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Debata  
o bezpieczeństwie
Komendant  Powiatow y Po-
l ic j i  w Now ym D worze Ma-
z o w i e c k i m  o ra z  B u r m i s t r z 
Nasielska zapraszają wszystkich 
mieszkańców gminy Nasielsk  
na „Debatę Społeczną” o bez-
pieczeństwie. Spotkanie odbę-
dzie się we wtorek, 24 listopada 
o godz. 17.00 w kinie NIWA, ul. 
Kościuszki 12. 

czytaj na str. 9

WITAJ MARYJO

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nawiedził po 40 latach parafie dekanatu 
nasielskiego w dniach 7–17 listopada br. Jako pierwsi powitali Czarną Madonnę 
wierni z parafii pw. św. Katarzyny w Starych Pieścirogach. Swoją peregrynację po 
naszym dekanacie Jasnogórska Madonna zakończyła w parafii pw. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Nunie.

Kredyt na przedszkole
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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./fax 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. 23 693–10–25

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00

Wtorek 10.00–13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

Dyżury aptek 
Informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta  

oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi 
numerami telefonu:

na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

listopad-grudzień 2015 r.
16.11.-22.11.2015 r. - Apteka HERBA, ul. Sikorskiego 5/18, Stare Pieścirogi;
23.11.-29.11.2015 r. - Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek;
30.11.-6.12.2015 r. - Apteka, ,,Przy Stacji”, ul. Modlińska 18, Pomiechówek;
7.12.-20.12.2015 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk.

(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Z UM

Most w Pniewskiej Górce 
i droga w Broninku
Zakończyła się od-
b u d o w a  m o s t u 
przy ul . Pniewska 
Górka w Nasielsku 
oraz drogi gminnej 
w Nasie l sku przy  
ul. Broninek. 
Zadanie było reali-
zowane z udziałem 
środków pochodzą-
c ych z  rezer w na 
usuwanie klęsk ży-
wio łow ych, które 
miały miejsce w 2011 r. Zadanie było ostatnim z przewidzianych wówczas 

do realizacji. Wartość 
prac wynosi łącznie 
645 tys. zł, czego do-
finansowanie z Urzę-
du Wojewódzkiego 
to 306 tys. zł. Odbiór 
inwestycji odbył się 
3 listopada br. Pra-
ce wykonywała fir-
ma Przedsiębiorstwo 
Transportowo-Han-
dlowe WAPNOPOL 
z Glinojecka. 

Z UM

Odpady remontowe 
i budowlane 
W związku z tym, że choć nowy system gospodarki odpadami działa od 
2013 r., nadal niektórzy nie wiedzą, że w ramach wnoszonych opłat (7 zł 
od osoby za odpady segregowane i 13 zł od osoby za odpady zmieszane) 
nie są odbierane wszystkie odpady sprzed posesji.
Sprzed posesji odbierane są odpady zmieszane oraz segregowane, ogól-
nie: plastik, papier i szkło, oraz w wyznaczonych terminach odpady 
wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jeżeli w po-
jemniku na odpady zmieszane znajdują się odpady, które powinny być 
przekazane indywidualnie, firma ma prawo odpadów nie odebrać. Prosi-
my o przestrzeganie poniższych zasad oraz w przypadku, gdy wnoszona 
jest opłata za odpady segregowane, przestrzegać zasad segregacji.
Nasilone zostaną kontrole przekazywania odpadów i w przypadku, gdy 
zasady nie będą przestrzegane, zostaną przez gminę naliczane kary oraz 
wyższe opłaty. Przypominamy w tym miejscu również o obowiązku 
oznakowania posesji – odpady z posesji nieoznakowanych mogą zostać 
nieodebrane.

W związku z tym przypominamy po raz kolejny,  
że do pojemników na odpady zmieszane wrzucamy:
1. resztki żywności;
2. fusy po kawie i herbacie;
3. skorupki po jajkach i orzechach;
4. zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne;
5. mokry, zabrudzony papier;
6. fajans, porcelanę;
7. pampersy;
8. tekstylia;
9. popiół.

W pojemniku tym nie wolno umieszczać odpadów 
wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, 
takich jak:
1. leki;
2. zużyte baterie i akumulatory;
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4. puszki i butelki po chemikaliach;
5. odpady po drobnych remontach;
6. połamane części mebli;
7. zużyte opony.

Wszystkie odpady „problemowe” w niewielkich ilościach (wytwarzanych na bie-
żąco w gospodarstwach domowych) można nieodpłatnie (w ramach wnoszo-
nej opłaty) przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Punkt ten znajduje się na bazie ZGKiM, w Nasielsku, ul. Płońska 43. Punkt czynny 
jest każdego dnia, oprócz poniedziałków, w godz. 7:00–15:00 oraz w soboty 
w godz. 8:00–15:00. W PSZOK można również bezpłatnie przekazać odpady 
poremontowe, ale wyłącznie w niewielkich ilościach. Uwaga: w PSZOK nie jest 
odbierana papa.
Odpady remontowe pochodzące z gospodarstwa domowego, które powstały 
w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, 
powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tę usługę. 
Można je również przekazać we własnym zakresie i na własny koszt firmie 
BŁYSK-Bis Sp. z o.o. z Makowa Mazowieckiego. Osobą do kontaktu w Firmie 
BŁYSK-Bis jest p. Anna Budniak – tel. 500-123-051. Firma na Państwa zlecenie 
podstawi odpowiedni kontener, który po napełnieniu odbierze, i wystawi fakturę 
za powyższą usługę.
Koszt podstawienia kontenera na 3 dni i odebrania zapełnionego wynosi:
– kontener KP-5 (5 m3) – odpady w postaci czystego gruzu budowlanego – 
550 zł brutto,
– kontener KP-5 (5 m3) – zmieszane odpady ogólnobudowlane – 750 zł brutto,
– kontener KP-7 (7 m3) – zmieszane odpady ogólnobudowlane – 700 zł brutto.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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OBRADOWAŁA RADA

Kredyt na przedszkole
Nadz w yczajna se-
sja Rady Miejskiej , 
k t ó r a  o d b y ł a  s i ę 
w piątek, 6 listopada 
br. w nasielskim magi-
stracie, została zwoła-
na wniosek Bogdana 
Ruszkowskiego, bur-
mi s trza  Nas ie l ska . 
Uczestniczyło w niej 
14 radnych. Było to 
już XVI posiedzenie 
tego gremium od po-
czątku kadencji. Tym 
razem przedmiotem 
obrad było przyzwo-
lenie radnych na za-
ciągnięcie kredytu przez naszą 
gminę. 
Radny Grzegorz Arciszewski chciał 
wprowadzenia do porządku ob-
rad, który zawierał zaledwie jeden 
punkt dotyczący podjęcia dwóch 
uchwał, dyskusji oraz interpelacji 
radnych. Argumentował, że przy 
podejmowaniu tak ważnych decy-
zji mających określone skutki finan-
sowe należałoby wyjaśnić wszystko 
dokładnie. – Chcielibyśmy wie-
dzieć, o czym mamy decydować 
– podsumował radny Arciszew-
ski. Dodatkowego punktu do po-
rządku obrad nie wprowadzano, 
a burmistrz uzasadnił koniecz-
ność zwołania nadzwyczajnej se-
sji RM tym, że przetarg dotyczący 
kredytu musi znaleźć się w Biule-
tynie Informacji Publicznej. Porzą-
dek obrad przyjęto 12 głosami za, 

1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się 
od głosu. 
Skarbnik Nasielska Rafał Adamski 
przedstawił projekt uchwały do-
tyczący zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej gminy Nasielsk, 
wskazując, iż wprowadzane do niej 
zmiany związane będą ściśle z za-
ciąganym kredytem długotermi-
nowym.
– Jak będą się kształtować pienią-
dze na inwestycje? Czy wystar-
czy nam 3–3,5 mln zł? Jeśli będzie 
możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych, to pojawi się pro-
blem – mówił radny Arciszewski. 
Skarbnik Nasielska wyjaśnił, że jeśli 
takie środki zewnętrzne się pojawią, 
to trzeba będzie szukać pieniędzy 
na inwestycje. Radny Arciszewski 
zwrócił także uwagę na koniecz-
ność spłaty rat i odsetek od kredy-
tu w dłuższej pespektywie. 
Następnie radny Krzysztof Fron-
czak, przewodniczący komisj i 
budżetu i finansów, przedstawił ne-
gatywną opinię tej komisji w kwe-
stii projektu uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową (4 
radnych głosowało przeciw, a 3 za).
W dalszej kolejności Rafał Adam-
ski, skarbnik Nasielska, przedstawił 
projekt uchwały kredytowej. Doty-
czyła ona zaciągnięcia przez gminę 
Nasielsk kredytu długoterminowe-
go w kwocie 3 mln zł, który zo-
stanie przeznaczony na budowę 

przedszkola samorządowego. Bę-
dzie on spłacany z podatku do-
chodowego od osób fizycznych 
w latach 2016–2025. Skarbnik 
wyjaśnił, że przetarg na ten kredyt 
musi się znaleźć w Biuletynie Infor-
macji Publicznej i musi widnieć tam 
przez 40 dni. Uchwala jest skutkiem 
decyzji o podpisaniu umowy z wy-
konawcą inwestycji (budowa przed-
szkola samorządowego) i w takim 
trybie trzeba ją przyjąć.
Radny Arciszewski podkreśl i ł, 
że głosowanie za kredytem bę-

dzie ogranicze-
niem inwestycj i 
w przyszłości. – 
To p rzedszkole 
nie powinno nas 
wi ę c e j  ko sz to -
wać niż 5 mln zł. 
Dlaczego tak się 
spieszyć, przecież 
b ędą p ieniądze 
na dofinansowy-
wanie przedszkoli 
– mówił.

