 
ustawione są kosze na 
odpady dla mieszkań-
ców tego osiedla. Ale 
odpady biodegrado-
walne są wyrzucane do 
niezabezpieczonych, 
notorycznie przepełnionych pojemników, z których wydziobują je wro-
ny, a później roznoszą na całą okolicę. Mam zaśmieconą całą działkę 
i dach od garażu. Interweniowałem już w tej sprawie kilkakrotnie w Urzę-
dzie Miejskim i w Spółdzielni Mieszkaniowej, ale bez efektu – mówi roz-
żalony mieszkaniec Nasielska. 

Z informacji uzyskanych w nasielskim magistracie wynika, że mieszkaniec 
zgłosił, 24.02.br., do Straży Miejskiej w Nasielsku problem zaśmiecania na 
skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Polnej terenu przyległego do kontenerów 
śmietnikowych. 

– Nawiązano kontakt ze Spółdzielnią Mieszkaniowo Lokatorsko Wła-
snościową w Nasielsku i zobowiązano do uporządkowania wskazanego 
miejsca. We wtorek, 3.03.br, po wcześniejszej obietnicy ze strony admini-
stratora terenu, w tym miejscu zamontowano wiatę śmietnikową – mówi 
Andrzej Kordulewski wiceburmistrz Nasielska. 

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

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

ul. Sportowa 2 
tel. (22) 765-83-21

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 15.00–17.15
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 Urzędu Miejskiego

Pojemniki  
dla mieszkańców
Informujemy, że firma Błysk-Bis na terenie miasta Nasielsk dostarcza  
do posesji indywidualnych na polecenie gminy  pojemniki na szkło i odpa-
dy biodegradowalne. Pojemniki te dostarczane są dla Państwa bezpłatnie 
w ramach złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 26 zł od osoby. Mieszkańców, którzy zadeklarowali kompo-
stowanie bioodpadów we własnym zakresie ( zniżka 10 % opłaty) prosimy 
o przyjęcie pojemników tylko na szkło.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z Urzędu Miejskiego

Dotacje na nawadnianie 
gospodarstw!
Burmistrz Nasielska informuje, że ruszył nabór wniosków o dotację 
z ARiMR na zabezpieczenie upraw przed skutkami suszy. Wnioski będą 
przyjmowane od 21 lutego 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. 

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” z PROW 2014 – 2020 , może wystąpić rolnik posia-
dający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 
300 ha. 

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulep-
szające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar 
nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulep-
szające już istniejące instalacje. 

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi 
maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosz-
tów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku mło-
dego rolnika). 

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in.: budowę studni i zbior-
ników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, 
odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i syste-
mów do sterowania nawadnianiem. 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, pokój 
201 (II piętro), tel. 23 69-33-077.

Z Urzędu Miejskiego

Odbiór popiołu
Szanowni Państwo, mamy informację od Firmy Błysk Bis, że wystawiacie 
Państwo worki 120 l z popiołem (zapełnione w 100%). Takie worki nie 
będą odbierane, ponieważ dwóch pracowników obsługi nie jest w sta-
nie ich wrzucić do zasypu śmieciarki. Prosimy, abyście popiół wrzucali do 
maksymalnie 50 l worka lub metalowego pojemnika.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z Urzędu Miejskiego

Dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego 
To kolejny rok, gdy możemy poinformować o otrzymaniu dofinansowa-
nia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Złożone 
przez Wydział Administracji i Nadzoru wnioski o współorganizację dwóch 
przedsięwzięć społeczno-kulturalnych „Upamiętnienie Bitwy nad Wkrą” 
oraz „Od klasyki do rozrywki” zostały zaakceptowane przez Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Tym samym tegoroczne otwarcie Nasielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz obchody wyjątkowej 100. rocznicy 
Bitwy nad Wkrą zostaną wsparte kwotą 24 760,00 zł.

Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu oraz Marszałkowi Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi za współpracę przy organizo-
waniu najważniejszych nasielskich wydarzeń.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z Urzędu Miejskiego 

Nowy program 
ochrony powietrza
Twoje zdanie się liczy! Konsultacje ruszają 2 marca 2020 r. i trwać będą 
do 23 marca 2020 r.

Realizując obowiązek opracowania programu ochrony powietrza, wyni-
kający z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego 22 lutego 2018 r. dotyczącego 
skargi C-336/16, ale przede wszystkim w celu poprawy stanu powietrza na 
terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków 
i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd Województwa 
Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony po-
wietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia 
przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony 
PM 2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy 
aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego  
(4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz 
mazowieckiej).

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone 
zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fi-
zycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie 
źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały). W związ-
ku z tym, że program dotyczy każdego z nas, prosimy o przekazywanie 
Państwa uwag i wniosków na Formularzu uwag do projektu na adres: po-
wietrze@mazovia.pl

Więcej informacji na stronie: www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-
-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,226,ruszaja-konsultacje-projektu-
nowego-programu-ochrony-powietrza.html

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Z Urzędu Miejskiego

Międzypokoleniowy 
Dzień Aktywności

W dniu 25 lutego 2020 roku Seniorzy z nasielskiego Klubu Senior+ uczest-
niczyli w Międzypokoleniowym Dniu Aktywności w Żyrardowie. Impreza 
odbyła się z udziałem Prezydenta - Andrzeja Dudy oraz Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej - Marleny Maląg. Seniorzy mieli możliwość za-
prezentowania swoich talentów oraz rękodzieła. Międzypokoleniowy Dzień 
Aktywności w Żyrardowie upłynął nie tylko na spotkaniach, rozmowach, 
wymianie doświadczeń, ale przede wszystkim – dobrej zabawie.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z GMINY

Spotkanie w sprawie CPK
Planowana inwestycja rządowa - Centralny 
Port Komunikacyjny budzi w ostatnim cza-
sie ogromne emocje wśród mieszkańców 
naszej gminy. 

Zamierzenia związane z tą budową, którą 
można nazwać budową XXI wieku, nie są 
i nie mogą być obojętne dla mieszkańców 
jednej z największych gmin w Polsce. Nio-
są ze sobą poważne i bardzo niekorzystne 
dla nas konsekwencje. I dlatego miesz-
kańcy gminy powinni je znać i to już, a nie  
w chwili, gdy decyzje związane z budową 
staną się faktem.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk 
zorganizowało w piątek, 27 lutego br.,  
w sali Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” 
spotkanie w powyższej sprawie z mieszkańcami gminy. Wcześniej aktywiści nasielscy uczestniczyli w spotkaniach 
w tejże sprawie z mieszkańcami sąsiednich gmin, których również dotknie powyższy problem. Tam też znaleźli 
wsparcie w lepszym rozeznaniu problemu, a także wsparcie w postaci drukowanych materiałów potrzebnych 
do społecznej konsultacji. Dowiedzieli się tam, jak ogromne jest u nich zainteresowanie społeczne i jak bardzo 
zaangażowany jest w te sprawy tamtejszy samorząd.

Na spotkanie do szkoły „Pod Fiołkami” przybyło około 200 osób (dla porównania w małej gminie Wieliszew na 
podobne spotkanie przyszło 1000 osób). Wiele osób zachęconych do przyjścia przez sąsiadów nie wiedziało na-
wet czego dotyczy problem. Stąd na początku było trochę chaosu, który jednak organizatorom udało się szybko 
opanować. Stowarzyszenie przygotowało też wiele materiałów, które będą potrzebne do lepszego rozeznania 
skomplikowanej materii tego przedsięwzięcia i zabrania głosu indywidualnie lub zbiorowo poprzez podpisanie 
się pod wnioskami wypracowanymi w różnych gremiach społecznych.

O inwestycji Centralnego Punktu Komunikacyjnego i przewidywanych problemach, jakie mogą dotknąć miesz-
kańców nasielskiej gminy w wyniku realizacji tej inwestycji mówił Marcin Tracz ze Stowarzyszenia. Wspomagał 
go Robert Sierzputowski. Przedstawili trzy koncepcje przebiegu linii kolejowej (dla prędkości powyżej 200 km/
godz.) oraz planowanej drogowej obwodnicy aglomeracji warszawskiej (o prawie autostradowych parametrach). 

Po prezentacji nastąpiła dyskusja, w której każdy mógł zabrać głos. Swoje zdanie na temat planowanej inwestycji 
przedstawił obecny na spotkaniu Marcin Szarszewski, radny z Pieścirogów zachęcony zarówno przez organiza-
torów, jak i zebranych gości z racji tego, że jest specjalistą w dziedzinie inwestycji kolejowych. 

Głos zabrał również obecny na spotkaniu sekretarz miasta Marek Maluchnik, który zapoznał zebranych ze stano-
wiskiem burmistrza Nasielska w powyższej sprawie i poinformował, że zarówno na stronach internetowych jak 
i w Urzędzie Miejskim są już dostępne materiały dotyczące rzeczonego problemu. Cenne były również głosy 
innych mieszkańców gminy, jak np. państwa Zarembów z Aleksandrowa czy pana Korsaka z Mazewa. Zebrani 
zostali poinformowani też, że w poniedziałek, 3 marca, odbędzie się w powyższej sprawie sesja Rady Miejskiej. 
Działacze Stowarzyszenia zachęcali mieszkańców do przybycia na tę sesję, zwracając jednak uwagę, że nie ma 
tam punktu przewidującego możliwość zabrania głosu przez mieszkańców w dyskusji, ale obecność znacznej 
ilości osób może wpłynąć na rozszerzenie porządku obrad o taki punkt.

andrzejzawadzki  

Z GMINY

Ścieżka rowerowa coraz bliżej
Na sesjach nasielskiej Rady Miejskiej od kilku lat radni 
i mieszkańcy gminy pytają o terminy budowy ścieżki ro-
werowej na terenach przez które biegła przez laty kolej 
wąskotorowa. Być może niebawem coś wydarzy się w tej 
sprawie. 

Przypomnijmy, że do Urzędu Wojewódzkiego nasza gmi-
na wystosowała dwa wnioski o przekazanie terenu po ko-
lei wąskotorowej – 13.06.2017 r. oraz 3.07.2017 r. 

Jak informuje nasielski magistrat tereny od miejscowości 
Krzyczki Pieniążki po Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki 
aż do Pniewa zostały darowane gminie i obecnie są już jej 
własnością (wniosek złożony 13.06.2017 r.). Drugi wniosek 
(3.07.2017 r.) dotyczył Nasielska, Siennicy i Starych Pie-
ścirogów. 

 – Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
z zasobów nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny na rzecz gminy Nasielsk nieruchomości poło-
żonej w gminie Nasielsk, obręby Miasto Nasielsk, Siennica i Pieścirogi Stare – informuje Andrzej Kordulewski wi-
ceburmistrz Nasielska. – Aktualnie trwają rozmowy z gminą Winnica o wspólnej realizacji tej inwestycji. Z chwilą 
ogłoszenia naborów na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych gmina Nasielsk w porozumieniu z gminą 
Winnica będzie składała wniosek o dofinansowanie – dodaje.

Jeszcze nie jest znany termin, w którym rozpocznie się realizacja tej inwestycji. Szacowany koszt przebudowy 
torowiska nieczynnej kolejki wąskotorowej na ścieżkę rowerową (długość około 3 600 m ) od ronda w Pniewie 
do Krzyczek Szumnych to kwota ok. 2 mln zł. 

 – Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej w związku z pojawieniem się możliwości uzyskania tytułu 
prawnego do części terenu po kolejce wąskotorowej w granicach administracyjnych miasta, tj. od stacji PKP 
Nasielsk do ronda w Pniewie, w bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa na ten odcinek 
o długości ok. 4500 m – zapowiada wiceburmistrz Nasielska.

(red.)

W SKRÓCIE

Stadion ma zarządcę
Jak informuje nasielskim magistrat zarządcą Stadionu Miejskiego  
w Nasielsku został wyłoniony w ramach przetargu. Została nim firma 
EM TYM BUD Marek Prusinowski. Umowa została podpisana 5.02.br.,  
a jej wartość w skali rocznej to 200 405,17 zł. Umowa została podpisana  
do końca br.

(red)

W SKRÓCIE

W tym roku  
bez reformy
Gminna oświata pochłania dużą część budżetu gminy Nasielsk, a tak-
że innych lokalnych samorządów. Ile kosztowało utrzymanie gminnych 
placówek oświatowych na przestrzeni ostatnich lat? Jak informacji uzy-
skanych z nasielskiego magistratu wynika, że w 2018 r. koszt jednostek 
oświatowych gminnych wyniósł: 22 091 772,19 zł, zaś subwencje, do-
tacje wynosiły – 16 082 747,28 zł (różnica w wysokości 6 009 024,91 
zł). W 2019 r. koszt jednostek oświatowych gminnych był już większy 
i wynosił: 24 044 621,92 zł, zaś subwencja, dotacje wyniosły: 16 937 
825,64 zł (różnica to 7 106 796,28 zł). Natomiast w 2020 r. planowa-
ny koszt jednostek oświatowych gminnych wyniesie: 26 200 050,00 
zł, a zaplanowana subwencja, dotacje – 17 500 000,00 zł (różnica to 
8 700 050,00 zł). Kwota różnicy pomiędzy subwencją a rzeczywistymi 
wydatkami rośnie z roku na rok i w tym roku sięgnie niebagatelnej kwoty  
ok. 8, 7 mln zł. Czy w związku z tym gmina planuje podjąć jakieś kroki 
mające na celu zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę?

 – Działania oszczędnościowe, które przede wszystkim powinny pole-
gać na zmianie obwodów szkół na chwilę obecną nie są prowadzone. 
Będziemy wspierać i dofinansowywać istniejące szkoły wiejskie, takie 
jak: Popowo Borowe czy Budy Siennickie – wyjaśnia Andrzej Kordu-
lewski wiceburmistrz Nasielska. 

(red.)
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KRONIKA  
POLICYJNA

18 lutego pożar trawy w Nowych 
Pieścirogach. W akcji uczestniczy-
ły zastępy z OSP Nasielsk i OSP Jac-
kowo.

22 lutego pożar wieńca nagrob-
nego na Cmentarzu Parafialnym 
w Nasielsku. Do akcji zadyspono-
wano OSP Nasielsk.