Natomiast burmistrz Ruszkowski 
przypomniał, że do przetargu zgło-
siła się tylko jedna firma i właściwie 
nie było innego wyboru. Ponadto 
wskazywał – Rodzice są za tym, 
żeby to przedszkole powstało jak 
najszybciej, a gdybym unieważnił 
przetarg, to wszystko przedłuży-
łoby się o kolejny rok. Czy można 
było taniej? Może gdyby w przetar-
gu startowało więcej firm – odpo-
wiadał burmistrz.
Jednak radny G. Arciszewski ob-
stawał przy swoim zdaniu, szcze-
gólnie że wyjaśniły się problemy 
ze stołówką dla przedszkola w PG. 
– To jeszcze rok można było po-
czekać. Może by pana nie wy-
wieźli na taczkach. Musi pan mieć 
swoje zdanie. Ulega pan rodzicom 
i innym grupom – mówił radny 
i po raz kolejny, jako przykład nie-
zbyt niedrogiej a dobrze wykona-

nej inwestycji oświatowej, 
przywołał szkołę państwa 
Fijalskich. 
– Ja słucham mieszkań-
ców, z każdej strony Za tę 
decyzję ja odpowiadam. 
M ieszkańcy mo g ą mi 
podziękować za trzy lata 
albo wcześniej – opowie-
dział burmistrz. 
Później dyskusja radnych 
odbiegła nieco od tema-
tu budowy przedszkola, 
ponieważ radny Dariusz 
Kordowski wypomniał 
radnemu Grzegorzowi 

Arciszewskiemu zamiar budowy 
targowicy miejskiej i rezygnację 
z rozbudowy składowiska od-
padów (w czasie gdy Grzegorz 
Arc i szewsk i  był  burmistrzem 
Nasielska). W odpowiedzi radny 
Arciszewski wyjaśnił, że dwa razy 
był unieważniany przetarg na bu-
dowę targowicy, żeby znaleźć jak 
najtańszych wykonawców. Zazna-
czył też, że jako jedyny samorząd 
straciliśmy 1 mln zł dofinansowa-
nia na ten cel. W kwestii składo-
wiska w Jaskółowie st wierdzi ł 
natomiast, że budowa kolejnych 
niecek nie byłaby tak kosztowna 
jak ich utrzymanie.
Opinia komisji budżetu i finansów 
w sprawie uchwał y dotyczącej 
zaciągnięcia kredytu była ne-
gatywna (3 głosy za, 4 przeciw). 
Uchwałę tę Rada Miejska przyję-
ła większością głosów oddanych 
przez radnych (9 osób głosowało 
za, 5 przeciw).
Na tym obrady zakończono. 

(i.) 

Przybyła piękna, dobra, spokojna, 
przez nas czekana  
i kochana Czarna Madonna.
Przyjęły ją tłumy, westchnień kobierce, 
to wszystko dla niej mówiło serce. 
Wznosimy zatem słowa wdzięczności,
choć trudno wyrazić ten ogrom radości.

Naszemu kapłanowi  

Grzegorzowi Ostrowskiemu, 
słudze nieba,  

podziękowania napisać trzeba.
Składamy Ci hołd wdzięczności i miłości 

za Twoje przygotowanie 
i obecność przy Jasnogórskim Wizerunku.

W naszej modlitwie polecamy Cię Bożej Opiece. 

   Z podziękowaniem
   Koła Różańcowe  
   działające przy parafii św. Wojciecha w Nasielsku

S E R D E C Z N O Ś C I

Z MIASTA

Dziura w studzience
Na terenie zielonym znaj-
dującym przy skrzyżo-
wan iu u l ic  S łone c znej 
i Cmentarnej, tuż obok uli-
cy Płońskiej, znajduje się 
zniszczona studzienka te-
lekomunikacyjna. Zniknę-
ła jedna z jej betonowych 
części. Albo została poła-
mana i zapadła się do środ-
ka, albo po prostu komuś 
była potrzebna i zwyczajnie ją ze sobą zabrał. Po betonowej płycie została 
czarna dziura, do której, osoby idące wieczorową porą mogą wpaść. Co 
prawda w tej chwili ktoś przytomny położył na ten dość duży otwór frag-
ment betonowej płyty, ale on też w każdej chwili może zniknąć. Uszko-
dzenie studzienki w żaden sposób nie jest sygnalizowane za pomocą 
znaków pionowych. Warto byłoby np. oznaczyć to miejsce jakąś taśmą. 
A najlepiej niezwłocznie naprawić, zanim ktoś połamie tu sobie nogi.

(i.)
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KRONIKA 
POLICYJNA
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KRONIKA OSP

Z GMINY

Gdy na ulicę 
wyskoczy dzik…
– Od kilku dni na drodze powiatowej tuż za miastem leżą szczątki zabitej sarny. 
Mam nadzieję, że zwierzę zginęło na miejscu i nie cierpiało zbyt długo, umie-
rając na poboczu. Kto powinien zająć się tą sprawą kiedy zwierzak został ranny, 
a kto – jeśli zginął? Kogo powiadamiać, do kogo telefonować, kto powinien 
usunąć szczątki zwierzęcia? Niestety wielokrotnie widziałem rozjeżdżone zwie-
rzaki, to chyba u nas norma – mówi pan Krzysztof z Nasielska.
Drogi w naszej gminie często prowadzą przez lasy, nietrudno więc o dzikie zwie-
rzę przebiegające przed samochodem. Ale nawet zwykły domowy zwierzak, 
pies czy kot, może zakończyć swój żywot pod kołami pędzącego pojazdu. Ro-
dzi się więc pytanie, co należy w tej sytuacji zrobić, będąc sprawcą takiego zda-
rzenia. 
Przede wszystkim powinniśmy zareagować na taką sytuację! Opinia Departa-
mentu Ministerstwa Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łow-
nymi w szczególnych przypadkach z dnia 26 marca 2013 roku wyraźnie mówi: 
(…) zgodnie z art. 25 u.o.z. prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił 
zwierzę, ma obowiązek, w miarę możliwości, zapewnienia pomocy temu zwie-
rzęciu lub zawiadomienia jednej ze służb (…). Niedopełnienie tego obowiązku 
może grozić karą aresztu bądź grzywną. W praktyce jest jednak inaczej.
Co powinniśmy jednak zrobić, kiedy jesteśmy świadomi tego, że nieudzielenie 
żadnej pomocy jest wykroczeniem? 
– Najlepiej zgłaszać tego rodzaju sprawy do nas, w godzinach pracy, czyli od 8 
do 16, a późniejszych godzinach na policję. Nasz wydział lub policja ustalą, kto 
ma się zająć zwierzakiem według właściwości drogi, na której doszło do zda-
rzenia – wyjaśnia Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w nasielskim Urzędzie Miejskim.
W przypadku zwierząt domowych, takich jak pies czy kot, które zostaną po-
szkodowane w wypadkach komunikacyjnych, nasielski magistrat ma umowę 
z lekarzem weterynarii Łukaszem Paczewskim z lecznicy „Tezi Vet”. 
– Jednym z punktów umowy jest pomoc rannym w wypadkach komunikacyj-
nych zwierzętom, wtedy gdy nie można ustalić ich właściciela. Wtedy zwierzak 
albo jest zabierany do leczenia, albo usypiany, o tym decyduje weterynarz. Do 
rannych zwierząt leśnych także wzywamy naszego doktora, jeśli zdarzenie ma 
miejsce na drogach gminnych – mówi Jadwiga Szymańska. – Mamy podpisa-

ną też umowę z firmą, która zabiera padłe zwierzęta z naszych dróg. Zarządcy 
dróg wojewódzkich i powiatowych też powinni mieć takie umowy i usuwać 
szczątki zwierząt. Natomiast ranne zwierzęta leśne zarządcy dróg powiatowych 
i wojewódzkich zgłaszają do nadleśnictwa – informuje. 
W tej chwili, w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, informację 
na temat każdego padłego dzika należy zgłaszać również do powiatowego le-
karza weterynarii. 
Niemniej niezależnie od miejsca, w którym zauważymy ranne zwierzę, najle-
piej skontaktować się z policją, ta powinna poinformować zarządcę drogi lub, 
gdy jest to poza jego godzinami urzędowania, bezpośrednio weterynarza. Ten 
przyjeżdża na miejsce i albo udziela pomocy, albo usypia zwierzę.

(pki)

3 listopada w Kątnych nieznani 
sprawcy dokonali włamania do sa-
mochodu i skradli mienie o war-
tości 850 zł na szkodę Sylwii S., 
mieszkanki gminy Świercze.
4 listopada w Nowych Pieściro-
gach Michał C., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, dokonał uszkodzenia ele-
wacji sklepu „Merkury” na szkodę 
właściciela na kwotę 3500 zł.
6 listopada w Mazewie Dworskim 
Zbigniew A., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, jechał rowerem w stanie 
nietrzeźwości (1,45 mg/L).
7 l istopada w Kątnych niezna-
ni sprawcy skradli kabel kolejowy 
o wartości 3000 zł na szkodę PKP.
9 listopada w Wiktorowie Dariusz 
W. prowadził samochód w stanie 
nietrzeźwości (0,5 mg/L) i pomi-
mo zakazu sądowego.
10 listopada w Nasielsku na ul. 
Szkolnej Artur M. kierował samo-
chodem w stanie nietrzeźwości 
(0,52 mg/L).
13 listopada w Starych Pieścirogach 
na ul. Storczykowej Mirosław G., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał rowerem w stanie nietrzeźwo-
ści (0,94 mg/L) i pomimo zakazu 
sądowego. 
13 listopada w Chrcynnie nieznani 
sprawcy włamali się do garażu, skąd 
skradli mienie o wartości 500 zł na 
szkodę Ryszarda T.
17 listopada w Nasielsku przy ul. 
Warszawskiej nieznani sprawcy 
włamali się do sklepu i skradli mie-
nie o wartości 2700 zł na szkodę 
Anastazji S. 

Z MIASTA

Sportowa – zabrakło 
na krawężniki
Na Sportowej widać zmiany. W oczy rzuca się przede wszystkim jej nowa 
asfaltowa nawierzchnia, o jakiej mieszkańcy jeszcze do niedawna nie mo-
gli nawet marzyć. 
Ale jakość wykonanych tu prac pozostawia wiele do życzenia. Asfalt jest, 
mało tego jest nawet chodnik, niby nowy, bo nowo położony, ale nowe 
są w nim tylko krawężniki, i to nie wszystkie. 
Najwyraźniej zapomniano, że ulica ma dwie strony. Ta druga, gdzie znaj-
duje się szeroki pas zieleni miejskiej i wjazdy do prywatnych posesji, zo-
stała pozostawiona bez wymiany krawężników. Asfalt wylano więc bez 
większego namysłu przy starych i zniszczonych krawężnikach, przy okazji 
część z nich wyrywając. Firma „PA-PI” z Łajsk wykonująca te prace nie-
specjalnie przejęła się sprawą, oczyściła maszynowo teren i wylała asfalt. 
Teraz właściciele prywatnych posesji mają wjazdy niżej, niż znajduje się uli-
ca. W nieco lepszej sytuacji są ci, którzy utwardzili wjazdy do swoich bram 
na własny koszt. Nie ma tu kanalizacji deszczowej, więc woda będzie spły-
wać na prywatne działki. Teraz tylko trzeba poczekać na deszcz. Niestety, 
zabrakło środków na krawężniki na Sportowej i asfalt rzucono na „trawę”. 

(i.)

3 listopada w Mogowie strażacy 
z OSP w Psucinie usuwali drzewo 
powalone na skutek działalności 
bobrów, w które uderzył samo-
chód osobowy. Nikt nie odniósł 
obrażeń, a w aucie została znisz-
czona przednia szyba. Zdarzenie 
miało miejsce ok. godz.23.05. 
Akcja usuwania drzewa trwała po-
nad godzinę. 
8 listopada wpłynęło zgłoszenie 
o konarze drzewa tarasującym 
drogę w Mokrzycach. Był to fał-
szywy alarm. 
13 listopada wpłynęło zgłoszenie 
dotyczące topoli podgryzionej 
przez bobry w Popowie Boro-
wym. Strażacy z JRG w Nowym 
Dworze Maz. przybyli na miejsce 
i nie stwierdzili zagrożenia. 
14 listopada w Nowych Pieściro-
gach w wielorodzinnym budyn-
ku mieszkalnym ulatniał się dym. 
Strażacy z Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej z Nowego Dworu Maz., 
po przybyciu na miejsce zda-
rzenia zastali zespół pogotowia 
ratunkowego, który udzielał po-
mocy dwom starszym kobietom. 
Wyprowadzono mieszkańców 
z domu i dokonano sprawdzenia, 
a następnie wietrzenia wszystkich 
pomieszczeń. Prawdopodobną 
przyczyną wydobywania się tlen-
ku węgla była nieszczelność insta-
lacji grzewczej.
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Z UM

Dofinansowanie zadania  
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest 
z terenu Miasta i Gminy Nasielsk”

Burmistrz Nasielska informuje, że gmina Nasielsk w 2015 r. otrzyma-
ła dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów za-
wierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w wysokości 77 274,89 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 90 
911,65 zł. Dzięki powyższej dotacji możliwe było usunięcie i przekaza-
nie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 79 posesji, 
w łącznej ilości 247,565 Mg.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

AKSAMITKA
oraganizuje

„Wigilijne spotkania”
firmowe i koleżeńskie

catering świąteczny
Szczegóły: www.rancho.aksamit.net.pl

tel. 601 50 40 20

R E K L A M A

Z GMINY

Czy opłacają się zmiany 
w SP Dębinki?
– Pisaliście o szkole w Dębinkach i zmianach, jakie tam się pojawiły, od 
kiedy działają klasy integracyjne. Ale nikt nie mówi o kosztach. Chciała-
bym wiedzieć, ile kosztowało wyposażenie szkoły i samochód do do-
wożenia dzieci. Czy to się opłaca gminie? – z takim pytaniem do naszej 
redakcji zadzwonił pan Wojciech, czytelnik ŻN. 

Z informacji, jakie uzyskaliśmy w nasielskim magistracie, wynika, że wypo-
sażenie sali integracji sensorycznej kosztowało 25 595,64 zł, a koszt zaku-
pu aparatu usprawniającego pracę mózgu (Biofeedback) wraz z montażem 
wyniósł 13 296 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu szkoły. 

Jak podkreśla Hanna Pietrzak, dyrektor ZOSiP – Zostały stworzone warunki 
nauki dla dzieci niepełnosprawnych. Gmina wyszła naprzeciw oczekiwa-
niom rodziców, zapewniając ich dzieciom możliwość edukacji w dobrych 
warunkach, w szkole wyposażonej w specjalistyczny sprzęt. Zapewniony 
został bezpłatny dowóz dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły.

Z tytułu utworzenia dwóch klas integracyjnych i jednego nauczania in-
dywidualnego (zajęcia rewalidacyjne) w roku szkolnym 2015/2016 za-
planowano dodatkowo 60 godzin zajęć (w przeliczeniu na etaty – 3,0). 
Dodatkowy koszt ponoszony z tego tytułu przez szkołę to ok. 142 tys. zł. 

Ale jest także „zysk” z prowadzenia klas integracyjnych w Dębinkach. Tym 
bardziej że liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności może się 
tam w każdej chwili zmienić. Z wyliczeń przedstawionych przez ZOSiP wy-
nika, że w roku 2016 subwencja oświatowa na 3 uczniów z orzeczeniami 
w klasie „0” wyniesie 77 017,47 zł oraz na 3 uczniów z orzeczeniami w kla-
sie pierwszej – 128 362,48 zł. 

Przypomnijmy, że subwencja oświatowa na jednego ucznia szkoły pod-
stawowej zlokalizowanej na wsi wynosi rocznie 8050,80 zł. 

Natomiast w celu dowozu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego do tej szkoły zakupiono samochód marki Renault za kwotę 
90 tys. zł. Koszt zatrudnienia kierowcy i opiekuna, w wysokości 4 tys. zł 
miesięcznie, ponosi gmina Nasielsk. Samochód ten jest wykorzystywany 
do dowożenia dzieci z orzeczeniami do SP w Dębinkach i do Szkoły Spe-
cjalnej w Jońcu. A jak zapewnia Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, 
planowane jest dodatkowe wykorzystanie tego pojazdu, np. do dowożenia 
starszych mieszkańców wsi do miasta.

(red.)

Z MIASTA

Prace budowlane na stadionie
Prace budowlane, jakie trwają 
od połowy października br. na 
stadionie miejskim przykuwają 
uwagę mieszkańców. I słusz-
nie, bo sport i infrastruktura 
sportowa to swoistego rodza-
ju wizytówka naszego miasta 
i naszej gminy. Na ich temat 
krąży, „niestety”, po mieście 
wiele sprzecznych niekiedy 
opinii. Temu też nie ma się co 
dziwić, bo każdy z nas chciałby, 
aby realizowana była jego wizja 
rozwoju miasta.
Prace budowlane na stadionie 
to realizacja projektu „Rozbudowa i przebudowa budynku klubowego na stadionie miejskim w Nasielsku”. In-
westorem jest Urząd Miejski, a w jego imieniu całość inwestycji nadzoruje i koordynuje kierownik Wydziału In-
westycji UM Radosław Kasiak.
Projekt rozbudowy i przebudowy wykonała firma Eko –Projekt z Ciechanowa – Anna Szydlik. Prace budow-
lane prowadzi nasielska firma budowlana „Beta” Beaty Prusinowskiej. Prace nadzoruje Wojewódzkie Przedsię-

biorstwo Usług Inwestycyjnych 
z Ciechanowa. Od strony „spor-
towej” i przyszłych użytkowni-
ków czuwa nad tym, co dzieje 
się na obiekcie prezes klubu Żbik 
Marek Prusinowski.
Nie mają potwierdzenia w rze-
czywistości pojawiające się nie-
kiedy informacje, że inwestycja 
jest zagrożona i grozi jej zatrzy-
manie prac. Nie ma też potrzeby 
wprowadzania zmian w projek-
cie budowy. Pewne sugestie ze 
strony klubu odnośnie wielkości 
niektórych pomieszczeń i prze-

sunięcia ścianek działowych nie wymagają zmiany projektu. Prezes klubu patrzy perspektywicznie i chce, aby 
budynek nie tylko spełniał obecne wymogi licencyjne przypisane do tego typu obiektów na dzień dzisiejszy, 
ale aby spełniał wymogi przewidziane dla rozgrywek o ważniejszym znaczeniu. Wymogi licencyjne wciąż rosną.
Wszystko jest na bieżąco uzgadniane i koordynowane. Ostatnio taka rozmowa koordynacyjna miała miejsce 
w Urzędzie Miejskim. Z informacji uzyskanych od Radosława Kasiaka wynika, że w chwili obecnej wszystko 
przebiega zgodnie z planem, a ten uwzględnia zarówno potrzeby jak i możliwości gminy.