23 lutego zgłoszenie dotyczy-
ło zerwanej plandeki w Toruniu 
Włościańskim, która zawisła na linii 
energetycznej. W akcji brały udział 
zastępy z OSP Nasielsk i JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki.

23 lutego strażacy zostali wezwani 
do palącego się garnka na kuchni 
gazowej w mieszkaniu przy ulicy 
Starzyńskiego. W akcji uczestni-
czyły zastępy z OSP Nasielsk i JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki.

27 lutego pożar sadzy w prze-
wodzie kominowym przy ulicy 
Warszawskiej. Do akcji zadyspo-
nowano OSP Nasielsk, OSP Nowy 
Dwór Mazowiecki i JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki.

28 lutego zgłoszenie dotyczy-
ło pożaru budynku w Popowie 
Północ. Po przybyciu na miejsce 
okazało się, że pali się butla pro-
pan-butan na zewnątrz budynku. 
Do akcji zostały zadysponowane 
zastępy z OSP Nuna, OSP Nasielsk 
i JRG Nowy Dwór Mazowiecki.

29 lutego strażacy zostali za-
dysponowani do zalegającej 
p lamy oleju na ul icy POW. 
W akcji uczestniczyły zastępy 
z OSP Nasielsk, OSP Psucin, OSP 
Cieksyn, OSP Nuna i PSP Nowy 
Dwór Mazowiecki.

W piątek, 21 lutego br., nasielski 
kryminalny, w Kątnych, ujawnił 
u 35-latka z Nasielska 0,53 g. ma-
rihuany. Mężczyźnie grozi kara na-
wet do 3 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 23 lutego br., nasielscy 
policjanci, w Pieścirogach, zatrzy-
mali do kontroli kierującego mo-
torowerem 69-latka z gm. Nasielsk, 
który miał 1,22 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Teraz 
grozi mu kara do 2 lat pozbawienia 
wolności.

W środę, 26 lutego br., policjan-
ci wydziału ruchu drogowego 
nowodworskiej komendy policji 
w Borkowie, zatrzymali 41-letniego 
mieszkańca Sierpca. Kierował on 
bmw, pomimo 4 sądowych zaka-
zów prowadzenia pojazdów. Teraz 
grozi mu kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

W czwartek, 27 lutego br., nasielscy 
policjanci, na ul. Przemysłowej, za-
trzymali do kontroli 24-latka z po-
wiatu pułtuskiego, który kierował 
motorowerem. Pojazd miał cof-
nięty drogomierz. Przestępstwo to, 
jest zagrożone karą do 5 lat pozba-
wienia wolności.

Tego samego dnia tj. 27 lutego br., 
nasielscy mundurowi, na ul. Ko-
ściuszki, zatrzymali do kontroli 41- 
latka z Warszawy, który kierował 
hondą. Pojazd miał cofnięty dro-
gomierz. Przestępstwo to, jest za-
grożone karą do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Z POLICJI

Zmiana  
numerów telefonów

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Odblaskowe 
kamizelki dla dzieci
W czwartek, 6 lutego br., Zastępca Burmistrza – Waldemar Kordulew-
ski, Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru – Krzysztof Miller oraz 
młodszy aspirant Komisariatu Policji w Nasielsku – Radosław Wasilewski 
odwiedzili dzieci z Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej „Pod Fiołkami”. Wszyscy podopieczni placówki otrzymali 
kamizelki oraz breloki odblaskowe, które zostały przekazane przez Bur-
mistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego w ramach akcji „Warto po-
wracać bezpiecznie”.

Przypomnijmy, że w Gminie Nasielsk ww. akcja trwa nieprzerwanie  
od 2015 roku, a jej głównym celem jest podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa pieszych na drogach.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z MIASTA

Uprzątną porzuconą 
ciężarówkę?
Od kilku już miesięcy przy ul. Koziej w Nasielsku, na prywatnym terenie, 
który stanowi parking dla mieszkańców, stoi samochód. Ciężarowy pojazd 
w ubiegłym roku, 16 października, został podpalony. Mimo tego, nie pod-
jęto dalszych działań celem jego uprzątnięcia. O stanowisko w tej sprawie 
poprosiliśmy st. as. Joannę Wielochę, rzecznika prasowego Komendanta 
Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Sprawę analizo-

wała z nasielską policją. Jak udało się dowiedzieć naszej redakcji, policja 
podjęła niezbędne działania i zgromadzone dane przekazała Strażnikowi 
Miejskiemu. 

 – W związku ze spalonym pojazdem marki Nissan na ul. Koziej 
w Nasielsku podjęto działania zmierzające do rozwiązania sprawy porzu-
conego przedmiotowego obiektu. Ustalono numery rejestracyjne, a na-
stępnie właściciela pojazdu. Obecnie trwają czynności zmierzające do 
usunięcia, a w szczególności zobowiązania właściciela do stawiennictwa 
i złożenia wyjaśnień na okoliczność zaistniałej sytuacji oraz do usunięcia 
własności z miejsca publicznego. W tym momencie nie znana jest wyso-
kość kosztów w związku z uprzątnięciem pojazdu oraz kto ostatecznie je 
poniesie. Czynności realizuje Straż Miejska w Nasielsku – informuje An-
drzej Kordulewski, zastępca burmistrza Nasielska.

E.G.

Z MIASTA

A kanapa dalej leży…

W jednym z ostatnich numerów Życia Nasielska zamieściliśmy informację 
o zdezelowanej kanapie od dłuższego czasu zalegającej w krzakach przy 
ulicy Koziej w centrum miasta. 

Z pytaniem o losy kanapy zwróciliśmy się do nasielskiego magistratu. 
Zastępca burmistrza, Andrzej Kordulewski, zapowiada, że Straż Miejska 
w Nasielsku podejmie czynności zmierzające do uprzątnięcia wskaza-
nego miejsca.

E.G.

Kronika OSP

Od poniedziałku, 24 lutego br., zmie-
nią się numery telefonów do Komend 
Policji w całym kraju. Aby dodzwonić 
się do jednostki Policji, zamiast nume-
ru kierunkowego będzie trzeba wy-
brać wyróżnik MSWiA - 47. 

Efektem uruchomienia wyróżnika 
będzie kompleksowa zmiana sposo-
bu wybierania oraz kierowania po-
łączeń dla stacjonarnych telefonów 
resortowych w tym Policji, która ma 
krytyczne znaczenie dla obywateli, 
ale również dla samych policjantów  
i pracowników Policji.

Wyróżnik AB=47 należy traktować 
jako jednolity numer kierunkowy do 
sieci resortowej w skali całego kraju. 
Do tej pory każda jednostka Policji 
zapewniała kierowanie ruchu pomię-
dzy publiczną siecią telekomunika-
cyjną (PSTN) a siecią resortową we 
własnym zakresie, co powodowało, 
że numeracja każdego z województw 
odzwierciedlała publiczną numerację 
opartą o podział na 49 stref numera-
cyjnych. Zmianie ulegnie sposób wy-
bierania numeru resortowego z sieci 
publicznych stacjonarnych i komór-
kowych.

Postać numeru resortowego w sieci 
publicznej jako tzw. numer KNA (Kra-
jowy Numer Abonenta):

KNA = AB SP xxx xx
47 SP xxx xx

Postać numeru resortowego w sieci 
międzynarodowej (Coutry Code dla 
Polski +48):
CC AB SP xxx xx
+48 47 SP xxx xx

Lp. Nazwa obszaru 
strefy numeracyjnej

Wskaźnik 
obszarów SP

1. mazowiecki 70
2. podlaski 71
3. warszawski 72
4. warmińsko-mazurski 73
5. pomorski 74
6. kujawsko-pomorski 75
7. wielkopolski 77
8. zachodniopomorski 78
9. lubuski 79
10. świętokrzyski 80
11. lubelski 81
12. podkarpacki 82
13. małopolski 83
14. łódzki 84
15. śląski 85
16. opolski 86
17. dolnośląski 87
18. sieci wydzielone i inne 6x

Ujednolicona w ten sposób nume-
racja dotyczy całej policyjnej sieci 
telekomunikacyjnej na terenie kraju 
i obejmuje wszystkie jednostki orga-
nizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, 
KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne 
podmioty z grupy MSWiA korzysta-
jące z zakresu numeracyjnego Policji.

Z uwagi na skalę wdrożenia pla-
nowany jest 6-miesięczny okres, 
podczas którego równolegle będą 
funkcjonowały dotychczas używa-
ne numery lokalne.

za:  
www. kppnowydwor.policja.waw.pl
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R E K L A M A

Z PCK

Wybory w PCK
Z początkiem 2020 roku dobiegły końca kadencje zarządów: nasielskiego 
klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” oraz Zarządu Rejonowego 
PCK w Nowym Dworze Mazowieckim. 

25 stycznia br. zebrali się członkowie klubu HDK Kropelka, na zebraniu spra-
wozdawczo – wyborczym. Najpierw przyjęto sprawozdanie za ostatnie 4 lata 
działalności klubu, po czym dokonano wyboru prezesa klubu i członków za-
rządu. Prezesem na kolejną kadencję została Dorota Kalinowska, a w skład 
zarządu weszli: Z. Łempicka, W. Kołakowski, J. Ruciński i M. Daniszewska. Pod-
czas zebrania omówiono także bieżące sprawy dotyczące działalności koła. 

Natomiast 4 lutego br. w Nowym Dworze Maz. odbył się zjazd delega-
tów kół PCK działających na terenie powiatu nowodworskiego. Głównym 
celem spotkania była akceptacja sprawozdania i udzielenie absolutorium 
zarządowi. Na kolejną kadencję prezesem Zarządu Rejonowego Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Maz. wybrany został Marian 
Wasierzyński (pełni tę funkcję od 2007 r.).

(red.)

OBRADOWAŁA RADA

Radni przeciw planom CPK
w opinii włodarzy dużą szansą na 
rozwój gminy. Andrzej Kordu-
lewski zauważył, że np. Czosnów 
czy Łomianki potrafiły wykorzy-
stać takie linie. Być może, jeżeli 
zostanie utworzony chociaż je-
den węzeł komunikacyjny w po-
bliżu gminy Nasielsk, jest szansa 
na powstanie firm logistycznych, 
które niosł yby za sobą podatki 
od nieruchomości, a to wzboga-
ciłoby gminę. Co do linii kolejo-
wej w opinii nasielskich włodarzy 
proponowane przez CPK roz-
wiązania poszatkują gminę i nie 
przyniosą jej żadnych korzyści. 
A zatem opowiedzieli się prze-
c iw budowaniu now ych,  a  za 
rozbudową istniejącej linii kole-
jowej.

Stwierdzenie wiceburmistrza nie 
spodobało się obecnym na sali 
mieszkańcom. Mieszkaniec Alek-
sandrowa wyraził swoje ubole-
wanie nad nową propozycją linii 
drogowej, którą zaproponował 
burmistrz Nasielska, zauważając, 
że powinien on najpierw przed-
stawić swoje argumenty miesz-
kańcom tych terenów. 

Szereg pytań do zastępcy bur-
mistrza miał też Marcin Tracz, 
przedstawiciel Stowarzyszenia 
Aktywny i Czysty Nasielsk. Py-
tał m.in. o wyliczenia, jakimi kie-
rował się burmistrz wyznaczając 
n ow y  s z l a k  ko m u n i k a c y j n y, 
o świadomość radnych dot y-
czącą ważności obecnie prowa-
dzonych konsultacji i być może 
późniejszego odebrania już gło-
su samorządom przez CPK. Do-
pytywał się także o przyczynę 
braku wsparcia ze strony Urzę-
du Miejskiego w organizowaniu 
konsultacji społecznych.

W odpowiedzi  wiceburmistrz 
Kordulewski podkreślał, że bur-
m i s t r z  m i a ł  w  ś w i e t l e  p ra wa 
możliwość przedstawienia swo-
jego stanowiska i wyrysowania 
nowego szlaku. Ich propozycja 
miałaby być najbardziej opty-
malna i nie kryją się za nią żadne 
koszty, tylko dobro mieszkań-
ców. Dodatkowo podkreślał tak-
że, że na tym etapie inwestycji 
gmina nie jest odpowiedzialna 
za debat y publ iczne i  organi-
zacje konsultacj i społecznych, 
pozostaje to w gestii mieszkań-
ców. Zaś Urząd Miejski, jak za-
znacz ył  zastęp c a burmistrza, 
dokłada wszelk ich starań, aby 
dotrzeć z tymi informacjami do 
jak naj większej  l iczby miesz-
kańców. Stąd formularze, które 
można wysłać do CPK posiada-
ją sołtysi, komunitakt dotyczący 
CPK pojawił się podczas ogło-
szeń parafialnych we wszystkich 
koś c io łach na teren ie g miny 
Nasielsk, dodatkowo informacje 
na ten temat publikowane są na 
stronie internetowej nasielskie-
go magistratu. Przewodniczący 
RM Jerzy Lubieniecki także za-
uważył, że w swoim okręgu wy-
borczym stara się zmobilizować 
jak największą liczbę mieszkań-

ców do wysyłania swoich opinii 
do CPK.

Mieszkaniec Aleksandrowa pro-
sił, aby oficjalne stanowisko bur-
mistrza zostało wycofane.

Natomiast wiceprzewodniczący 
RM Dariusz Kordowski mówił , 
że jest przeciwko propozycjom 
CPK i spróbuje nakłonić do tego 
innych. W jego opinii głos miesz-
kańców miałby większą siłę prze-
bicia, jeżeli obrana zostanie jedna 
taktyka. Zastępca burmistrza za-
pewniał o tym, że każdy miesz-
kaniec ma prawo do swojej opinii 
i jeśli tylko uważa za stosowne, 
ma prawo do odnies ien ia  s ię 
w niej opinii do propozycji bur-
mistrza. 