 andrzej zawadzki

Z GMINY. Kosewo

Nadal czuć wysypisko
– Nie mamy czym oddychać. Smród zatyka nos i gardło, przenika przez ubrania, wdziera się do w naszych 
mieszkań. A przecież w listopadzie wysypisko miało już być zasypane. Jeszcze jakieś bakterie czy krzemiany 
miały skutecznie zabić ten nieprzyjemny zapach. Nadal nic się nie zmienia. Co będzie dalej? – pytają miesz-
kańcy Nasielska. 
Specyficzny odór wcale nie zmalał. Jak śmierdziało kilka miesięcy temu, tak śmierdzi dalej. Niemiły zapach czuć 
już nie tylko w pobliżu wysypiska w Kosewie. Rozchodzi się po całych Pieścirogach, sięga osiedla na Płońskiej, 
Krupki i wdziera się do miasta. 
Od sierpnia br. sytuacja stała się nie do wytrzymania. Mieszkańcy alarmują, proszą gminę o reakcję, bo smród 
pojawił się na skutek rekultywacji wysypiska tzw. systemem gospodarczym, która odbywa się pod nadzorem 
nasielskiego magistratu. Skutkiem ubocznym zasypywania wysypiska okazało się wybijanie do wierzchu znaj-
dującej się w tej niecce wody, którą w lutym br. można było zauważyć, kiedy spieniona niebieska ciecz dostała 
się do Nasielnej i płynęła przez Chlebiotki do Cieksyna, cuchnąc niemiłosiernie. Mijają kolejne miesiące, prace 
na wysypisku trwają, a fetor rozchodzi się coraz dalej. 
– Teraz ta śmierdząca ciecz przelała się już do jednego ze stawów, takiego wyrobiska po glinie, gdzie jeszcze 
niedawno można było łowić ryby. Wszystkie wyzdychały i kolor wody też się zmienił, tu też już wszystko jest 
zatrute i dlatego tak śmierdzi – mówią mieszkańcy. Dlaczego nie usypano wału i dopuszczono do zalania ko-
lejnego zbiornika wodnego śmierdzącą cieczą? Czy teraz trzeba będzie zasypać kolejny staw? Co na to władze 
naszej gminy?– pytają.
Jak się dowiedzieliśmy w nasielskim Urzędzie Miejskim, teren wysypiska już został zasypany. – Teraz trwają pra-
ce geodezyjne, wykonujemy ni-
welacje. Zrobiliśmy trzy studzienki 
odgazowujące. Na wiosnę będzie-
my sadzić drzewa. I mam nadzieję, 
że ten zapach już zniknie – twier-
dzi Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska. – Ten staw obok to te-
ren prywatny, nic mi nie wiadomo, 
żeby miał zostać zasypany. Nasz 
teren był od niego oddzielony wa-
łem. Nie doszło tam do skażenia 
wody – dodaje. 

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Kobiece historie
Prozy Stephanie Lehmann nie 
udało mi się wcześniej poznać. 
Dlatego też, gdy w moje ręce 
trafiła jej najnowsza powieść, 
zupełnie nie wiedziałam, czego 
mogę się spodziewać, mimo 
ciekawego opisu książki. To mi 
musiało wystarczyć, a książkę 
i tak bardzo chciałam poznać. 
Lubię splątane ze sobą histo-
rie dotyczące współczesności 
i przeszłości. A gdy w dodat-
ku te wątki mają powiązanie, to 
niewykluczone, że trafiłam na 
idealną książkę, a wydawnic-
two wraz z autorką wpasowali 
się w mój gust.

Amanda Rosebloom prowadzi 
butik z ubraniami vintage (ubra-
nia używane, np. z lat 20. ubiegłego stulecia) i w związku z tym trafia do 
Jane Kelly, niemal stuletniej kobiety, która pragnie sprzedać swoje ubrania 
z lat młodości. W jej mieszkania Amanda znajduje dziennik z 1907 i 1908 
roku. Jaką tajemnice zawierają w sobie dawne zapiski?

Olive Westcott to młoda kobieta, żyjąca na przełomie XIX i XX wieku. 
Prowadzi dziennik, z którego możemy dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy o losach kobiet niemającym wówczas niemal żadnych praw. Te 
kobiety walczyły o to, by nie być gorszymi od mężczyzn. Olive pro-
wadzi spokojne życie w zamożnej rodzinie, u boku kochającego ojca. 
Pragnie podjąć pracę ekspedientki, lecz w czasach, w których żyje, jest 
to w zasadzie niemożliwe. Pracują głównie mężczyźni i to oni są cenie-
ni. Gdy ojciec Olive umiera, ta zostaje bez pieniędzy. Podejmuje pracę 
w sklepie dzięki kłamstwom i własnej przenikliwości. Wynajmuje pokój, 
za który płaci niewiele mniej, niż zarabia. Jak kobiecie uda się wyżyć za 1$ 
tygodniowo w Nowym Jorku? Kim dla Olive okaże się Jane Kelly, u której 
Amanda znalazła dziennik?

Butik na Astor Place porusza ciekawy temat toksycznego związku, 
w który jest wplątana Amanda. Od sześciu lat jest z żonatym mężczyzną. 
Gdy próbuje odejść od Jeffa, okazuje się to niezwykle trudne. Ciężko jest 
żyć samotnie, nie mając w perspektywie miłości. Kobiecie wreszcie uda 
się pozbyć kochanka, ale jak poradzi sobie z samotnością, brakiem przy-
jaciół i mężczyzny, którego kocha? Podobny problem ma Olive. I choć 
bohaterki dzieli przeszło sto lat, łączy je pewna więź. Olive po śmierci 
ojca zostaje w Nowym Jorku. Bez pracy, bez mieszkania i bez przyjaciół. 
Dopiero gdy rozpoczyna pracę w Domu Towarowym, jej życie nabiera 
sensu.

Najnowsza powieść Stephanie Lehmann to niezwykle ciekawy przewod-
nik po życiu kobiet w początkach XX wieku, jak i tych, które żyją współ-
cześnie. Poznamy styl życia bohaterek oraz ich zmagania z uzyskaniem 
pełni praw. Ta książka jest dla mnie bardzo ważna, bo piszę na ten temat 
pracę dyplomową. Nie dość, że czytało się ją bardzo dobrze, to okazała 
się niezwykle przydatna. Dała mi obraz życia kobiet z początków ubie-
głego wieku. 

Ta pasjonująca historia, którą jeszcze długo będę zafascynowana, zo-
stała opowiedziana w ciekawy sposób. To z pozoru zwykła powieść, ale 
przeniesie Was w inny świat, w którym poczujecie nutkę tajemniczości 
i będziecie mogli sami tę tajemniczość odkryć.

Marta Czeremurzyńska

DKK ZAPRASZA

Spotkania z książką
Najbliższe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się w sobo-
tę, 28 listopada br. w czytelni nasielskiej biblioteki przy ul. Piłsudskiego 6.  
Tematem naszych rozmów będzie tym razem książka pt. Helena Rubinste-
in. Kobieta, która wymyśliła piękno autorstwa Michele Fitoussi. Rozpoczy-
namy punktualnie o godz.11.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
literaturą.

(red.)

Z BIBLIOTEKI

Pasowanie na czytelnika
W czwartek, 5 listopada br. w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku odbyła się miła uro-
czystość – pasowanie na czytelnika. 
Tego zaszczytu dostąpili uczniowie 
klasy II f z nasielskiej Szkoły Podsta-
wowej, którzy tego dnia odwiedzili 
naszą biblioteką wraz ze swoją wy-
chowawczynią Ewą Boczkowską. 
Podczas pierwszej wizyty w paź-
dzierniku dzieci za zgodą rodziców 
zapisały się do naszej biblioteki. Wte-
dy to otrzymały imienne przekład-
ki do książek wykonane przez panie 
bibliotekarki i wypożyczyły książki. 
Na następnym spotkaniu  ucznio-
wie tej klasy zostali pasowani szablą 
z okresu II RP na pełnoprawnych 
czytelników przez dyrektora biblio-
teki Stanisława Tyca. Było trochę 

strachu, ale dzieciom 
bardzo się ten zwy-
czaj spodobał. Ponad-
to uczniowie otrzymali 
dyplomy Pasowania na 
Czytelnika. Jak przystało 
na prawdziwą imprezę, 
na koniec uczciliśmy ją 
owocowymi soczkami. 
M a my  n a d z i e j ę,  że 
dzieci z tej klasy będą 
odtąd stałymi bywal-
cami oddziału dla dzie-
ci naszej biblioteki. Nad 
sprawną organizacją 
tego wydarzenia czu-
wały panie bibliotekarki 
Izabela Mazińska oraz 
Jolanta Budziszewska-
-Rogalska.

(Bib.)