Mieszkaniec S ławomir Korsak 
pyta ł  o kana ł y in formowania 
mieszkańców o planowej przez 
CPK inwestycji. Co jak zauważył 
jest bardzo ważne w momen-
cie,  k iedy t ylko do 10 marca 
br. można wnosić swoje opinie. 
W odpowiedzi  wiceburmistrz 
z a p ewn i a ł ,  że  w t a k  k ró tk i m 
czasie gmina podjęła stosowne 
czynności, aby poinformować 
mieszkańców. Nie mniej jednak 
z formalnego punktu widzenia, 
to nie jest teraz jej zadaniem i nie 
ma możliwości technicznej, w tak 
krótkim okresie, poinformować 
12 tys. osób, bo tylu jest doro-
słych mieszkańców naszej gmi-
ny, o tym co planuje Centralny 
Port Komunikacyjny. Mieszka-
niec Jarosław Ruciński przedsta-
wił zgromadzonym swoją opinię 
na temat propozycji CPK i pytał 
wiceprzewodniczącego o jego 
p oparc ie  kon sul tac j i  i  rea lne 
działania w ich organizacji.

Radny Marcin Szarszewski za-
uważył, że w jego opini i,  pro-
pozycja burmistrza Nasielska ma 
logiczne uzasadnienie. Obecnie 
proponowany korytarz drogo-
wy przez CPK miałby przecinać 
pięć lokalnych dróg, przy czym 
nie wiadomo, jak ie będą losy 
wtedy mieszkańców i czy nad 
tymi drogami będą budowane 
wiadukty. Natomiast zmienia-
jąc położenie drogi na południe, 

korytarz ok. 10 – 15 km, prowa-
dziłby przez jedną drogę lokal-
ną i wydawać by się mogło, że 
przyniesie najmniejsze szkody 
dla mieszkańców gminy. Nad-
mienił także, że należy wypra-
cować takie rozwiązania, które 
będzie najmniej szkodliwe dla 
lokalnego społeczeństwa. Ana-
lizował także realne propozycje 
rozwiązań dotyczące linii kolejo-
wej. Zaproponował budowę trze-
ciego toru na odcinku Nasielsk 
– Brody Warszawskie. 

Radny Rodryg Czyż, zauważył, 
że samo negowanie opini i  nic 
nie wnosi. Radny proponował, 
aby radni dalej pracowali nad jak 
najlepszą gminną propozycją. 

Mieszkaniec Andrzej Wójciak wy-
raził swoje wątpliwości, w kwestii  
formy w jakiej radni chcą przed-
łożyć swoją opinię, skoro na tym 
etapie samorządy nie mogą za-
b rać g ło su .  Radny K rz ysz tof 
Fronczak cytując fraszkę I. Kra-
sickiego skrytykował zachowanie 
CPK podkreślając, że mieszkań-
com chodzi o swój byt, a dla CPK 
to tylko kolejna inwestycja.

Głos w tej sprawie zabrał także 
radny Michał Brodowski, który 
zauważył, że inwestycja CPK jest 
kontrowersyjna od samego po-
czątku. A Nasielsk, jego zdaniem, 
nie zyska, a straci na proponowa-
nych rozwiązaniach, dlatego po-
winien podążać obraną już drogą 
przez sąsiednie samorządy, które 
przeciwstawiają się tej wizji.

Radny Dawid Domała zaznaczył, 
że jest za tym, aby linia kolejo-
wa przebiegała po starej trasie 
kolejowej, jednak przeciwny jest 
rozwiązaniom drogowym, któ-
re w każdej alternatywie będą 
krzywdzące dla mieszkańców.

O statecznie przewodnicząc y 
Rady Miejskiej poddał pod gło-
sowanie stanowisko burmistrza 
Nasielska wypracowane jeszcze 
przed sesją RM, bez załączania 
mapy. Stanowisko przyjęto więk-
szością głosów: 7 osób głosowało 
„za”, 1 osoba była „przeciw”, a 5 
radnych wstrzymało się od głosu.

E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Ofiara 
nazistowskiego 
okrucieństwa
Kończąc ostatni rozdział 
mojej książki, czuję wreszcie 
spokój. Zrzuciłam z barków 
ogromny ciężar i spłaciłam 
dług wobec wielu anonimo-
wych bohaterów, którzy spo-
czywają w nieoznaczonych 
grobach. Gnębi mnie myśl,  
że może oprócz mnie nie 
został nikt, kto mógłby opo-
wiedzieć ich historię. Wio-
dąc nowe, szczęśliwe życie, 
zapisałam ostatnie zdanie 
przeszłości. Spisałam swo-
je losy, ze łzami i z miłością, 
w nadziei, że moje dzieci, 
które śpią bezpiecznie w ko-
łyskach, pewnego dnia nie 
zbudzą się z koszmaru i nie 
przekonają się, że jest rze-
czywistością.

Ta krótka przedmowa książki tak wiele mówi o tym, co przeżyła Ger-
da Weissmann Klein. Czytając Wszystko za życie przeżywamy razem 
z Gerdą – piętnastoletnią dziewczyną, sześcioletnią gehennę – ból, głód, 
obóz i zimno. Doświadczamy, jak bardzo można być silnym w najtrud-
niejszym czasie. W czasie, kiedy ludzie cierpieli, dziewczyna miała wielką 
wiarę, będąc jedną z wielu Żydówek zamieszkujących w jej rodzinnym 
mieście, Bielsku. 

Wszystko za życie to prawdziwe i do bólu szczere wspomnienia dziew-
czyny, która pracowała w tkalni dla Niemców, przeżyła obóz i marsz 
śmierci. To był niewyobrażalnie trudny czas i do tej pory trudno jest mi 
zrozumieć, skąd ludzie w tamtych czasach czerpali nadzieję i siły, by 
wstać kolejnego dnia. Tak naprawdę nie wiedzieli, czy ich życie nie za-
kończy się dzisiaj, czy kiedykolwiek jeszcze zobaczą swoją rodzinę.

Gerda miała wiele nadziei i obietnicę, jaką złożyła ojcu, że nigdy sama 
nie odbierze sobie życia. Błoga, idylliczna młodość nastoletniej Gerdy 
legła w gruzach, gdy we wrześniu 1939 roku naziści wkroczyli do Polski. 
Choć najeźdźcy przez pewien czas pozwalali Weissmannom żyć w piw-
nicy ich domu, ostatecznie rozdzielili rodzinę i wywieźli jej członków  
do niemieckich obozów pracy. W ciągu kolejnych kilku lat Gerda zosta-
ła pozbawiona wszystkiego – poza życiem. Nim wojna dobiegła końca, 
straciła rodziców, brata, dom, dobytek i wszystko, co było jej drogie.

Tej książki nie da się przeczytać w jeden wieczór, sprawia ból, ponie-
waż uświadamiamy sobie, że te tragiczne losy spotkały tak wielu ludzi. 
Potrzebujemy czasu na przemyślenie tych wydarzeń. Niemniej jednak 
polecam książkę całym sercem wszystkim, którzy chociaż trochę cenią 
wspomnienia z II wojny światowej.

Tak prawdziwej, szczerej do bólu historii nigdzie indziej nie znajdziecie, 
jak w książce Wszystko za życie. Opowiada o strasznej pożodze i krzyw-
dzie ubiegłego stulecia, lecz daje też nadzieję, że z nienawiścią można 
wygrać. Niewiarygodna historia Żydówki, która przeżyła zagładę. Ger-
da Weissman Klein to działaczka społeczna, aktywistka praw człowie-
ka i pisarka żydowskiego pochodzenia, ocalona z Holocaustu. Swoją 
najsłynniejszą książkę, czyli właśnie „All But My Life”, wydała w 1957 
r. Autobiografia doczekała się 63 wydań i jest po dziś dzień omawiana 
w szkołach i na uczelniach wyższych.

(bibl.)

Z BIBLIOTEKI

Marzec w bibliotece  
– literatura obozowa
Dla naszych Czytelników, w marcu przygotowali-
śmy półkę z literaturą obozową. Literatura ta przed-
stawia nam historie poświęcone II wojnie światowej. 
Jej tematem są doświadczenia związane z oboza-
mi koncentracyjnymi i obozami pracy przymuso-
wej III Rzeszy (Kacet) i ZSRR (Gułag). Najczęściej 
utwory należące do literatury obozowej przybie-
rają formę wspomnień więźnia, opisującego świat 
obozów i łagrów ze swojej perspektywy. Ale nie 
tylko. W naszych zbiorach mamy także literaturę 
beletrystyczną, których akcja dzieje się w czasach drugiej wojny światowej. 
Zazwyczaj twórczość obozowa, oprócz materiału dokumentacyjnego 
i faktograficznego, stanowi często próbę artystycznego ujęcia opisywa-
nych zjawisk, mamy tu na myśli bardziej naukowe publikacje, którymi za-
chwyci się każdy pasjonat takich historii.

Przygotowaliśmy dla Państwa książki takie jak: Wszystko za życie; Kobie-
ty Holocaustu; Ukochany nazista; Wakacje 1939; I była miłość w getcie; 
Chłopiec w pasiastej piżamie; Położna z Auschwitz; Kołysanka z Au-
schwitz; Kobiety z bloku 10; Dymy nad Birkenau; Króliki z Ravensbruck; 
Nasza pani z Ravensbruck; Niebo na uwięzi; O chłopcu, który poszedł 
za tatą do Auschwitz i wiele innych, ciekawych powieści o tej tematyce. 

Zapraszamy!
(b)

Z BIBLIOTEKI

Pierwsza wizyta 

ZAPROSZENIE DKK

Zapraszamy  
na spotkanie
Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 
w nasielskiej bibliotece w sobotę, 7 marca 2020 r. o godzi-
nie 11.30. Będziemy rozmawiać o książce Gepard Giuseppe  
Tomasi di Lampedusa. Zapraszamy wszystkich chętnych!

(red.)

Z DKK

Koncert w kolorze cafe
W piątek, 21 lutego br., grupa miłośników literatury zrzeszonych w nasielskim Dyskusyjnym Klubie Książki uczest-
niczyła w koncercie znanego wokalisty, Michała Bajora. Odbył się on w teatrze im. J. Szaniawskiego w Płocku. 
Podczas swojego występu artysta wraz z muzykami zaprezentował piosenki ze swojej najnowszej płyty pt. Ko-
lor Cafe. Przeboje włoskie i francuskie, której premiera miała miejsce w wrześniu 2019 r. Piosenki przetłumaczył 
krakowski aktor Rafał Dziwisz, a zaaranżował Wojciech Borkowski. 

Na wstępie tego wyjątkowego muzycznego spotkanie Michał Bajor wyjaśnił, że zdecydował się na wydanie wła-
snej wersji powszechnie znanych i lubianych przebojów włosko – francuskich, ponieważ znał je i lubił od dzie-
ciństwa. W ramach tej sentymentalnej podróży zaprezentował więc utwory wykonywane wcześniej przez takich 
artystów, jak: Edith Piaf, Dalida, Jacques Brel, Joe Dassin, Salvatore Adamo, Marino Marini, czy Charles Aznavour. 
Przy czym, o każdej z piosenek opowiadał jakąś ciekawą historię związaną albo z jej powstaniem, tematyką lub 
jej wykonawcą. Artysta w doskonałym stylu, brawurowo, a jednocześnie z wielką lekkością przedstawił widzom 
bardzo zróżnicowany repertuar począwszy od tanecznych po niezwykle przejmujące utwory. Koncert zakoń-
czyły owacje, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem talentu wokalnego i doskonałej dykcji artysty. 

(i.)

Wiatr
Wiatr wiosenny zapach niesie, 
lekko muska twoją głowę,
w domu, w polu, także w lesie, 
kwiaty pachną już liliowe.

Wiatr historii często nosił
burze, chmury i cierpienia,
wtedy każdy człowiek prosił
o małą chwilę wytchnienia.

Wiatr przywiewa różne rzeczy, 
te, co trzeba i nie trzeba, 
wszelkim prawom czasem przeczy, 
nawet takim, co są z nieba. 

Więc nie dmuchaj przeciw niemu, 
siła wiatru dużo może, 
on sprzeciwia się każdemu, 
lecz nie Tobie, dobry Boże.

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

W poniedzia łek,  2 marca br. , 
pierwszą wizytę w bibliotece zło-
żyła grupa Misiów z wychowaw-
czynią panią Moniką Stachowicz 
z Samorządowego Przedszkola  
w Nasielsku. Przedszkolaki pozna-
ły oddział dla dzieci i młodzieży, 
zapoznały się z pracą bibliotekarza  
i naszym księgozbiorem. Nasi mali 
goście poznali proces powstawania 
książki oraz to, z jakich elementów 
jest zbudowana i jaką drogę musi 
przebyć, zanim trafi na bibliotecz-
ną półkę. Dla dzieci nie było ta-
jemnicą, że aby powstała książka 
potrzebna jest kartka papieru i dłu-
gopis lub komputer, pisarz, ilustra-
tor, wydawca i drukarnia. Wiedziały również, że książka posiada okładkę i kartki, na których często znajdują się 
kolorowe ilustracje. 

Kolejnym punktem naszego spotkania były zagadki dotyczące znajomości bajkowych bohaterów oraz rozmo-
wa na temat tego, dlaczego warto czytać książki. Dzieci dowiedziały się, że książki pomagają nam rozwijać język  
i słownictwo, rozbudzają wyobraźnię, pobudzają nasze uczucia, bawią, uczą i podają fachowe informacje.

Na zakończenie spotkania przeczytaliśmy Misiom bajkę Wioletty Piaseckiej pod tytułem Psiaczek Wędrow-
niczek, która bardzo przypadła im do gustu. Dzieciaki zapewniły, że wrócą do biblioteki wraz z rodzicami, aby 
zapisać się i dołączyć do grona czytelników. Na pożegnanie przesympatyczne przedszkolaki otrzymały kolo-
rowankę Kubusia Puchatka.

(b)
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Z NOK 

Kwitnące tulipany 
Bardzo wiosennie zrobi ło się 
w Nasielskim Ośrodku Kultury 
podczas warsztatów kreatywnych, 
które w sobotę, 22 lutego br., pro-
wadziła Beata Olechowicz. 

Dzieci, pod jej kierunkiem, zajmo-
wały się wykonywaniem pięknych 
papierowych roślin, które następ-
nie umieszczane były w wazonach. 
Do pracy twórczej wykorzystano: 
papier, tekturowe rolki po zużytym 
papierze toaletowym, wykałacz-
ki oraz farby. Najpierw uczestnicy 
zajęć przygotowali i ozdobili swoje 
wazony (tekturowe rolki), których 
podstawką było papierowe serce. 
Następnie na długich wykałacz-
kach mocowano kolorowe kie-
lichy tulipanów (z pociętych na kawałki i pomalowanych wytłaczanek). 
Papierowe kwiaty prezentowały się okazale w eleganckich wazonikach, 
a wszystkie recyklingowe prace dzieci zabrały do swoich domów.

(red.)

Z NOK

Jak zrobić  
papier czerpany?

W sobotę, 29 lutego br., w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyły się kolejne 
warsztaty dla najmłodszych. Tym razem dzieci poznały w skrócie historię 
powstawania papieru, po czym własnoręcznie miały okazję go wykonać. 
Po odcedzeniu i wyschnięciu przygotowanych form zaczęło się zdobienie, 
a tematyka była dowolna. Z pomocą naszym artystom pospieszyli także ro-
dzice, którzy chętnie włączyli się do zabawy. Warsztaty zostały zrealizowane 
w ramach programu „Inicjatywy lokalne gminy Nasielsk 2020”.

(d)

Z NOK. Zima w mieście

Fabryka Śniegu i awaria
Dzieci  spędzające fer ie 
z Nasielskim Ośrodkiem 
Kultury obejrzały we wto-
rek, 18 lutego br., historię 
o awarii w fabryce śniegu. 
Zimową opowieść przedsta-
wił dzieciom śląski Teatr Trip. 

Hen daleko nad g łowa-
mi, gdzie mróz szczypie 
za uszami, w podniebnym 
świecie nad chmurami, co-
dziennie wrze praca. Wła-
śnie tam Obłoczka i Sopelka 
codziennie odbierają z Zie-
mi zamówienia na śnieg. 
Niestety pewnego dnia, 
wielka maszyna do produk-
cji śniegu ulega awarii. 

Na szczęście Obłoczka i Sopelka zadzwoniły po inżyniera Złotą Łapkę. Niestety zrobił on jeszcze więcej szkód, co 
od razu zauważyły dzieci z widowni i o wszystkim zaalarmowały Sopelkę. Ale tak naprawdę narozrabiał Kaloryfer, 
który czuł się niedoceniany, bo suszono na nim przemoczone skarpetki i inne ubrania. Gdy zrozumiał swój błąd, 
Sopelka i Obłoczka wybaczyły mu, a mali widzowie chcieli mu nawet pomóc wydostać się z ogromnej kostki 
lodu, w której zamknęły go zimowe dziewczyny. 

W końcu Kaloryfer zrozumiał, że on daje ciepło i radość zmarzniętym ludziom. Śnieg zaś także daje ogromną 
radość przede wszystkim dzieciom i naprawił maszynę, którą zepsuł. Teatralna opowieść miała więc szczęśliwe 
zakończenie.

E.G.

Z NOK. Zima w mieście

Bal z Panem Sprężynką
W  r a m a c h  a k -
c j i  Z i m a  w  m i e ś c i e , 
w czwartek, 20 lutego 
br., w Nasielskim Ośrod-
ku Kultury zabawę karna-
wałową zorganizował dla 
dzieci DJ Sprężynka. 

Na powitanie dzieci tań-
czyły przy piosence Bań-
kę łap i wszystkie z dużą 
energią przykładały się 
do łapania baniek mydlanych, a następnie do ich liczenia. W nagrodę otrzy-
mywały piękne, kolorowe balony pozawijane w różne kształty. Kolorowe 
bańki mydlane towarzyszyły dzieciom przez większą część balu. Uczestnicy 
wraz z Panem Sprężynką przygotowywali też warzywną sałatkę muzycz-
ną, tańczyli ze swoimi rodzicami, a także jechali pociągiem do Warszawy.  
Na koniec spotkania wszyscy z zaciekawieniem zasiedli w fotelach, żeby zo-
baczyć magiczne sztuczki, które zapewniły dzieciom wiele śmiechu. 

Okazało się, że znikająca żółta chusteczka potrafi być bardzo nieposłuszna 
i robi różne uniki, a lina może stać się wężem. Trzeba było także dzwonić 
do straży pożarnej, ponieważ w magiczny sposób Panu Sprężynce zapaliła 
się ważna książka. Ostatecznie sam opanował sytuację, a dzieci miały przy 
tym świetną zabawę. Karnawałowy bal z Panem Sprężynką był wyjątkową 
atrakcją dla dzieci.

E.G.

Z NOK. Spotkanie z Filharmonią

Francuskie melodie
Tytuł znanej piosenki Edith Piaf, 
Pod niebem Paryża, był jednocze-
śnie tytułem całego edukacyjnego 
spotkania z muzykami Filharmonii 
Narodowej, które odbyło się, 25 
lutego br., w Nasielskim Ośrod-
ku Kultury. Uczestniczyły w nim 
dzieci z nasielskiego Samorządo-
wego Przedszkola oraz uczniowie 
Zespołu Placówek Edukacyjnych 
w Nowym Dworze Mazowiec-
kim. Prowadzący spotkanie, Jaro-
sław Praszczałek, omówił krótko 
charakterystyczne cechy muzy-
ki francuskiej oraz zaprezentował 
instrumenty, które cieszą się we 
Francji wielkim powodzeniem – 
akordeon, flet i perkusja. Dzieci dowiedziały się, że flet jest jednym z najstarszych instrumentów, a jego brzmie-
nie przypomina śpiew ptaków. Akordeon jest instrumentem dętym, a na werblu wygrywany jest rytm marsza. 
Do tego w skład perkusji wchodzi np. talerz i krowi dzwonek. 

Piękne melodie francuskich piosenek, walczyki, suity jazzowe oraz improwizacje opowiadające dźwiękami o Pa-
ryżu i jego mieszkańcach zagrali muzycy: Agnieszka Rogowiecka – flet, Jacek Małachowski – akordeon, Rado-
sław Mysłek – perkusja. Kolejne Spotkanie z Filharmonią odbędzie się 10 marca br. Tym razem jego tematem 
przewodnim będzie rock’n’roll. Zapraszamy. 

(i.)
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Z NUTW

Tłusty czwartek studentów UTW
Posypaliśmy już głowy popiołem, ale 
wciąż wracamy myślą do rozbawio-
nego karnawału i jego najbardziej cha-
rakterystycznych dni. Takim dniem jest 
tłusty czwartek. Najbardziej znaną po-
trawą tego dnia jest pączek, zwany też 
niekiedy pępuchem. Dzień ten oznacza 
jednocześnie, że dopiero za 52 dni na-
stąpi na nowo czas radości (Wielkanoc), 
a od ostatniego dnia karnawału, tj. ostat-
ków, kiedy też zajadamy się słodkościa-
mi, a zwłaszcza chruścikami, będziemy,  
a przynajmniej powinniśmy, pościć. 

Studenci NUTW i członkowie Stowarzy-
szenia „Bądźmy Razem” często powra-
cają do przeszłości i kultywują polskie 
tradycje. Zwłaszcza te związane ze świę-
tami kościelnymi. Tłusty czwartek to doskonały czas, bo można oderwać się od codziennych obowiązków, nauki 
i wesoło się bawić. Tak było w roku 2019, tak było i w tym roku. Swoje tłustoczwartkowe spotkanie nasielscy żacy 
wyznaczyli sobie tradycyjnie w Starym Młynie u państwa Woźniaków, gdzie zjawili się o umówionej godzinie i 
rozglądali się z zaciekawieniem wokół siebie. Mniej może zwracali uwagi na stojące na stołach smakowite pączki, 
a bardziej intrygowało ich to, kto już przyszedł na tłustoczwartkowy bal. Mieli bowiem problem, ponieważ nie 
bardzo wiedzieli, kim były inne przybyłe osoby. Był kot w butach i myśliwy jak z bajki, a przy nim czarna mamba, 
dalej piękna kowbojka, a obok niej śliczny Czerwony Kapturek. Był nawet król Artur ze swoją pokojówką, kilka 
dam, a wśród nich Hanka Ordonówna. 

Największe jednak zaciekawienie wzbudził szejk. Tak określili tę postać znawcy przedmiotu, argumentując swoje 
wywody tym, że tuż za nim przybyło kilka dam, co dla nich znaczyło, że szejk przybył razem z haremem. Długo 
nie było wiadomo, kto jest tym szejkiem. W końcu okazało się, że była nim kobieta. Ogłoszony był konkurs na 
najlepsze przebrania i został on rozstrzygnięty w połowie balu. Komisja konkursowa w składzie: Teresa Skrzy-
necka, Hanna Wróblewska i Maria Kaczyńska jednogłośnie palmę pierwszeństwa za przebranie przyznała szej-
kowi, którym była Zofia Zawadzka. Kolejne miejsca zajęli: Hanna Pietrak – czarnoksiężnik i państwo Józef i Zofia 
Zawadzcy – on myśliwy, ona zaś Czarna Mamba. 

Spotkanie to nie polegało tylko na konsumowaniu pączków i innych przysmaków, ale i na karnawałowych tań-
cach. 

Bal rozkręcał się z każdą minutą. Duży wpływ na to miał DJ Michał Brodowski, który starał się, aby studenci, jak 
najwięcej czasu spędzali na parkiecie, a jak najmniej przy suto zastawionych stołach. Niewiele było tang i posu-
wistych walczyków, a zdecydowanie więcej skocznych melodii. Zebrani chętnie tańczyli, aż w końcu zapragnęli 
pochwalić się też swoimi umiejętnościami wokalnymi. Okazało się szybko, że NUTW posiada wspaniałych wo-
kalistów i że trzeba pomyśleć o powołaniu uniwersyteckiego zespołu, który mógłby rozsławiać na Mazowszu 
nie tylko NUTW, ale i Nasielsk.

To był bardzo udany wieczór braci studenckiej z NUTW. Miał on jeszcze dodatkową wartość. Tłusty czwartek wy-
pada na okres studenckich egzaminów. Można je zdawać pisemnie lub w bezpośredniej rozmowie. Tu zdawano 
też, chociaż nieoficjalnie, semestralny egzamin z różnych studenckich przedmiotów. Z historii, z zajęć plastycz-
nych i artystycznych, gimnastycznych, tanecznych itd. Te egzaminy nasi studenci mają nie tylko zaliczone, ale 
zdali je na szóstkę. I to szóstkę z plusem.

andrzejzawadzki

Z Urzędu Miejskiego

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

CHARYTATYWNIE

Pomóżmy Agacie
Agata Kosewska ma 23 lata i jest mieszkanką nasielskiej gminy. Mieszka w Kę-
dzierzawicach. Kończyła nasielskie szkoły: podstawową w Pianowie (nauczanie 
indywidualne przez 3 lata w domu), a następnie „dwójkę” im. Stefana Starzyń-
skiego, gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja i Technikum Handlowe w ZSZ. 

Po ukończeniu szkoły średniej podjęła pracę, najpierw w nasielskim Tesco,  
a ostatnio w Carrefourze w Warszawie. Wydawałoby się więc, że wszystko jest 
w porządku. Ale to jest niestety tylko część prawdy, ponieważ….

Los dla Agaty nie był łaskawy. I to od początku jej życia. Urodziła się z poważ-
nym deficytami fizycznymi, w tym z deformacją prawej kości udowej i zani-
kiem stawu biodrowego. Przeszła trzy skomplikowane operacje. Porusza się na 
ortezie. Jej prawa noga jest o 23 cm krótsza od lewej. Niesprawna z powodu 
deformacji jest także jej prawa ręka. Zarówno nauka, jak i praca była dla niej 
wielkim wyzwaniem. Dokonała bardzo wiele. To bardzo dzielna dziewczyna.

Dzielna jest również jej rodzina, która ją wspierała przy pokonywaniu życio-
wych kłopotów. Niestety, zły los nie opuszcza tej rodziny. Cztery lata temu 
wypadkowi samochodowemu uległa jej matka, która obecnie porusza się  
na wózku inwalidzkim.

Sytuacja tej rodziny staje się z dnia na dzień coraz bardziej skomplikowana, 
ponieważ organizm pani Agaty nie wytrzymuje narastającego przeciążenia. 
Zmuszona była  zrezygnować z pracy zawodowej, ponieważ potrzebne jest 
dalsze leczenie.

Ostatnio pojawiła się dla niej nadzieja. Słynny kanadyjski chirurg dr Dror Paley 
specjalizujący się w procedurach wydłużania kończyn zaplanował dla Agaty 
operację dłoni i wydłużenia kości udowej. Operacja ma odbyć się w Polsce. 

Jest tylko jeden poważny problem. Operacja ma kosztować około 600 tys. 
złotych. I tu potrzebna jest konkretna pomoc. Akcję zbiórkową zainicjowała 
już „Fundacja sie pomaga”. Liczymy, że i w naszej gminie zostanie zainicjo-
wana szeroka akcja zbiórkowa. Termin zbiórki jest krótki, bo będzie ona trwała 
tylko do 30 maja. Jestem przekonany, że mieszkańcy gminy Nasielsk nie 
zawiodą.

andrzejzawadzki 

W środę, 26 lutego br., w Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN 
w Warszawie przyznano kolej-
ne medale Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata. Medal Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata jest 
najwyższym izraelskim odznacze-
niem cywilnym przyznawanym od 
1963 r. przez Instytut Yad Vashem 
w Jerozolimie bohaterom, którzy 
z narażeniem życia i bezinteresow-
nie nieśli pomoc prześladowanym 
Żydom podczas II wojny świa-
towej. Wśród nagrodzonych byli 
mieszkańcy naszej Gminy: Pan 
Eustachiusz Gąsiorowski oraz Pani 
Mariola Wyszyńska, którzy w imie-
niu śp. Anny i Lucjana Gąsiorow-
skich odebrali medal oraz dyplom 
z rąk Ambasadora Izraela J.E. Ale-
xandra Ben Zvi.  