Patriotyczne recytacje
Konkurs Recytator-
ski „Polska Poezja 
Patriotyczna”, or-
ganizowany przez 
Nasielski Ośrodek 
Kultury, ma wielo-
letnią tradycję. Łą-
czy on lekcje historii 
i patriotyzmu z roz-
wijaniem zdolności 
recytatorskich oraz 
wrażl iwości  ar t y-
stycznej. Od ponad 
10 lat biorą w nim 
udział gimnazjaliści 
ze szkół na terenie 
gminy Nasielsk. 
Tegoroczny f ina ł 
konkursu odbył się 5 listopada. 
Na scenie NOK swoje umiejęt-
ności recytatorskie prezentowali 
uczniowie gimnazjum ze Starych 
Pieścirogów, z Cieksyna oraz z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Nasielsku. 
Występy oceniało jury w skła-
dzie: Stanisława Wiśniewska, Iwo-
na Pęcherzewska oraz Katarzyna 
Tyc. Brano pod uwagę dobór re-
pertuaru, interpretację ut wo-
ru, kulturę s łowa oraz ogólny 
wyraz artystyczny. I i II miejsce 
w Konkursie Recytatorskim „Pol-
ska Poezja Patriotyczna” zdoby-

ły uczennice Zespołu Szkół nr 2 
w Starych Pieścirogach: I – Ame-
lia Rutkowska, a II –Paulina Ko-
morowska. III miejsce przyznano 
Aleksandrze Mazurkiewicz z Pu-
blicznego Gimnazjum im. Marii 
Kwit w Cieksynie. Jury wyróżniło 
również dwie uczestniczki kon-
kursu: Paulinę Karolinę Marsza-
łek z Zespołu Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach oraz Natalię Jankow-
ską z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Nasielsku. 
Wszyscy uczestnicy tegorocznego 
finału otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, zaś laureaci zostali zaproszeni 
po odbiór nagród na gminne uro-

czystości związane z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości. Wów-
czas także zwyciężczyni konkursu, 
Amelia Rutkowska, zaprezentowa-
ła swoje umiejętności recytatorskie 
zebranym gościom. 
Konkurs recytatorski to okazją do 
wspólnego spotkania z poezją, ale też 
pokaz wspaniałej sztuki żywego sło-
wa. Za zarażanie miłością do poezji 
i uwrażliwianie na sztukę szczególne 
podziękowania należą się nauczy-
cielom, którzy co roku przygotowu-
ją młodzież do zmagań w konkursie. 
Kolejna edycja patriotycznego kon-
kursu recytatorskiego już za rok.

k.

Z NOK
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Służyć Bogu i Polsce
Sobota, 7 listopada na pewno zapadnie w pamięci wielu mieszkańców pa-

rafii św. Katarzyny w Pieścirogach jako jeden z najważniejszych dni w ich 

życiu. Właśnie w tym dniu odbywała się peregrynacja Kopii Obrazu Matki 

Boskiej Jasnogórskiej. 

Było to niezwykłe wydarzenie w naszej małej społeczności i zgromadzi-

ło wiele osób. Podczas przygotowań i samej realizacji nie mogło zabrak-

nąć pomocnych harcerzy. Nasze środowisko w tym dniu pełniło dwie 

funkcje. Po pierwsze kierowaliśmy ruchem na parkingu i ustawialiśmy sa-

mochody, dzięki czemu udało się wyznaczyć odpowiednią drogę dla 

procesji wnoszącej obraz oraz zachować porządek. Z tego miejsca dzię-

kuję druhowi Michałowi, który przewodniczył grupie osób na parkingu 

i zorganizował niezbędne materiały. 

Cała parafia wyszła oczekiwać na ikonę Matki Bożej. Po jej przyjeździe ru-

szyliśmy do kościoła w procesji, w której harcerze oświetlali asystę za po-

mocą pochodni. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli czynny udział 

w akcji perygrynacyjnej. 

Tuż po święcie duchowym mieliśmy okazję uczestniczyć w święcie pań-

stwowym. Jak co roku, 11 listopada spotkaliśmy się na cmentarzu para-

fialnym w Nasielsku przy Grobie Nieznanego Żołnierza wraz z władzami 

gminy, przedstawicielami szkół i innych stowarzyszeń, pozostałą bracią 

harcerską oraz wszystkimi, którzy chcieli w czynny sposób uczcić ten 

dzień. Nasza reprezentacja liczyła kilkanaście osób. W czasie części ofi-

cjalnej, złożyliśmy kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza i następnie 

udaliśmy się na mszę za ojczyznę. Po uroczystościach nasi harcerze i zu-

chy zasłużyli na małą nagrodę – czyli pizzę. Bardzo dziękuję wszystkim, 

którzy wzięli czynny udział w akcji obchodów Narodowego Święta Nie-

podległości.

phm. Daniel Nowak

Z NOK

Na deskach teatru
W czwartek, 29 paź-
dziernika br., ucznio-
wie Ze sp o ł u Szkó ł 
Ogólnokształcących 
i Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Nasielsku 
miel i  okazję wziąć 
udział w warsztatach 
teatralnych, które od-
był y s ię  w Teatrze 
Rozmaitości w War-
szawie.
Organizatorem wy-
jazdu był  Nasie lsk i 
Ośrodek Kultury we 
współ pracy z Fun-
dacją „Generacja TR 
Warszawa”, która reali-
zuje w Teatrze Rozmaitości projekt 
warsztatów i spektakli teatralnych 
dla młodzieży z małych miejsco-

wości. Jest on finansowany m.in. 
ze środków Narodowego Centrum 
Kultury. 
Młodzież z nasielskich szkół po-
nadgimnazjalnych miała możli-
wość zwiedzić teatr, wziąć udział 
w warsztatach teatralnych, a po 
obiedzie obejrzeć spektakl teatral-
ny pt. Ewelina płacze. 
Warsztaty składały się z dwóch czę-
ści. Najpierw uczniowie przez dwie 
godziny brali udział w ćwiczeniach 
przygotowujących ich do pracy na 
scenie. Dotyczyły one podstaw pra-
cy aktorskiej. Młodzi aktorzy w ten 
sposób trenowali przed wystąpie-
niem swoją dykcję i ruch sceniczny. 
Jak wyglądały przykładowe zada-
nia? – Musieliśmy na przykład na-
śladować inną osobę albo leżeliśmy 

i udawaliśmy, że ktoś nas ciągnie – 
mówi Dominika z ZSZ. Wszystko 
działo się pod okiem profesjonali-
stów i miało przygotować młodzież 
na kolejną część dnia.
Następnie uczniów nasielskich 
szkół podzielono na trzy zespo-
ły. Każdy z nich dostał za zadanie 
wcielić się w któregoś ze znanych 
aktorów i zaprezentowanie przed 
innymi jego sylwetki. Grupy wy-
bierały swoich liderów. – Ustalili-
śmy, jakie cechy ma dany aktor, 
jak wyrazić jego za-
chowanie .  Musie-
liśmy go następnie 
przedstawić w formie 
pierwszoosobowej – 
t ł umacz y Bartosz, 
k tó r y  p r z e wo d z i ł 
w swojej grupie. 
Co warsztat y dał y 
nasielskiej młodzie-
ży? – Nauczyliśmy 
się otwierać przed 
innymi i zrozumieli-
śmy, że nie tak łatwo 
próbować naślado-
wać kogoś innego 
– mówi Agata z Ze-
społu Szkół Ogól-
n o k s z t a ł c ą c y c h . 
Uczennica ZSZ, An-
dżelika, dodaje, że 
to, czego nauczyli 
się podczas warsz-
tatów, może póź-
niej być pomocne 
na prz ykład podczas rozmów 
kwalif ikacyjnych. – Dzięki tym 
zajęciom możemy przełamy-

wać bariery wstydu, być bardziej 
otwarci na innych – mówi.
Ogromne emocje w młodzieży 
wzbudził też spektakl, w którym 
występowali znani aktorzy: Ma-
ria Maj, Ewelina Pankowska, Adam 
Woronowicz i Rafał Maćkowiak.
Wsz yscy uczniowie prz yzna-
ją jednak jednogłośnie, że udział 
w warsztatach teatralnych był dla 
nich niezwykłym doświadczeniem 
i pozwolił doświadczyć na swojej 
skórze czegoś zupełnie nowego. 

W wyprawie teatralnej uczestniczy-
ło 28 osób. Opiekunami uczniów 
byl i :  Danuta Bia łorucka (ZSO) 
i Krzysztof Turek (ZSZ).

(pki)

Z wielkim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. Janiny Ireny Kownackiej

Radnej Rady Miejskiej w Nasielsku IV kadencji (2002-2006), 
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Nasielsku  

w latach 2004-2006
oraz pracownika Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Łącząc się w bólu 
Rodzinie

składamy najszczersze  
i płynące z głębi serca wyrazy współczucia.

W imieniu Rady Miejskiej  
w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami  
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
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fot. J. Zawadzki

UROCZYSTOŚCI

Listopadowe święta 2015
W tym roku świą-
teczna listopadowa 
atmosfera panowa-
ła w gminie Nasielsk 
przez tydzień. Do 
tradycyjnie obcho-
dzonego przez dwa 
dni Dnia Niepod-
ległości doszły dni, 
w czas ie któr ych 
wspólnoty parafialne 
naszej gminy gości-
ły w swych świąty-
niach Maryję w Jej 
Jasnogórskim Wize-
runku Nawiedzenia. 
Ponadto w nasielskiej 
parafii pw. św. Woj-
ciecha odbywały się 
czterodniowe Rekolekcje Maryjne. 
Uroczystości związane z Nawiedze-
niem Obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej zdominowały wszystko to, co 
działo się w gminie Nasielsk przez 
drugi listopadowy tydzień.

10 listopada
Uroczystości organizowane przez 
Urząd Miejski rozpoczęły się 10 li-
stopada spotkaniem w sali kinowej 

Nasielskiego Ośrodka Kultury. Pro-
gram był bardzo bogaty. W pierw-
szej jego części nastąpiło wręczenie 
dorocznej nagrody „Lew Nasielska”. 

W tym roku Kapituła Nagrody przy-
znała ją Teresie Skrzyneckiej – na-
uczycielce, długoletniej dyrektor 
szkoły podstawowej w Starych Pie-
ścirogach, instruktorce harcerskiej, 
działaczce społecznej, prezes Fun-
dacji „Bądźmy Razem”, staroście 
Nasielskiego Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku, wielokrotnej radnej miej-
skiej i powiatowej. 
Wśród osób gratulujących jej na-

grody była m.in. Magda-
lena Biernacka, starosta 
nowodworski, i Katarzyna 
Kręźlewicz, przewodni-
cząca Rady Powiatu, która 
reprezentowała ponadto 
na tym spotkaniu Marszał-
ka Województwa Mazo-
wieckiego. 
Dalsza część spotkania 
była poświęcona upa-
miętnieniu ważnych rocz-
nic w dziejach Nasielska To 
950. rocznica pierwszej 
pisanej informacji, w któ-

rej użyto nazwy „Nasielsk” (Nasylz-
co), 629. rocznica przekazania 
przez księcia mazowieckiego 
Janusza I jego miasta (civitas 
Nostra Nosielsco) na własność 
wiernemu rycerzowi Jakuszo-
wi z Radzanowa i nadanie mu 
nowego tzw. chełmińskiego 
prawa, co przez wiele osób, 
zwłaszcza obecnie, jest trakto-
wane jako nadanie Nasielskowi 
praw miejskich.
W z wiązku z t ym zosta-
ły zaprezentowane dwa referaty 
naukowe, które jednak luźno zwią-
zane były z powyższymi rocznica-
mi. Pierwszy wygłosiła prof. dr hab. 
Barbara Falińska – wybitny języko-
znawca, która przed pięćdziesięciu 

laty na sesji popularnonaukowej 
zorganizowanej z okazji obcho-
dów 900-lecia Nasielska wygło-
siła referat „O badaniu słownictwa 
gwarowego w powiecie pułtuskim”. 
W tym roku pani profesor mówiła 
o badaniach językowych i miejscu 
Nasielska i Mazowsza na opracowy-
wanych mapach językowych. 
Drugi referat wygłosił dr Mariusz 
Błoński. Omówił w nim wyniki 
swych pięcioletnich badań wy-
kopaliskowych prowadzonych na 
nasielskim grodzisku (kopcu). Wy-
niki jego prac archeologicznych 
zostaną wkrótce zaprezentowane 
w wydaniu książkowym. Określił 
on m.in. to czas, w którym powsta-
wał gród nasielski. Drewno dębowe 
użyte przy jego budowie zostało 
pozyskane w roku 865. Fakt ten 
został potwierdzony przez bada-
nia, a możliwość pewnych odchy-
leń jest niewielka.
Do upamiętnienia ważnych w dzie-
jach Nasielska rocznic włączono 
również dzieci i młodzież. Efekty tej 

działalności także zostały zaprezen-
towane na tym świątecznym spotka-
niu. W holu kina można było obejrzeć 
wystawę pokonkursową, na której 
pokazano najlepsze prace wykona-
ne w ramach konkursów plastycz-
nych: „Miejsca Pamięci Narodowej 
w oczach dzieci” i „Nasielsk wczoraj 
i dziś”. Laureatka konkursu recytator-
skiego „Polska poezja patriotyczna” 
Amelia Rutkowska zaprezentowa-
ła zebranej publiczności utwór, któ-
ry przyniósł jej w tych zmaganiach 
pierwsze miejsce. Osoby nagrodzo-
ne i wyróżnione w konkursach otrzy-
mały upominki. Wręczali je burmistrz 
Bogdan Ruszkowski, dyrektor NOK 
Marek Tyc, prezes Nasielskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego Krzysztof Macias 

oraz przedstawicielki grupy Dream 
Team Alicja Gronowska i Julia Górska.
Zwieńczeniem uroczystości zor-
ganizowanej w kinie był występ 
młodzieży z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Jarosława Iwaszkie-

wicza. Młodzi artyści zaprezentowali 
publiczności montaż słowno-mu-
zyczny, w którym przeplatały się 
wiersze i piosenki patriotyczne.

11 listopada
W samym dniu, w którym obcho-
dzimy Narodowe Święto Niepod-

ległości, wielu mieszkańców 
Nasielska i gminy Nasielsk 
przybyło na cmentarz parafial-
ny, aby wziąć udział w patrio-
tycznej manifestacji. Zebrali się 
przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza. Ze sztandarami przyby-
ły delegacje szkół, organizacji 
politycznych i społecznych. 
Uroczystość poprowadzi ł 
Krzysztof Miler, pracownik 
Urzędu Miejskiego. Jej dostoj-
ny nastrój wzmógł się dzięki 
udziałowi w niej młodzieży 
w mundurach – uczniow-
skich, wojskowych i harcer-
skich. Po okolicznościowym 
wystąpieniu burmistrza Bog-
dana Ruszkowsk iego ze-
brami modlili się w intencji 
poległych. Modlitwie prze-
wodził ksiądz prefekt Grze-

gorz Ostrowski. Następnie uczeń 
drugiej klasy II LO CN-B „Feniks” 
Kamil Tomaszyński odczytał tekst 
Apelu Pamięci.
Kolejnym punktem programu uro-
czystości na cmentarzu było złoże-

nie wieńców i wiązanek na grobie 
poległych. Po tym akcie zebrani 
przeszli do kościoła, gdzie uczestni-
czyli we mszy św. za ojczyznę.
Z okazji Święta Niepodległości od-
był się na boisku „Orlik” przy Szko-
le Podstawowej turniej piłkarski dla 
dzieci w wieku 11 i 12 lat. Wystarto-
wało w nim 6 zespołów. Zwycięży-

ła drużyna „Patriotyczna ósemka”. 
Miejsce drugie: „Legiony”, a miej-
sce trzecie zajęła drużyna ze szkoły 
w Budach Siennickich.

andrzej zawadzki 

fot. M. Tyc
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Ikona Matki Bożej w Starych Pieścirogach

Nawiedzenie przez kopię Obrazu Jasnogórskiego  
w parafii św. Wojciecha w Nasielsku

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
nawiedził po 40 latach parafie deka-
natu nasielskiego w dniach 7–17 listo-
pada br. Jako pierwsi powitali Czarną 
Madonnę wierni z parafii pw. św. Ka-
tarzyny w Starych Pieścirogach, zaś 
swoją peregrynację po naszym de-

kanacie zakończyła w parafii pw. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Nunie.

Nawiedzenie Obrazu poprzedzały kil-
kudniowe przygotowania we wszyst-
kich  parafii. Odbyły się rekolekcje, 
a wielu mieszkańców, zgodnie z zale-
ceniem biskupa płockiego, przyozdo-
biło na ten czas swoje domy flagami, 
proporczykami, wstążkami i obrazami 

Matki Bożej. Czuć było podniosłą at-
mosferę oczekiwania na wielkie wy-
darzenie.

W sobotę, 7 listopada br.  kopia Obrazu 
Matki Boskiej Jasnogórskiej swoją wę-
drówkę rozpoczęła od parafii Świętej 
Katarzyny w Starych Pieścirogach.
S p o t k a n i e  z  K ró l ową  Po l s k i 
w Jasnogórskim wizerunku poprze-
dziła maryjna procesja i nabożeń-
stwo oczekiwania. Kiedy Ikona Maryi 
w samochodzie-kaplicy przybyła na 
skrzyżowanie ul. Makowej z Kolejową, 
powitał ją biskup płocki Roman Mar-
cinkowski i dziekan ks. kan. Jan Majew-
ski. Po przygotowaniu przez kustosza 
została wniesiona na ramionach ko-
lejarzy, a następnie mieszkańców do 
najmłodszego kościoła naszej diecezji 
i postawiona na przygotowanym tro-
nie. W pierwszych słowach powitania 
dziekan nawiązał do tego, że przed 
40 laty nie było jeszcze wspólnoty 
parafialnej w Pieścirogach. – Witamy 
Cię więc po raz pierwszy, jako na-
szego ukochanego Gościa. Cieszy-
my się i czujemy się zaszczyceni, że 
możemy uklęknąć przed Tobą, naszą 
Królową, a przede wszystkim naszą 

ukochaną Matką, do której zanosimy 
nasze modlitwy, do której serca się 
tulimy i u której szukamy schronienia 
i ratunku. Wierzymy, że Twoja obec-
ność wśród nas przyczyni się do po-
głębienia naszej wiary, zbliży nas do 
Boga – mówił.
Następnie swoje prośby do Matki 
Bożej kierowali przedstawiciele ro-
dzin i młodzież. Mszy św. na otwar-
cie doby nawiedzenia przewodniczył 

biskup płocki Roman Marcinkowski. 
Zakończenie nawiedzenia odbyło 
się następnego dnia podczas mszy 
o godzinie 15.00. Ks. proboszcz Jan 
Majewski razem z wiernymi poże-
gnał Ikonę Jasnogórską, która na ra-
mionach kolejarzy została wniesiona 
do samochodu-kaplicy i udała się do 
kolejnej parafii, by tam przytulić i wziąć 
w opiekę swoje kolejne dzieci.

p.k.