Historia śp. Anny i Lucjana Gąsio-
rowskich to bohaterski przykład 
odwagi i bezinteresownej pomo-
cy drugiej osobie. Państwo Gąsio-
rowscy ocalili życie Diany Albert 
– Duba Ita Drezner. Jak czyta-
my w materiale informacyjnym 

przygotowanym na uroczystość: 
W końcu dotarła do domu Lucja-
na Gąsiorowskiego we wsi Nuna. 
Była to bardzo biedna rodzina 
z czwórką dzieci. Mimo tego zgo-
dzili się ją przyjąć. Danka udawała 
tam Polkę, katoliczkę. Nauczyła się 
nawet modlić. Danka przebywała 
tam do początku 1946 roku. Póź-
niej postanowiła odszukać swo-
jego biologicznego ojca i brata. 
Poszukiwania te zakończyły się 
fiaskiem, a ona sama zamieszkała 
w żydowskim sierocińcu w War-
szawie. Została odnaleziona przez 
swoją dalszą rodzinę z USA. Na 
początku 1949 roku wyemigro-
wała do Nowego Jorku, gdzie wy-
kształciła się i wyszła za mąż. Po 
kilku latach odszukała swoich do-
broczyńców. Dowiedziała się, że 
Lucjan Gąsiorowski zmarł w 1955 
roku. Nawiązała kontakt z jego sy-
nem Eustachiuszem. W 2014 roku 
Duba, teraz Diana odwiedziła Pol-
skę razem z córką i wnuczką, gdzie 
spotkała swoich wybawców. Spo-
tkanie było niezwykle wzruszające. 

O przyznanie tytułu Spra-
wi e dl i w yc h wś ró d N a-
ro dów Świa t a  o sob om 
niosącym pomoc Żydom 
w czasie II wojny światowej 
mogą ubiegać się przede 
wszystkim Ocaleni oraz ich 
krewni. Na tej podstawie ko-
misja historyków decyduje 
o przyznaniu odznaczenia. 
Wyj ą t kowo  zg ł o sze n i a 
mogą składać również ratu-
jący, krewni, a także świad-
kowie zdarzeń. 

W t yc h wzru sz a j ąc yc h 
uroczystościach, rodzi-
n ie państ wa G ąsiorow-
skich towarzyszył burmistrz 
Nasielska - Bogdan Rusz-
kowski. W wydarzeniu bra-
li udział również uczniowie 
Liceum Ogólnokształcące-
go im. Jarosława Iwaszkiewi-
cza w Nasielska wraz z opiekunami. 

Dyplomy i medale Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata są wręcza-
ne na ceremoniach w Izraelu lub 

w izraelskich placówkach dyplo-
matycznych na cał ym świecie. 
Ambasada Izraela w Polsce organi-
zuje kilkanaście takich uroczystości 
rocznie, głównie w Warszawie.

Do tej pory w ten sposób wyróż-
niono ponad 27 tys. osób z całego 
świata. Polscy Sprawiedliwi stanowią 
wśród nich największą grupę - oko-
ło 7 tys. osób.

Wydział Administracji i Nadzoru
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Z Urzędu Miejskiego

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Bardzo doniośle obchodzone było 
w tym roku w Gminie Nasielsk 
święto upamiętniające żołnierzy 
podziemia niepodległościowego 
walczącego po zakończeniu II woj-
ny światowej z komunistycznym 
i sowieckim reżimem – Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. To święto ogólnopolskie, 
ale dla nas – mieszkańców Gmi-
ny Nasielsk – ma ono szczególny 
wymiar lokalny. Bo my też mamy 
swoich Bohaterów Niezłomnych – 
Żołnierzy Wyklętych i ku ich czci 
mamy właśnie od tego dnia nowe 
miejsce pamięci.

W niedzielę, 1 marca, o godz. 10.45 
spotkaliśmy się pod krzyżem w Po-
powie Borowym. Przypomnijmy, 
iż upamiętnia on czwórkę żołnie-
rzy Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego, stanowiących sa-
modzielny patrol należący do od-
działu podporucznika Mieczysława 
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, którzy 
zginęli w walce 23 czerwca 1950 r. 
w Popowie Borowym. Byli to:
• dowódca patrolu ppor. Władysław 
Grudziński PS. „Pilot”,
• ppor. Czesław Wilski ps.„Zryw”, 
„Brzoza”,
• ppor. Kazimierz Chrzanowski ps. 
„Ketling”, „Wilk”,
• ppor. Hieronim Żbikowski ps. 
„Twardowski”, „Gwiazda”.

Najważniejsze w tym dniu były 
oczywiście rodziny poległ ych 
żołnierzy, które licznie przyby-
ły na uroczystości. Wśród gości 
uczestniczących w uroczystości 
znaleźli się m.in. dr Piotr Oleńczak 
– Pełnomocnik Wojewody Mazo-
wieckiego ds. Kombatantów, repre-
zentujący Marszałka Województwa 
Mazowieckiego: Radosław Rybicki 
– Dyrektor Departamentu Rolnic-
twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz 
Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego ds. Kombatantów, dele-
gacja Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Władze samorządowe G miny 
Nasielsk reprezentowali Zastęp-
ca Burmistrza Nasielska –Andrzej 
Kordulewski oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzy 
Lubieniecki wraz z radnymi. Stawi-

ły się również delegacje placówek 
oświatowych i innych jednostek 
organizacyjnych Gminy, instytu-
cji życia publicznego oraz poczty 
sztandarowe. Wartę przy krzyżu 
zaciągnęli harcerze z 1 Nasielskiej 
Drużyny Harcerzy „Błękitna Ar-
mia”.

Po wprowadzeniu do uroczysto-
ści dokonanym przez Sekreta-
rza Nasielska – Marka Maluchnika 
wszyscy zebrani odśpiewali „Ma-
zurka Dąbrowskiego”, a następnie 
głos zabrał Zastępca Burmistrza 
Nasielska – Andrzej Kordulewski, 
który w swoim wystąpieniu pod-
kreślił wartość ofiary poniesio-
nej przez Żołnierzy Niezłomnych 
w czasach, jakich przyszło im żyć, 
walczyć i ginąć. Współgospodarz 
uroczystości – ks. Waldemar Mar-
ciniak, proboszcz parafii pw. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Nunie – od-
mówił modlitwę w intencji pole-
głych. Na zakończenie tej części 
uroczystości delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów pod krzyżem.

Druga część obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych miała miejsce w kościele 
parafialnym w Nunie. O godz. 11.30 
rozpoczęła się uroczysta msza św., 
której przewodniczył ks. kanonik 
dr Piotr Grzywaczewski – Kanclerz 
Kurii Diecezjalnej Płockiej. Oprawę 
muzyczną mszy św. zapewnił Chór 
Parafialny „Lira” z parafii św. Woj-
ciecha w Nasielsku pod kierow-
nictwem Joanny Ostaszewskiej. Na 
początku mszy św. proboszcz pa-
rafii w Nunie – ks. Waldemar Marci-
niak powitał serdecznie wszystkich 
przybyłych do kościoła, a w sposób 
szczególny głównego celebransa 
oraz ks. kanonika Tadeusza Jabłoń-
skiego – byłego proboszcza parafii 
w Nunie, pomysłodawcę i inicja-
tora tablicy pamiątkowej. Wszyst-
kich uczestników mszy św. bardzo 
poruszyło przejmujące w swo-
jej wymowie kazanie ks. kanonika  
dr. Piotra Grzywaczewskiego, od-
noszące się do naszych lokalnych 
Bohaterów Niezłomnych. Odniósł 
się on nie tylko do ofiary życia żoł-
nierzy poległych w Popowie Boro-
wym, ale też do tragicznych losów 
ich rodzin, odwołując się do kart 
książki „Żona wyklęta” autorstwa 
obecnej na uroczystości Pani Anny 
Śnieżko – żony wnuka Władysława 
Grudzińskiego „Pilota”. Wzrusza-

jąco dla wszystkich 
brzmiały słowa skie-
rowane wp rost  do 
obecnych na mszy 
św. żony Władysława 
Grudzińskiego „Pilo-
ta” – Anastazji Rączki 
oraz ich córki – He-
leny Śnieżko. Ksiądz 
Kanclerz podkreśli ł 
szczególnie wielkie 
przywiązanie i miłość 
do Boga oraz wsta-
wiennictwo Najświęt-
szej Maryi Panny, która 
pozwoliła im ocaleć 
od śmierci.

Po kazaniu Sekretarz 
Nasielska – Marek Ma-
luchnik przedstawił historię przygo-
towań do tego wyjątkowego dnia, 
a następnie dokonała się ceremo-
nia odsłonięcia i poświęcenia tabli-
cy pamiątkowej ku czci poległych 
w Popowie Borowym. Do odsło-
nięcia tablicy zostali zaproszeni 
najbardziej godni tego przywileju, 
czyli przedstawiciele rodzin pole-
głych żołnierzy NZW. Tablicę od-
słonili:

• z rodziny Władysława Grudziń-
skiego – Anastazja Rączka, żona 
ppor. Władysława Grudzińskiego 
„Pilota”, z prawnukiem Kamilem,

• z rodziny Czesława Wilskiego –  
Artur Wilski, wnuk Pana Wacława 

Wilskiego – brata ppor. Czesława 
Wilskiego „Zryw”, „Brzoza”,

• z rodziny Hieronima Żbikowskie-
go – pan Kamil Żbikowski, wnuk 
brata ppor. Hieronima Żbikowskie-
go „Twardowski”, „Gwiazda”.

Następnie modlitwę b łogosła-
wieństwa odmówił 
i tablicę poświęcił 
ks. kanonik dr Piotr 
Grzywaczewski – 
Kanclerz Kurii Die-
cezjalnej Płockiej. 
Wiązanki kwiatów 
pod tablicą złoży-
li zaś:

•  p r ze d s t awi c i e -
le rodzin poległych 
żołnierzy: pani He-
lena Śnieżko – cór-
ka ppor. Władysława 
Grudzińskiego „Pi-
lot a”  z  wnuk i e m 
Grzegorzem, pan 
Stefan Wilski – brat 
ppor. Czesława Wil-

skiego „Zryw”, „Brzoza” oraz Ire-
neusz Żbikowski – bratanek ppor. 
Hieronima Żbikowskiego „Twar-
dowski”, „Gwiazda”,

• w imieniu Wojewody Mazo-
wieckiego – dr Piotr Oleńczak, 
Pełnomocnik Wojewody ds. Kom-
batantów,

• w imieniu mieszkańców i władz 
samorządowych Gminy Nasielsk: 
Zastępca Burmistrza Nasielska An-
drzej Kordulewski oraz Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Nasielsku 
– Jerzy Lubieniecki.

Na tablicy umieszczony jest nastę-
pujący tekst:

PAMIĘCI NIEZŁOMNYCH ŻOŁ-

NIERZY NARODOWEGO ZJED-
N O C Z E N I A  W O J S KO W E G O 
WALCZĄC YCH W IMIĘ WOL-
NOŚCI, HONORU I WIARY Z SO-
WIECKIM I KOMUNISTYCZNYM 
ZNIEWOLENIEM POLEGŁYCH 23 
CZERWCA 1950 ROKU W POPO-
WIE BOROWYM
DOWÓDCA PPOR. WŁADYSŁAW 
GRUDZIŃSKI „PILOT”
PPOR. CZESŁAW WILSKI „ZRYW”, 
„BRZOZA”
PPOR. KAZIMIERZ CHRZANOW-
SKI „KETLING”, „WILK”
PPOR. HIERONIM ŻBIKOWSKI 
„TWARDOWSKI”, „GWIAZDA”
DLA CIEBIE POLSKO

Tablica ma kształt tarczy herbowej 
nawiązującej kształtem do herbu 
Gminy Nasielsk. W górnej czę-
ści tablicy znajduje się krzyż oraz 
istotny element herbu Gminy 
Nasielsk, jakim jest lew trzyma-
jący w łapach prawdę. Pod tek-
stem umieszczony został odlew 

ryngrafu, należącego do ppor. 
Czesława Wilskiego. Przedstawia 
on Matkę Boską Częstochowską 
na tle wizerunku orła w koronie. 
W dolnej części na szarfie napis: 
„Pod Twoją Obronę Uciekamy 
Się”.

Po d kon i e c  m sz y ś w.  l i s t  o d 
Marsza łka Województ wa Ma-
zowieckiego – Adama Struzika 
skierowany do uczestników uro-
czystości odczytał Radosław Ry-
bicki – Dyrektor Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowiec-
k iego. Następnie g łos zabra ła 
Anna Śnieżko – żona wnuka Wła-
dysława Grudzińskiego „Pilota”, 
która w imieniu rodzin poległych 
żołnierzy NZW podziękowała za 
tę uroczystość i towarzyszące 
jej przeżycia. Młodzież z paraf ii 
w Nunie złożyła na ręce celebran-
sów oraz Zastępcy Burmistrza 
Nasielska podziękowania i wrę-
czyła pamiątkowe kalendarze. 
Na zakończenie ks. proboszcz 
Waldemar Marciniak podzięko-
wał wszystkim, którzy przyczynili 
się do tak wspaniałego i godnego 
przebiegu uroczystości.

Uczestnicy mszy św. mieli moż-
l iwość wpisan ia  s ię na karc ie 
pamiątkowej uroczystości, któ-
ra znajdzie się w kronice Szko-
ł y  P o d s t a wo we j  w  P o p o w i e 
Borowym. Warto dodać, iż uro-
czystości w kościele w Nunie 
towarzyszyła wystawa zdjęć przy-
gotowana z inicjatywy ks. pro-
boszcza Waldemara Marciniaka 
dzięki współpracy z Instytutem 
Pamięci Narodowej oraz przy 
udziale parafian.

To ważne, że mamy w naszej 
Gminie kolejne miejsce pamięci, 
drugie – po krzyżu w Popowie 
Borowym – miejsce upamięt-
nienia żołnierzy NZW poległych 
w Popowie Borow ym. Ważne 
tym bardziej, iż pomimo upływa-
jących w tym roku 70 lat od ich 
śmierci, do tej pory nie znamy 
miejsca ich pochówku. A nawią-
zując do 70 rocznicy ich śmierci, 
już dziś chcemy zaprosić wszyst-
kich na uroczystości tej właśnie 
rocznicy, które odbędą się w nie-
dzielę, 21 czerwca w Popowie 
Borowym.