14 listopada br. kopia Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej, peregrynująca w dekanacie 
nasielskim, przybyła do parafii św. 
Wojciecha w Nasielsku. Uroczystej 
mszy św. przewodniczył bp Roman 
Marcinkowski, biskup pomocniczy 
diecezji płockiej. Obecni byli księża 
z dekanatu, na czele z ks. dziekanem 
Janem Majewskim, proboszcz parafii 
ks. kan. Tadeusz Popłoński wraz ze 
współpracownikami: ks. Grzegorzem 
Ostrowskim, ks. Grzegorzem Wal-

czakiem, ks. Grzegorzem Bednar-
czykiem, oraz liczne rzesze parafian.
O godz. 17.00 samochód-kaplica, ja-
dący w asyście policji i straży z parafii 
w Starej Wronie, podjechał do skrzy-
żowania ulic Młynarskiej i Kościelnej, 
gdzie na kopię Cudownego Obrazu 
oczekiwał ks. bp Roman Marcinkow-
ski wraz z księżmi, z asystą liturgiczną 
i wiernymi. Po przekazaniu Obrazu i 
Ewangeliarza procesja z kopią Iko-
ny Jasnogórskiej ruszyła ul. Kościel-
ną w stronę kościoła. Po przybyciu 
do świątyni ksiądz biskup zapalił ka-
ganek wiary, a następnie ks. Grze-
gorz Ostrowski odśpiewał fragment 
Ewangelii o Nawiedzeniu Elżbiety 
przez Maryję.
Po wysłuchaniu śpiewu Ewangelii ks. 
Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej 
Płockiej, odczytał list Ojca św. Fran-
ciszka, który, powiadomiony o roz-
poczynającej się w diecezji płockiej 
peregrynacji kopii Cudownego Ob-
razu Matki Bożej Częstochowskiej, 

przesłał na ręce księdza biskupa Pio-
tra Libery, wszystkim wiernym słowa 
duchowej łączności i zapewnienie o 
pamięci w modlitwie.
Po odczytaniu listu z Obrazem po-
żegnali się ks. Sławomir Karłowicz, 
proboszcz parafii Stara Wrona, gosz-
czący Matkę Boża poprzedniej doby, 
składając, wraz z jedną z rodzin swojej 
parafii, kwiaty przed tronem Czarnej 
Madonny. Prowadzący rekolekcje o. 
Sylwester Kopyt, paulin, zapowiedział 
następnie powitanie kopii Cudowne-

go Obrazu Matki Bo-
żej Częstochowskiej 
przez proboszcza 
parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku ks. kan. 
Tadeusza Pepłoń-
skiego. 
– Jako proboszcz 
parafii pw. św. Woj-
ciecha, witam Cię, 
Maryjo, pośród nas. 
Nareszcie jesteś . 

Oczekiwaliśmy na Twoją wizytę.  
Przychodzisz i mówisz: „Słuchajcie 
mojego Syna, a nie zawiedziecie się, 
nie zagubicie wiary w dzisiejszej epo-
ce i cywilizacji śmierci”. 
Niech nasza parafia będzie jak ro-
dzina, a rodziny naszej parafii staną 
się domowymi kościołami. Witaj, 
Maryjo! Prowadź nas do Chrystusa, 
do sakramentów świętych, zwłasz-
cza do Eucharystii – i tej codziennej, 
i tej niedzielnej. Witaj, Matko. Jako 
proboszcz tej parafii proszę: broń 
naszych rodzinnych ognisk i nie po-
zwól im zagasnąć. Niech płoną Mi-
łością! Witaj!
Po serdecznych słowach ks. probosz-
cza Matkę Bożą powitała w imieniu 
wszystkich parafian rodzina państwa 
Pawłowskich. A następnie Maryję po-
witała młodzież i dzieci. 
Homilię wygłosił bp Roman, który 
powiedział m.in.: – Maryja przycho-
dzi, by uczynić naszą wiarę żywą i sil-
ną. Akcentował, że Chrystusa należy 

słuchać we wszystkim, aby wiara sta-
wała się życiem i postępowaniem. – 
To nie jest karta dań, z której można 
wybierać lub wybrzydzać. Albo za-
chowamy Ewangelię i przyjmiemy 
to wszystko, co w niej jest zawarte, 
albo wszystko odrzucimy. Bo Jezusa 
trzeba słuchać we wszystkim!  
W darach ołtarza przyniesiono m.in. 
stągiew wypełnioną modlitwami i 
prośbami parafian, a także różaniec, 
na którym codziennie wierni modlą 
się do Matki Bożej.
Po mszy św. modlitwę różańcową 
poprowadził ks. Grzegorz Ostrow-
ski. Ojciec Stanisław Jarosz, paulin, 
poprowadził Apel Jasnogórski. Po 
nim rozpoczęło się, trwające przez 
całą noc, czuwanie przed kopią Cu-
downego Obrazu, które zgromadzi-
ło mieszkańców wsi i miasta parafii. 
Przez cały czas do Matki Bożej przy-
chodzili mieszkańcy całej parafii, by 
się Jej zwierzyć, podziękować za 
matczyną troskę i w modlitwie prosić 
o potrzebne siły do kroczenia drogą 
Bożych przykazań.
O 24.00 została odprawiona msza 
św. przez kapłanów pochodzących 
i pracujących w parafii; zgromadziła 
ona 17 kapłanów. Mszy przewodni-
czył ks. infułat Ludomir Kokosiński, 
homilię zaś wygłosił ks. rektor Bog-
dan Pawłowski. Mszę św. dziękczyn-
ną poprzedziła modlitwa różańcowa 
prowadzona przez ks. Grzegorza 
Ostrowskiego wraz z członkami Kół 
Żywego Różańca. 
Po dobie nawiedzenia, w niedzielę, 
15 listopada o godz. 15.00 została 
odprawiona msza św. dziękczynna, 
sprawowana przez ks. proboszcza 
kan. Tadeusza Pepłońskiego, która 
zgromadziła rzeszę parafian. W ciągu 
niedzieli nawiedzenia rozdano 2500 
Komunii św. 
W imieniu parafian za dar matczy-
nej obecności w Jasnogórskim wi-
zerunku podziękował pan Olbryś.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski

W niedzielę, 15 listopada, po południu ikona Częstochowskiej Madonny przy-
była do parafii św. Rocha w Cieksynie. Na jej powitanie całymi rodzinami przy-
szli parafianie. Procesji maryjnej i mszy św. na rozpoczęcie doby nawiedzenia 
przewodniczył biskup Roman Marcinkowski. W świątyni powitał obraz ks. pro-
boszcz Ryszard Kolczyński, mówiąc – Matko, przynosisz miłość i czułość, a 
Twoje nawiedzenie jest czasem miłości i łaski. W to wierzymy i na Twój dar się 
otwieramy. Następnie obraz Matki Bożej witali kolejno przedstawiciele spo-

łeczności parafialnej. Przez całą dobę przy Jej ikonie odbywały się nabożeń-
stwa i czuwanie. 
W poniedziałek, 16 listopada, kopia Częstochowskiej Madonny z Cieksyna 
przyjechała w samochodzie-kaplicy do najmłodszej w naszej diecezji parafii 
pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie. Tu powitali ją wierni, którzy na to wy-
darzenie przygotowywali się od dawna.
Witając obraz Jasnogórskiej Matki, ks. Tadeusz Jabłoński mówił: – Ty wiesz, jak 
długą drogę przebyliśmy w ciągu tych czterech lat, odkąd istnieje nasza pa-
rafia. Jak wiele musieliśmy znieść trudów, czasami upokorzeń, aby pozostać 
wiernymi Tobie, Twojemu Synowi i Kościołowi. Prosił też o siły i wsparcie. Po-
dobnie jak w innych parafiach, po uroczystym przyjęciu obrazu mszy św. prze-
wodniczył biskup Roman Marcinkowski. Przez całą dobę w kościele w Nunie 
trwały modlitwy, w których licznie uczestniczyli parafianie.
Następnego dnia wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej zakończył 
swoją pielgrzymkę po dekanacie nasielskim.

(red.)

fot. Archiwum Gościa Płockiego

fot. T. Zawadzki

fot. Archiwum Gościa Płockiego

fot. P. Kozłowski
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Śladami bohaterów 
Kamieni na szaniec
28 października 2015 r., jesienny, nieco mglisty poranek. Uczniowie klas 
II a i II b gimnazjum wraz z opiekunami: Bożeną Majewską, Mariolą Ewą 
Zychora i Dorotą Sierzputowską wyruszają na wycieczkę do Warszawy – 
„Śladami bohaterów Kamieni na szaniec”.

Lekcja historii rozpoczyna się w Muzeum Powstania Warszawskiego. To 
szczególne miejsce, przedstawiające walkę i codzienność mieszkańców 
stolicy w czasie powstania, powojenny terror komunistyczny i losy po-
wstańców w PRL-u. Nowoczesne techniki audiowizualne oraz ponad 30 
tys. eksponatów rozbudzają ciekawość młodzieży, wzruszają i skłaniają do 
refleksji. Ogromne wrażenie na młodych ludziach wywiera kilkuminutowy 
film 3D pt. Miasto ruin, ukazujący zniszczoną stolicę, miasto, które prze-
stało istnieć, które Niemcy zrównali z ziemią. Muzeum Powstania War-
szawskiego stanowi hołd dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i 
jej stolicę, pokazując następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wy-
darzeń. 