Sekretarz Nasielska
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ABC OGRODNICTWA

Prace pielęgnacyjne  
w ogrodach zimą
Ciepłe zimowe dni zachę-
cają do prac pielęgnacyj-
nych w ogrodzie. Gdy nie 
ma mrozów, to warto przy-
stąpić do przycinania wi-
norośli orzecha włoskiego, 
brzozy. Ważne, by cięcie 
tych roślin przeprowadzić, 
zanim ruszą soki. Ograni-
czymy wyciekanie soków, 
które może to doprowa-
dzić nawet do całkowitego 
obumarcia rośliny. W lutym 
można też przyciąć gałęzie, 
które w swoich tkankach 
zawierają żywicę np. ga-
łęzie sosen czy świerków.  
Zbyt późne ich przycięcie 
powoduje wyciek żywicy. 
Zimą nie należy przycinać roślin wrażliwych na mróz. Do takich roślin 
należą cyprysy, róże, hortensje, laurowiśnie i inne rośliny liściaste zimo-
zielone. Nie należy też przycinać zimą, ani na przedwiośniu krzewów 
ozdobnych, które kwitną wiosną na pędach zeszłorocznych. Dotyczy 
to roślin takich jak forsycja, migdałek trójklapowy czy tawuła wczesna. 
Zabiegiem tym pozbawimy roślinę pąków Po przycięciu taka roślina już 
w tym roku nie zakwitnie. Cięcie takich krzewów należy przeprowadzić 
dopiero po zakończeniu kwitnienia np. w maju. Prawidłowo wykona-
ne przycięcie roślin ma na celu panowanie nad liczbą rosnących pędów 
i ich niekontrolowanym przyrostem. Przyczyni się też do usunięcia ga-
łęzi uszkodzonych, chorych, suchych, połamanych, przemarzniętych, 
wzajemnie się zasłaniających, skierowanych do wnętrza rośliny i nad-
miernie zagęszczających krzew czy drzewo. Cięcie drzew i krzewów 
owocujących skłoni je też do zawiązywania owoców, spowoduje lep-
sze doświetlenie pozostałych pędów, co wpłynie na lepsze kwitnienie 
i stworzy dobre warunki dojrzewającym owocom. Pędy przemarznięte 
lepiej jednak wycinać dopiero wiosną. Wtedy łatwiej rozpoznać martwe 
pędy. Cięcie powojników rozpoczynamy, gdy pąki na pędach nabrzmie-
ją. Jest to znak, że można rozpocząć cięcie wiosenne, przy czym sposób 
przycinania powojników zależy od odmiany.

Przycinając drzewa i krzewy często popełniamy błędy, np. przy przy-
cinaniu drzewek pestkowych pozostawiamy wystające kikuty, które są 
często przyczyną martwicy pędów i infekcji drzewa np. raka bakteryj-
nego. Cięcie należy wykonać u nasady pędu, tuż za zgrubieniem, tzw. 
ciecie na obrączkę. Innym często popełnianym przez ogrodników ama-
torów błędem jest niezabezpieczanie środkiem grzybobójczym miejsc 
po cięciu pędów, zwłaszcza tych o średnicy powyżej 1 cm, gdyż miejsce 
ciecia bywa atakowane przez grzyby i bakterie.

Odmładzając krzewy, nie zaleca się usuwania wszystkich pędów jedno-
cześnie, a jedynie część pędów skracać kilka cm nad ziemią; pozostałe 
pędy lepiej przyciąć w następnym roku. Silne ogławianie znoszą niektó-
re drzewa np. lipy, jesiony i wierzby, a z roślin iglastych np. cis. Pozostałe 
rośliny iglaste należy ciąć tylko w obrębie zielonych gałęzi.

W marcu możemy przycinać krzewy i pnącza ozdobne, kwitnące latem 
i jesienią na pędach jednorocznych np. hortensja bukietowa, hortensja 
drzewiasta, krzewuszka, lawenda, tawuła japońska, powojniki kwitnące 
późnym latem oraz krzewy, które mają kolorowe młode przyrosty.

Cięcie powojników rozpoczynamy, gdy pąki na pędach nabrzmieją. Jest 
to znak, że można rozpocząć cięcie wiosenne, przy czym sposób przy-
cinania powojników zależy od odmiany.

Pamiętajmy też, że nie wszystkie rośliny dobrze znoszą zabieg cięcia. Do 
takich zaliczamy np. magnolię, oczar, pigwowiec, piwonię drzewiastą, ró-
żanecznik czy tamaryszek. Przycinanie takich roślin należy ograniczyć 
do niezbędnego minimum. Należy też pamiętać, że dobrze naostrzone 
narzędzia to podstawa sukcesu prawidłowego przycinania. Prawidłowe 
przycięcie krzewów i drzew wpływa na lepsze kwitnienie i owocowanie 
roślin.

Elżbieta K.

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Podsumowanie projektów
Finał realizacji obydwu projek-
tów miał miejsce w hali sportowej 
szkoły, 27 lutego br. r. Osobami 
zaproszonymi były babcie i dziad-
kowie uczniów oraz seniorzy sku-
pieni w nasielskich grupach ludzi 
tzw. trzeciego wieku. Gospoda-
rzami wydarzenia byli uczniowie 
klas O – III (około dwustu osób) 
oraz ich panie nauczycielki Doro-
ta Fijalska, Anita Ciskowska, Joanna 
Chmielewska, Joanna Pichalska, Ju-
styna Jankowska, Małgorzata Ma-
jewska, Karolina Sawicka, Anna 
Łączyńska, Krystyna Bober, Marta 
Wrońska, które razem z dziećmi reali-
zowały programy. Koordynatorkami 
pierwszego projektu zatytułowanego 
„W krainie wierszy Jana Brzechwy” 
były panie: Beata Białorucka i Ewa Ka-
mińska. Drugi projekt był tzw. projek-
tem grantowym zaproponowanym 
przez Fundację ORLEN. Jego tematy-
ka zawierała się w tytule: „Moje miej-
sce na ziemi”. Projekt jego realizacji 
przygotowany przez Ewę Kamińską 
zyskał uznanie organizatorów, co za-
owocowało pozyskaniem 4 tys. zł  
na jego realizację.

Goście tego dnia nie zawiedli. Ku ra-
dości organizatorów, a zwłaszcza dzie-
ci, przybyli tłumnie. Już przy wejściu 
byli radośnie witani przez grupę dzie-

ci i częstowani czerwonymi lizakami 
w kształcie serduszek. Piękny był wy-
strój hali. Wszystkich bardzo serdecz-
nie powitała wicedyrektor Monika 
Orłowska – Wiśniewska. Następnie do 
realizacji barwnego i wesołego wido-
wiska przystąpiły panie koordynatorki, 
ich koleżanki oraz dwie setki koloro-
wo ubranych dzieci. 

Całe kolorowe widowisko trwało pra-
wie dwie godziny. Było bajecznie,  
bo bajeczne są wiersze Jana Brzechwy, 
które były inspiracją dla widowiska. 

W informacji o podjętych w trakcie re-
alizacji zadań projektów czytamy, że 
uczniowie zapoznali się na zajęciach 
z wieloma wierszami Jana Brzechwy, 
prezentowali je w zaprzyjaźnionych 

klasach młodszych i w Klubie Seniora. 
Organizowali też konkursy plastycz-
ne inspirowane wierszami Brzechwy. 
Ponadto poznali i nauczyli się wie-
lu piosenek z filmu „Akademia Pana 
Kleksa”. Pieniądze uzyskane z Fundacji 
ORLEN wykorzystano na zakup bar-
dzo potrzebnego dla szkoły podestu 
scenicznego. Swój wkład w realizację 
tego zakupu wniosła też Rada Rodzi-
ców Szkoły oraz parafialna Akcja Ka-
tolicka.

Rodzice dzieci też mieli udział w tym 
przedsięwzięciu. Przygotowali smacz-
ny poczęstunek dla wszystkich obec-
nych na imprezie. Na zakończenie 
robiono sobie rodzinne zdjęcia w baj-
kowej scenerii.

andrzejzawadzki
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Kurniki – to tylko tak pięknie brzmi…
Ponieważ od ponad pięciu lat prowadzona jest sprawa budowy tzw „kurników” 
w Mazewie Dworskim „A”, a ludność nie jest informowana o podstawowych kwe-
stiach w tej sprawie, przekazuję Państwu garść najważniejszych informacji, albowiem 
ustawa POŚ według której prowadzona jest sprawa, przewidziała prawo do szerokiej 
i szczegółowej informacji społeczeństwa w kwestiach inwestycji środowiskowych.
W Mazewie Dworskim nie są planowane żadne kurniki, tylko dwie przemysłowe, 
wielkogabarytowe tuczarnie drobiu rzeźnego o bardzo intensywnej obsadzie. Inwestor 
podkreślał, że będzie to chów „proekologiczny”. Mijał się z prawdą. Chów ekologiczny 
to 6 kur /m2. Tymczasem inwestor zaplanował 39 900 szt. drobiu na jeden cykl, czyli 
39 kg/m2 to jest 18,4 kur/m2. Nie jest to więc ekologiczna obsada, bo aż trzykrotnie 
wyższa! Mało tego – według Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Wsi, maksymalne 
zagęszczenie kur w tuczarniach winno wynosić 33 kg/m2. A nie 39 kg! Inwestor od 
samego początku planował zagęszczenie swojej hodowli ponad przeciętną miarę 
epatując „proekologią”. Jakby tego jeszcze było mało zaplanował – „uzasadniony 
ekonomicznie wariant alternatywny” z jeszcze większą obsadą – 43 100 kur w cyklu, 
czyli 42 kg/m2, czyli prawie 20 kur/m2. Z proekologią to nie miało nic wspólnego. 
Choć ładnie brzmiało… Inwestor obecnie odstąpił od „uzasadnionego ekonomicznie 
wariantu alternatywnego”.
Kwestie zdrowotne
Aby Urząd mógł wydać inwestorowi zgodną z przepisami prawa pozytywną decyzję 
środowiskową, wymagana jest tzw. analiza oddziaływania przedsięwzięcia na zdro-
wie i warunki życia ludzi. To bardzo ważny element. Tymczasem w niniejszej sprawie 
takiej analizy po prostu nie ma! Od pięciu lat mieszkańcy i ja osobiście wielokrotnie 
monitowaliśmy o wykonanie takiej analizy. Urząd był głuchy na nasze prośby. Nawet 
nie próbował. Wydał dwie pozytywne decyzje dla inwestora z zaniechaniem analizy 
oddziaływania przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi! Dzięki Bogu organy 
odwoławcze SKO i NSA wycofały obie decyzje Burmistrza z obrotu prawnego. Jakoś 
przeprosin ze strony Urzędu nie było…
Tymczasem Proszę Państwa!
Przez 31 kominów wentylacyjnych o dużych mocach, całe skażenie mikrobiologiczne 
i chemiczne z tuczarni będzie wywiewane na 10 m w górę, a dalej w zależności od 
warunków pogodowych na bliższą i dalszą okolicę. Na Was moi drodzy i na Wasze 
rodziny też. Na małe dzieciaczki też. Dzień po dniu. Rok po roku. Nie będzie zmiłuj. 
W ciągu roku tuczarnie wyprodukują min. 1400 kg pyłu. Sporo.
A w tym pyle znajdować się będą: m. in. szalenie niebezpieczny pył PM 2,5, o właści-
wościach kancerogennych z łatwością przenikający do krwiobiegu, gronkowce (wia-
domo jak trudno się to leczy), pałeczki Coli, streptokoki fekalne, paciorkowce, wirusy 
pryszczycy, grzyby chorobotwórcze, różne pasożyty i prątki gruźlicy. No na zdrowie…
Pani Kierownik Wydziału Środowiska poradziła nam ostatnio byśmy skorzystali  
ze szczepień……..
Ale to jeszcze nie wszystko. Z kominów tuczarni rozwiewane na nasze głowy 
będą: siarkowodór, amoniak, tiole, sulfidy, fenole, ketony, aldechydy, tlenek węgla, 
dwutlenek siarki, benzopiren itd. Na takie skażenie zdrowotne szczepionek nie ma. 
Często i leków też nie ma...
W imię czyich interesów teren Mazewa, Słustowa i okolic zostanie skażony mikro-
biologicznie i chemicznie. Po co to wszystko?
To tylko jednostkowy biznes inwestora kosztem zdrowia wielu niewinnych ludzi. 
To nie jest inwestycja niezbędna dla rozwoju społecznego. W sklepach mamy już 
górę drobiowego mięsa. Nowe tuczarnie produkują na eksport, trując okolicznych 
mieszkańców i nasze wspólne środowisko. W całym kraju zaroiło się od tego an-
tynarodowego biznesu. Jakoś Niemcy, Szwedzi, Szwajcarzy nie niszczą tak swoich 
czystych krajów.
Zasada jest prosta. Jak staną w danym terenie jakieś tuczarnie, za chwilę powstają 
obok następne. I następne. Bywa że po kilkaset. Po naszych polskich ziemiach rozścielają 
się na dużych połaciach rozrastające się jak nowotwór kolejne tuczarnie. Nikt się nie 
przejmuje nieszczęsnymi tubylcami z takich okolic tracącymi z każdym dniem zdrowie. 
Żyją w upokarzającym godność ludzką odorze. Tracą cały swój dorobek życiowy, bo nikt 
od nich nie kupi ani domów, ani ziemi. Ich życie zostało zrujnowane. Nie pocieszajcie się,  
że to tylko problem Mazewa i Słustowa. Jak u nas staną tuczarnie, ani się obejrzycie jak 
do Was ten problem zastuka. Nawet jak my się obronimy – będą próbować gdzieś obok.
Jest pilna potrzeba stworzenia MPZP – miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – chroniącego generalnie nasze środowisko w Gminie i nasze 
żywotne potrzeby zdrowotne przed tym zagrożeniem. I podobnymi. Inwestorzy 
niech poszukają innej pracy, a dziesiątkom rodzin pozwolą spokojnie odsapnąć 
wieczorami bez odoru, trujących pyłów, bakterii i chemikaliów.
I na tym chciałam na dzisiaj skończyć, ale po prostu muszę ustosunkować się do 
wypowiedzi Burmistrza z poprzedniego numeru „Życia Nasielska”
1.) Burmistrz wnosił: „WSA w przedmiotowej sprawie podziela stanowisko organów, 
że treść przedłożonego raportu inwestora jest zgodna z ustawą OOŚ”. Litości Pani 
Burmistrzu!
Raport nie jest zgodny z ustawą OOŚ, bo obarczony jest kilkudziesięcioma zarzutami 
fachowych ekspertyz!!! Dodatkowo powołuje się Pan na wadliwy wyrok WSA wyco-
fany przez Naczelny Sąd Administracyjny ponad rok temu po rozprawie kasacyjnej. 
Dlaczego nie poinformował Pan czytelników, że powołuje się Pan na wadliwy „niebyt 
prawny”? Że cytuje Pan błędne wyroki wycofane z obrotu prawnego?
Świadomie wprowadza Pan w błąd czytelników. To jest brak praworządności i sprzeczne 
z zasadą pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej i Państwa.
2.) Dalej cytuję Pana Burmistrza: „Co się tyczy podpisów (351 pod protestem mieszkań-
ców), nie wynika wyraźnie i jednoznacznie, czego te podpisy dotyczą i czy podpisujący 
mieli pełną świadomość pod jakim stanowiskiem się podpisują i czego dotyczącym”. 
Litości Panie Burmistrzu!!!
Mieszkańcy gminy to nie jakieś matołectwo, które nie wie, co czyni i co podpisuje. Pan 
ich świadomie obraża. Należą się mieszkańcom Mazewa i okolic podpisanym pod 
protestem przeprosiny. Obraził Pan 351 osób! Och jak te podpisy uwierają od 2015 
roku… A to jesteśmy ciągani na policję, a to zastraszani przez inwestora, że Ci co się 
podpiszą będą ciągani do odpowiedzialności i obecnie jak to opisałam w poprzednim 
„Życiu Nasielska”. A teraz znowu ...
3.) Panie Burmistrzu! Bardzo Pana proszę o skupienie się na merytoryce. Czytałam 
obecne (szóste z kolei) uzupełnienie raportu inwestora. Z kilku powodów może 
Pan i winien Pan już wydać inwestorowi negatywną decyzję środowiskową, by być 
w zgodzie z przepisami…

Barbara Korsak 
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W oczekiwaniu wiosny
Wisienką na torcie aktywności 
na świeżym powietrzu był start 
członków w minioną niedzie-
lę w Pułtusku na dystansie 5 km. 
Krzysztof, Amina i Adam repre-
zentowali NBT w tym zaprzyjaź-
nionym biegowo mieście. Adam 
Zalewski przyzwyczai ł  nas do 
dobrych startów i tym razem nie 
zawiódł, zajął 2 miejsce z nad-
zwyczajnym czasem 17:50.

Pogoda za oknem nie rozpieszcza, 
raczej zniechęca do opuszczenia 
ciepłych domowych pieleszy. Zimy 
w tym roku nie było i nie zapowia-
da się, by przywitały nas śniegi i po-
rządny mrozek. Za to w dużej ilości 
mamy chmury, wilgoć i deszcz, nie-
wielkie przebłyski słońca tylko przy-
pominają tęsknotę za wiosną. Jak 
radzić sobie z takimi depresyjnymi 
dniami? Odpowiedź na to pytanie 
jest prosta - ruch to zdrowie. Kiedy 
doświadcza się obniżonego nastro-
ju, trudno się zmobilizować do ćwi-
czeń. Paradoksalnie — właśnie to 
może dość szybko poprawić nam 
samopoczucie. Ruch podnosi po-
ziom tryptofanu niezbędnego do 
wytwarzania serotoniny (odpowie-
dzialnej za poczucie zadowolenia) 
oraz noradrenaliny, która zwiększa 
odporność na stres. Obniża też po-
ziom kortyzolu — hormonu stresu. 
A skracając te trudne naukowe dy-
wagacje, ruch to więcej uśmiechu  
i energii na co dzień.

Członkowie Nasielsk Baszta Team, 
znając tajniki dobrego samopoczu-
cia, ruszyli uprawiać biegi, kolarstwo 
i wiele innych aktywności. Na po-
czątek tradycyjna impreza w naszej 
okolicy, czyli Wieliszewski Crossing, 
w którym zarówno na rowerach, jak  
i biegowo startowali zawodnicy z 
NBT. Drużynowo zajęliśmy w niej 
solidne, mocne 5 miejsce. Kolejny 
ciekawy weekend to Półmaraton 
Wiązowski. To jeden z najstarszych 
biegów długodystansowych rozgry-
wanych w Polsce. Mimo skompliko-
wanych warunków pogodowych, 
nasi reprezentanci poradzili sobie 
wyśmienicie: Robert Sierzputowski 
czas 1.30.47; Piotr Śmietański czas 
1.40.03; Łukasz Dalecki czas 1.48.52.

Jeśli takie wyniki oraz imprezy 
nadal zniechęcają do wyjścia, to 
można spędzać aktywnie czas we-
wnątrz budynku. Dla mieszkańców 
Nasielska Stowarzyszenie przygo-
towało nie lada gratkę, a więc sek-
cję pływacką. W co drugi wtorek 
miesiąca grupa chętnych rusza 
razem do pobliskiego Pułtuska 
rozkoszować się urokami basenu. 
To właśnie tam, pod okiem do-

świadczonych trenerów, ćwiczy-
my pływanie, jak również bawimy 
i chlapiemy.

Lubisz aktywnie spędzać czas? Lubisz 
sport w każdym wydaniu? Zaprasza-
my zróbmy to wspólnie.

JKR
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KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
6-8 marca godz. 15:00

11-12 marca godz. 15:00

SUPERPIES I TURBOKOT
Animacja, Familijny, Komedia;  Wielka Brytania; Czas 
trwania: 1 godz. 30 min.

Po 50 latach w kosmosie i powrocie na Ziemię, lojal-

ny Pies wyrusza na poszukiwania swojego właściciela.

6-8 marca godz. 17:00 i 19:15

11-12 marca godz. 17:00 i 19:15

ZENEK
Biograficzny, Muzyczny;  Polska; Czas trwania: 2 godz.

Historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swo-
je wielkie marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Dzięki 
uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął 
niebywały sukces.

13-15 marca godz. 15:00 2D dubb.

18-19 marca godz. 15:00 2D dubb.

CHŁOPIEC I WILK
Komedia;  Francja; Czas trwania: 1 godz. 20 min.

Babcia Hugo mieszka samotnie w domu nad brzegiem 
morza, a jej największym marzeniem jest zorganizo-
wanie hucznego przyjęcia, na które stawi się cała ro-
dzina.

13-15 marca godz. 17:00 2D

18-19 marca godz. 17:00 2D

PTAKI NOCY  
(I FANTASTYCZNA  

EMANCYPACJA  
PEWNEJ HARLEY QUINN)

Akcja, Sci-Fi;  USA; Czas trwania: 1 godz. 49 min.

Harley Quinn, Czarny Kanarek, Łowczyni oraz Re-
nee Montoya łączą siły w walce z Romanem Sionisem  
i Victorem Zsaszem.

13-15 marca godz. 19:15 2D

18-19 marca godz. 19:15 2D

DŻENTELMENI
Kryminał, Akcja;  USA; Czas trwania 1 godz. 53 min.

Handlarz marihuany postanawia sprzedać narkotyko-
we imperium i przejść na emeryturę. Pożegnanie z pół-
światkiem nie będzie jednak tak łatwe, jak mogło mu 
się wydawać.

20-22 marca godz. 15:00 2D dubb.

25-26 marca godz. 15:00 2D dubb.

TURU. W POGONI ZA SŁAWĄ
Animacja, Komedia;  Argentyna, Hiszpania; Czas trwania: 
1 godz. 20 min.

Przez swój śmieszny wygląd oraz fakt, że nie potrafi 
składać jajek, kurka Turu jest źródłem żartów dla całe-
go kurnika. Wszystko zmienia się, kiedy Isabel – eme-
rytowana nauczycielka muzyki zabiera kwoczkę na 
swoją farmę. Tam też dochodzi do niebywałego od-
krycia. Okazuje się, że Turu posiada niezwykły talent. 
Nie tylko potrafi mówić ludzkim głosem, ale również 
wspaniale śpiewać. 

20-22 marca godz. 19:00 2D

25-26 marca godz. 19:00 2D

SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER
Thriller;  Polska; Czas trwania: 2 godz. 10 min.

Tomek (Maciej Musiałowski), student prawa Uniwersy-
tetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie i 
wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten 
fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową 
od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) 
– rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki  
z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na 
jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życz-
liwość swoich dobroczyńców.

Baran 21.03-20.04
Nowe pomysły i projekty pozwolą Ci 
zmienić spojrzenie na świat. Odczujesz 
poprawę swojego położenia, ale możesz 
stać się nieco wybuchowy. Zwolnij tempo 
i bądź bardziej refleksyjny.

Byk 21.04-20.05
Będziesz silny, pewny siebie i zdecydowa-
ny odnieść sukces. Możesz zabierać się za 
trudne sprawy, ważne zadania i cięższe pra-
ce fizyczne. Ale jeśli ktoś zaoferuje Ci swoją 
pomoc, skorzystaj z niej. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie rozpraszaj energii na głupstwa i nieistot-
ne spory z przeciwnikami. Niech konkuren-
cja sama ze sobą walczy, Ty bądź ponadto, 
bo i tak szczęście Ci sprzyja. Będziesz w na-
stroju do działania. 

Rak 22.06-22.07
Będziesz w dobrej formie, ale panuj nad 
nerwami i bądź uważny. Lepiej robić 
wszystko powoli i ostrożnie. Unikaj kawy 
i mocnej herbaty, bo podskoczy Ci ciśnie-
nie. Nie daj się wyprowadzić z równowagi. 

Lew 23.07-23.08
Twoje atuty to osobisty urok, fantazja i kre-
atywność, a jednocześnie umiejętność lo-
gicznego rozumowania i działania. Musisz 
tylko dobrze je wykorzystać, a osiągniesz 
sukces, nie tylko w sprawach zawodowych. 

Panna 24.08-22.09
Wszyscy teraz będą od Ciebie czegoś chcie-
li. Nie wściekaj się, tylko opanowanie i spokój 
pozwolą Ci uporać się ze wszystkimi sprawami 
na czas. Potrzebujesz regeneracji sił – zacznij 
żyć wolniej.

Waga 23.09-23.10
Będziesz towarzyski, wyrozumiały i otwarty 
na różne nowe propozycje. Tylko nie graj na 
cudzych uczuciach. Szanuj to, co masz i nie 
daj się naciągnąć żadnym akwizytorom. 
Zrób generalne porządki.

Skorpion 24.10-22.11
Spotkasz przyjaciół z dzieciństwa, którzy 
zaproszą Cię do korzystnej dla wszystkich 
współpracy. Znajdź czas na sen, gotowanie 
zdrowych potraw i zabiegi kosmetyczne. 
Dzięki temu poczujesz się lepiej.

Strzelec 23.11-21.12
Jeśli jesteś samotny, to nie rezygnuj zbyt 
szybko ze znajomości, która dobrze się za-
powiada. Nie oceniaj ludzi zbyt pochop-
nie. Możesz mieć chwilowe wrażenie,  
że w Twoje życie wdarł się chaos.

Koziorożec 22.12-20.01
Zastanów się, jakie są twoje mocne strony 
i na nich buduj scenariusz przyszłych sukce-
sów. Możesz mieć więcej zajęć i obowiąz-
ków, ale mimo to znajdź czas na ważne dla 
Ciebie spotkania z przyjaciółmi.

Wodnik 21.01-19.02
Zapomnij o konfliktach i urazach, które 
ostatnio nie dawały Ci spokoju i zajmij 
się poprawą swoich relacji z innymi. Czas 
sprzyjać będzie kontaktom w środowisku 
zawodowym.

Ryby 20.02-20.03
Zastanów się, co daje Ci prawdziwe poczucie 
bezpieczeństwa. Pamiętaj, że niektóre zmiany 
w Twoim życiu mogą być dobrodziejstwem. 
Podejmuj ryzyko, bo rzeczy warte zdobycia 
rzadko osiąga się bez wysiłku.

HHOORROOSSKKOOP
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DROBNE

Firma KAM-POL w Nasielsku zatrudni 
na umowę o pracę: pracowników pro-
dukcji, operatorów wózków widłowych, 
elektryka-automatyka, mechanika prze-
mysłowego. Tel. 784 902 549.

Firma Auto-Max zatrudni sprzedawcę 
do sklepu motoryzacyjnego i mechanika 
samochodowego. Tel. 604 450 860.

Budowa domów murowanych i drewnia-
nych. Tel. 661 906 601.

Sprzedam działkę budowlaną 2 700 m2 
z dostępem do drogi publicznej w Cegielni 
Psuckiej k. Nasielska, 115 000 zł. Tel. 602 
443 691.

Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.

Ocieplanie – remonty. Tel. 667 569 562.

Cyklinowanie, układanie podłóg. Tel. 797 
272 253.

Sprzedam dom w Nasielsku, ul. Sosnowa, 
rok budowy 2015. Tel. 609 566 850.

Sprzedam działkę rolną o pow. 2418 m2 
w miejscowości Cieksyn, ul. Spacerowa. 
Cena 60 tys. zł. Tel. 531 881 222, 23 691 
27 19.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 
774.

Zatrudnię fryzjerkę. Nasielsk. Tel. 889 
307 122.

Kupię małe mieszkanie w Nasielsku.  
Tel. 668 039 796.

Sprzedam maszyny stolarskie. Tel. 692 
476 791.

Sprzedam ciągnik Ursus C-82, pszenżyto, 
owies i żyto. Tel. 690 156 355.

Sprzedam działkę budowlaną 1300 m2. 
Studzianki. Tel. 508 991 029.

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
2.03.–8.03.2020 r. Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek

9.03.–15.03.2020 r. Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek
16.03.–22.03.2020 r. Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.
23.03.–29.03.2020 r. Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.

UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r.

Grupa AA „Powrót do Źródeł”  
zaprasza we wtorki o godz. 19.00 

na mityng
Tel. 573 237 400.

Szkolenia i usługi BHP i P.POŻ
Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa firm w zakresie PFRON
Wdrożenie RODO

Monika Sadowska, tel. 606 450 438
monikasadowska-kadry@wp.pl

INFORMACJA

Środowiskowy Dom Samopomocy 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku – Monika Nojbert uprzejmie informuje, że od 
stycznia 2020 roku w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczął swoją działalność Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy. 

Zachęca się wszystkie osoby:
 – przewlekle psychicznie chore,
 – osoby upośledzone umysłowo,
 – osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną do uczestnictwa w zajęciach Środowi-
skowego Domu Samopomocy.

Dom świadczy usługi w zakresie m. in.:
 – treningu funkcjonowania w codziennym życiu;
 – terapii ruchowej;
 – poradnictwa psychologicznego;
 – wyżywienia;
 – zapewniony jest dowóz uczestników.

Dyrektor MOPS – Monika Nojbert zwraca się z prośbą o rozpowszechnianie tej informacji, ponieważ z pew-
nością jest wiele osób na terenie gminy Nasielsk, które mogłyby spędzać czas w ww. Środowiskowym Domu 
Samopomocy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Moniką Nojbert, tel. 604 171 105.
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DO ADOPCJI

Pilnie poszukiwany dom
Na dobry dom czekają dwie pięk-
ne suczki. Korba 8 letnia sunia w ty-
pie husky, ogólnie towarzyska, choć 
czasami trzyma dystans (trochę jak 
kot). Jest w niej 100% miłości dla do-
rosłych i dzieci. Korba jest energiczna, 
kocha biegi – potrzebuje dużo ruchu, 
nie przepada za innymi zwierzakami. 
Podczas upałów kopie doły, żeby się 
schłodzić, uwielbia wodę. Korba jest 
zaczipowana, wykastrowana i za-
szczepiona. Przebywa w Warszawie. 
Szukamy jej doświadczonych opiekunów którzy znają specyfikę rasy. Kon-
takt w sprawie adopcji tel. 608 799 836. 

Vera to również 8 letnia sunia w typie 
husky. Kocha ludzi, zarówno doro-
słych, jak i dzieci. Jest nieśmiała, de-
likatna, wspina się po ogrodzeniach. 
Potrzebuje dużo ruchu, nie przepa-
da za innymi zwierzakami, na spa-
cerach raczej nie lubi innych psów. 
Podczas upałów kopie doły, żeby 
się schłodzić, uwielbia wodę. Sunia 
jest zaczipowana, wykastrowana i 
zaszczepiona. Vera przebywa War-
szawie. Szukamy odpowiedzialnych opiekunów, znających specyfikę rasy. 
Kontakt w sprawie adopcji oraz po więcej informacji pod nr tel. 608 799 836.

Prosimy o pomoc w opłacie faktury za kastracje: www.ratujemyzwie-
rzaki.pl/kastracja-korba-i-vera

Kwalifikacja wojskowa 2020
Od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona 
kwalifikacja wojskowa.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu 
obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukoń-
czyły 18 rok życia.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r.?
1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.

2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej.

3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złoży-
ły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej 
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 
2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa  
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawa-
nych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944)

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie 
określonym w wezwaniu.

Kwalifikacja wojskowa 2020. Roczniki i terminy kwalifikacji wojskowej.
Co warto wiedzieć?

1. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, 
po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania 
orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany 
stosunek do służby wojskowej.

2. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za 
trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

3. W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, 
które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej 
terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do 
służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

4. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za 
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy 
aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności 
„A”, „D” lub „E”.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA:
Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Mazowieckim – przyjmuje wezwane osoby z terenu po-
wiatu nowodworskiego, pod adresem: ul. Górska 39, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w Zespole Szkół Za-
wodowych Nr 1 - budynek Warsztatów Szkolnych (tel. 604 213 416, 664 193 167) . Komisja pracuje w okresie  
od 17 marca do 2 kwietnia 2020 r. 

Terminy kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu gminy Nasielsk:

Od 23 marca 2020r. do 25 marca 2020 roku (mężczyźni);

2 kwietnia 2020 roku (kobiety).

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Czym są pseudohodowle?
Wracamy do tematu pseudohodowli. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czym jest pseudohodowla, musimy wiedzieć, czym jest hodowla z praw-
dziwego zdarzenia, czym jest pies rasowy, które psy są hodowlane, kto  
o tym decyduje, co to jest metryka i rodowód. Zaczynamy więc od po-
czątku. Pies rasowy, który ma rodowód, to taki, który ma udokumentowa-
ne pochodzenie włącznie do 4 pokoleń wstecz i jego protoplaści również 
mają rodowody, czyli odpowiadają wzorcowi rasy. Każda rasa ma swój 
wzorzec, który określa wzrost, proporcje ciała, rodzaj włosa, umaszczenie, 
a także, co równie ważne, cechy psychiczne odpowiadające danej rasie. 

Warto dodać, że w zależności od rasy, każda ma przeprowadzane testy 
psychologiczne. Np. agresja na ringu jest niedopuszczalna i dyskwalifikuje 
psa z hodowli, nawet ras uznawanych za agresywne. Te szczególnie mu-
szą przejść test IPO. Związek kynologiczny w Polsce jest jedyną organi-
zacją uznaną przez międzynarodową federację kynologiczną, w skrócie 
FCI. Jest to jedyny związek, który wystawia rodowody zgodne ze sztuką 
hodowlaną i zwierzęta odpowiadają swojemu wzorcowi. Żeby hodowca 
miał sukę hodowlaną, musi ona wziąć udział w minimum trzech wysta-
wach, w tym jednej międzynarodowej lub klubowej i otrzymać trzy razy 
ocenę co najmniej - bardzo dobrą. Aby samiec mógł być reproduktorem, 
musi mieć trzy oceny doskonałe. Każdy szanujący się hodowca i miło-
śnik rasy będzie rozmnażał psy, które są najbliższe wzorcowi rasy. Każde 
szczenię z takiego miotu ma wystawianą metrykę. W hodowli suka może 
mieć szczeniaki raz w roku kalendarzowym, jak również może być matką, 
tylko do ósmego roku życia. 

Podsumowując, można powiedzieć, że prawdziwa hodowla psów ra-
sowych jest nastawiona na otrzymanie psa idealnego, czyli najbliższego 
wzorcowi rasy. Hodowla taka jest długotrwała, wymaga nakładu pracy, 
cierpliwości i zaangażowania. Po nowelizacji ustawy o ochronie praw 
zwierząt, gdzie uchwalono, że tylko psy rasowe mogą być rozmnażane, 
powołano bardzo dużo związków i stowarzyszeń, w których hodowane są 
psy poza wzorcem rasy i nikt tego nie kontroluje. 

Do hodowli zostają wykorzystane psy, które wypadły z hodowli lub mają 
różne wady np. krzywy zgryz, dysplazję czy są agresywne. Stowarzysze-
nia takie wystawiają rodowody, które nie są żadnym dokumentem po-
twierdzającym pochodzenie psa, a co za tym idzie, taki pies nie jest psem 
rasowym, ale tylko podobnym do danej rasy. To właśnie te pseudoho-
dowle nastawione są na szybki zysk. Łamane są nie tylko wszelkie kano-
ny hodowli, ale często w takich przypadkach dochodzi do łamania praw 
zwierząt, a wręcz znęcania się nad nimi. Suki są traktowane jak „maszynki” 
do rodzenia szczeniąt. Dodatkowo trzymane są w koszmarnych warun-
kach, ciasnych klatkach, odchodach, nie mają odpowiedniej opieki wete-
rynaryjnej. Często posiadają wady genetyczne, są chore, niedożywione, 
nie mówiąc już o stanie psychicznym psów tak, aby były stabilne i zrów-
noważone emocjonalnie. Wtedy mamy szczenięta bojące się człowieka 
i zdziczałe. 

Anna Z.

W RAMCE

Uwaga! Akcja kastracja!
Od 17 lutego br. trwa akcja bezpłatnej kastracji suk właścicielskich. Jest ona połączona z odrobaczeniem i czipo-
waniem. Chętnych właścicieli, którzy są mieszkańcami gminy Nasielsk prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod 
numerem tel. 735 084 106 lub 570 512 956. Można też wysłać SMS z prośbą o kontakt. 

Dodatkowo w dwie kolejne soboty kwietnia br. na terenach wiejskich, w wyznaczonych przez Burmistrza 
Nasielska remizach, będzie przeprowadzona darmowa kastracja połączona z czipowaniem i odrobaczaniem 
zwierząt. Więcej szczegółów już wkrótce. 

Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk
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Brydż
Wyniki turnieju „piątego”  21.02.2020 r.:
1. Robert Truszkowski – Janusz Wydra  75 pkt (59,52%)
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  75 pkt (59,52%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   75 pkt (59,52%)
4. Mariusz Figurski – Janusz Muzal  67 pkt (53,17%)
5. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   63 pkt (50,00%)
6. Kazimierz Kowalski – Emilian Tysa  63 pkt (50,00%)
7. Jacek Jeżółkowski – Zbigniew Michalski  47 pkt (37,30%)
8. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  39 pkt (30,95%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2020:
1.  Janusz Wydra      36 pkt
2-3.  Piotr Kowalski      35 pkt
 Grzegorz Nowiński     35 pkt
4. Robert Truszkowski     34 pkt
5. Waldemar Gnatkowski     29 pkt
6. Krzysztof Michnowski     26 pkt
7-8. Alicja Bartosik      23 pkt
 Mariusz Figurski      23 pkt
9-11. Krzysztof Brzuzy      22 pkt
 Józef Dobrowolski      22 pkt
 Krzysztof Morawiecki     22 pkt

PK
R E K L A M A

Z Urzędu Miejskiego 

Koniec sezonu na lodowisku 
Ze względu na panujące warunki atmosferyczne informujemy, że lodo-
wisko w Nasielsku zakończyło swoją działalność w obecnym sezonie. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili obiekt i zapraszamy 
w kolejnym sezonie.

Wydział Administracji i Nadzoru

NA SPORTOWO

Turniej tenisa 
stołowego w Psucinie
W niedzielę, 16 lutego br., 
w remizie OSP Psucin od-
był się pierwszy turniej te-
nisa stołowego pod nazwą 
,,Ferie w Psucinie” o Pu-
char Burmistrza Nasielska. 
Sportowcy rywalizowa-
li w dwóch kategoriach: 
open oraz junior. Do za-
wodów łącznie zgłosiło się 21 zawodników. Wśród juniorów rozgrywano 
mecze każdy z każdym, a bezkonkurencyjny okazał się Marcel Krzy-
żewski, który zwyciężył we wszystkich spotkaniach, nie tracąc w nich 
nawet seta! Mistrzowi wśród juniorów udało się pokonać nawet faworyta 
gospodarzy - Prezesa OSP Psucin - Marcina Śmietańskiego! 

Ostateczna klasyfikacja juniorów: 1. Marcel Krzyżewski, 2. Bartek Waw-
rzyński, 3. Kuba Adamski.

Starsi zawodnicy rywalizowali w trzech grupach po siedem osób w każ-
dej. Ostatecznie do najlepszej ósemki awansowali: z Grupy A - Piotr Wi-
śniewski oraz Marcin Śmietański, z Grupy B - Jarosław Menich i Marcel 
Krzyżewski zaś z Grupy C - Jan Wawrzyński i Piotr Dalecki. Zwycięstwo 
w turnieju należało ostatecznie do Jarka Menicha, który okazał się tego 
dnia bezkonkurencyjny.

Wyniki kategorii open: 1. Jarek Menich, 2. Piotr Wiśniewski, 3. Marcel 
Krzyżewski.

Na koniec spotkania burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Pio-
trem Kilisiem organizatorem wydarzenia wręczyli najlepszym zawod-
nikom ufundowane przez Gminę Nasielsk dyplomy, puchary i nagrody 
rzeczowe oraz życzyli wszystkim wielu kolejnych spotkań w tak dobrej 
atmosferze.

Jak widać, sportowców w naszej gminie nie brakuje! Wszystkim uczest-
nikom turnieju serdecznie gratulujemy udziału w zawodach, a zwycięz-
com życzymy kolejnych osiągnięć, za które trzymamy kciuki!

Urząd Miejski

PIŁKA NOŻNA 

Startuje  
runda wiosenna
Znany jest już terminarz meczy, które rozegrają nasielskie drużyny Żbika. 
Pierwszy, inaugurujący rundę wiosenną sezonu 2019/20, mecz rozegra-
ny zostanie 14 marca na nasielskim stadionie z obecnym liderem w grupie 
Narwią Ostrołęka. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00. Poprzednio 
obie drużyny spotkały się 14 sierpnia 2019 roku, a mecz zakończył się re-
misem. Dla przypomnienia Narew Ostrołęka awansowała z A klasy grupy 
ciechanowsko-ostrołęckiej i idzie jak burza w klasie okręgowej. Tydzień 
później drużyna seniorów także zagra na własnym boisku. Tym razem bę-
dzie to spotkanie z GKS Strzegowo, także o godzinie 14.00. Drużyna ta 
obecnie zajmuje 12 miejsce w tabeli mając na koncie 14 punktów zdoby-
tych w czterech zwycięstwach i dwóch remisach. W rundzie jesiennej GKS 
Strzegowo przegrało 9 spotkań.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA 

Mecze 
kontrolne
Drużyna seniorska Żbika ma  
za sobą dwa kolejne mecze spa-
ringowe. Trudnym przeciwnikiem 
okazał się KS Łomianki. Spotkanie 
rozegrane 22 lutego zakończyło 
się wynikiem 8:1 dla naszych ry-
wali. Jedyną honorową bramkę 
w spotkaniu zdobył Michał Ernest. 
KS Łomianki gra od 9 sezonów 
w IV lidze północnego Mazow-
sza. Obecnie zajmuje 4 miejsce 
w tabeli z 29. punktami na koncie, 
tracąc do lidera (Drukarz Warsza-
wa) 6 punktów.

1 marca Żbikowi poszło lepiej. 
Mecz kontrolny z Dębem Wie-
liszew zakończył się przegraną 
naszych rywali. Drużyna ta gra 
w lidze okręgowej w grupie War-
szawa I, gdzie zajmuje obecnie 
szóste miejsce  z 26 punktami. 

3 bramki w tym meczu zdobyli 
zawodnicy Żbika – dwie Michał 
Ernest, a jedną Sebastian Chmie-
lewski, natomiast zawodnicy 
Dębu Wieliszew nie zdobyli żad-
nej bramki.

Michał B.