Po dwugodzinnej lekcji historii uczniowie odwiedzają Liceum Ogólno-
kształcące im. Stefana Batorego. To szkoła, do której uczęszczali boha-
terowie książki Kamienie na szaniec, gdzie nie tylko zdobyli gruntowną 
wiedzę, ale kształtowali swoje charaktery. Po szkole oprowadza młodzież 
jedna z uczennic, która przybliża historię placówki. 

Kolejnym punktem wycieczki jest Mauzoleum Walki i Męczeństwa w alei 
Szucha. Po przybyciu do muzeum uczniowie oglądają etiudę filmową pt. 
Twarze zamęczonych, w której przewijają się nazwiska i twarze przesłu-
chiwanych na Szucha, zmarłych w wyniku tortur. Wśród wielu rozpoznają 

rudowłosego Janka Bytnara „Rudego” – bohatera lektury, który był tak-
że torturowany w tym miejscu. Następnie młodzież ogląda najcenniejszą 
część ekspozycji: pomieszczenia aresztu gestapo, zachowane w prawie 
nienaruszonym stanie korytarze, cele zbiorowe, izolatki i pokój dyżurne-
go gestapowca, w którym odbywały się przesłuchania – nieludzkie tortu-
ry więźniów. Po wojnie w piwnicy budynku odnaleziono prochy ludzkie, 
które ważyły 5,5 tys. kg! Trudno wyobrazić sobie ogrom cierpienia ludzi, 
którzy przeszli przez to piekło. Na ścianie celi jeden z torturowanych więź-
niów wyrył takie słowa:

Łatwo jest mówić o Polsce,

trudniej dla niej pracować,

jeszcze trudniej umrzeć,

a najtrudniej cierpieć.

W drodze do Muzeum Więzienia Pawiak autokar zatrzymuje się przy ul. 
Długiej, przed budynkiem Arsenału Królewskiego. Przewodnik opowia-
da uczniom o jednej z najgłośniejszych akcji dywersyjnych w okupowa-
nej Warszawie – akcji pod Arsenałem. To właśnie podczas tej akcji odbito 
„Rudego” i 24 innych więźniów, którzy byli przewożeni z Szucha na Pa-
wiak. Po przybyciu do muzeum, w sali, w której wyeksponowano orygi-
nalne, wydobyte z gruzów przedmioty i elementy wyposażenia więzienia, 
uczniowie słuchają nagrań fragmentów grypsów opowiadających o dra-
matycznych przeżyciach więźniów. 

Lekcja języka polskiego i historii kończy się w szczególnym miejscu – na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Uczniowie nawiedzają groby żoł-
nierzy – bohaterów lektury Kamienie na szaniec, zapalają symboliczne 
znicze, odmawiają modlitwę. Widok białych, brzozowych krzyży w sło-
neczne październikowe popołudnie wzrusza i pobudza do refleksji.

Wycieczka „Śladami bohaterów Kamieni na szaniec” to wyjątkowa lekcja 
języka polskiego i historii, która na długo pozostanie w pamięci uczniów.

zespół redakcyjny gazetki szkolnej „Wiadomości z Plecaka”

ZE SZKÓŁ. ZSZ w Nasielsku

Warsztaty z zakresu psychologii
W czwartek, 5 listopada, odbyły się 
warsztaty dla uczniów klas II i III Li-
ceum Ogólnokształcącego oraz IV 
Technikum w Zespo-
le Szkół Zawodowych 
w Nasielsku. Warsz-
taty zostały przepro-
wadzone w ramach 
projektu Strefa Mło-
dzieży Uniwersytetu 
SWPS w Warszawie. 
G ł ó w n y m  c e l e m 
prowadzonych za-
jęć było przekazanie 
podstawowej wiedzy 
i umiejętności psychologicznych 
uczniom klas maturalnych w celu 
ułatwienia trafnego wyboru kie-
runku studiów oraz rozwoju ich 
potencjału w dowolnej sferze życia 
i okolicznościach.
Po szc ze gól n e k la s y 
wybrały różne tematy 
warsztatów. Podczas za-
jęć na temat „Efektyw-
nej nauki” prowadzące 
omawiały techniki sku-
tecznego zapamiętywa-
nia oraz doradzały, jak 
dostosować środowi-
sko nauki do procesów 

uczenia się, aby stał się on bardziej 
sprawny i efektywny.

Na zajęciach pt. „Ważny wybór” 
prowadzące, korzystając z własne-
go doświadczenia, podpowiadały, 
jakiego wyboru dokonać po matu-
rze i jakimi kryteriami się kierować 
przy tej ważnej dla młodych ludzi 

decyzji, nakreśliły też strukturę stu-
diów wyższych. 

U c z n i o w i  p o z n a l i 
również tajniki auto-
prezentacji, czyli jak 
skutecznie wywierać 
odp owiednie wra-
żenie. Podczas zajęć 
przedstawiono wy-
brane aspekty komu-
nikacji niewerbalnej, 
na które w życiu co-
dziennym często nie 
zwracamy uwagi. 
Podsumowując, nale-

ży zauważyć, że warsztaty bardzo 
się podobały uczniom naszej szko-
ły, poszerzyły znacznie horyzonty 
myślowe oraz wprowadziły w kli-
mat życia uczelni wyższej. Młodzież 

już wie, jakimi kryteriami 
powinna się kierować, 
wybierając dalszą ścieżkę 
edukacji, oraz ma świa-
domość, że nie należy 
się bać, trzeba próbo-
wać, bo każdy znajdzie 
z pewnością coś dla sie-
bie. Ważne jest, by robić 
to, co się naprawdę lubi, 
i robić to z pasją. 

Anna Łączyńska

ZE SZKÓŁ. SP Nasielsk

Zielona flaga  
dla nasielskiej podstawówki
25 września 2015 r. w Krakowie de-
cyzją Kapituły programu Szkoły dla 
Ekorozwoju (www.ekoszkola.pl) na-
sielska placówka znalazła się w gronie 
101 szkół z Polski, którym przyznano 
międzynarodowe wyróżnienie za 
działalność na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju – Zieloną Flagę z cer-
tyfikatem ważnym na trzy lata. To 
najwyższe prestiżowe wyróżnienie 
w tym programie.
Proces przekształcania placówki 
w certyfikowaną ekoszkołę trwał od 
2009 r. i przebiegał w kilku etapach. 
Najpierw szkoła uzyskała tytuł krajo-
wy Lokalnego Centrum Aktywności 
Ekologicznej. Rozwijając proekolo-
giczną działalność, nasza szkoła co 
roku wykazywała się szczególnymi 
osiągnięciami w zakresie edukacji 
prośrodowiskowej. Udokumentowa-
niem tych starań były zdobyte dwie 
Zielone Flagi w ostatnich dwóch la-
tach.
W roku szkolnym 2014/2015, będąc 
już w międzynarodowej sieci szkół 
Eco-Schools, priorytetowo zajmo-
waliśmy się działaniami związanymi 
ze zdrowym odżywianiem i przy-
szkolnymi terenami zielonymi. Wraz 
z przekazywaną wiedzą o zdrowym 
stylu życia staraliśmy się kształtować 
właściwe nawyki żywieniowe. „Zie-
lona Szkoła Marzeń” to nasze hasło 
działań zmierzających do upiększa-
nia terenu przyszkolnego. Chcemy, 
aby wokół nas było zielono, pięknie, z 
poszanowaniem przyrody i siebie. W 
ramach programu dwa razy w roku 
dokonaliśmy przeglądu środowisko-
wego szkoły. W tym audycie ekolo-

gicznym to uczniowie 
okazali się niezwykle 
pomocni – nauczyli się, 
jak dotrzeć do uzyska-
nia danych oraz jak je 
opracować. Realizacja 
zaplanowanych dzia-
łań angażowała całą 
społeczność szkolną: 
uczniów, nauczycieli 
i pracowników admi-
nistracji. Z naszymi ak-
tywnościami często wychodziliśmy 
poza szkołę, włączając w nie rodzi-
ców oraz przedstawicieli lokalnego 
środowiska naszej gminy.
Komisja powołana przez Fundację 
Partnerstwo dla Środowiska ocenia-
jąca ogólnopolskie aplikacje uznała, 
że proekologiczne działania naszej 
szkoły są efektywne, użyteczne 
i godne XXI wieku. Za tworzenie 
i wdrażanie modelowego systemu 
edukacji proekologicznej łączącej 
elementy pracy szkolnej i pozasz-
kolnej z imprezami oraz akcjami 
o charakterze prośrodowiskowym, 
kulturalnym i edukacyjnym otrzy-
maliśmy tę właśnie prestiżową nagro-
dę. Motywuje to nas do dalszej pracy. 
Chcielibyśmy wyzwalać nadal ener-
gię nie tylko szkolną, ale i ogólnosz-
kolną – tak, aby cała gmina Nasielsk 
stawała się coraz bardziej ekologicz-
ną. Stąd pomysły na liczne konkursy 
eko w tym roku szkolnym, do któ-
rych będziemy zapraszać wszystkich 
zainteresowanych. Pierwszy z nich 
ogłosiliśmy już w październiku pod 
hasłem „Jaki piękny świat”. Jego ce-
lem jest wskazanie różnorodności 

przyrody, uwrażliwienie na pięk-
no i ład. Dla dobrego samopoczu-
cia i rozwoju lokalnego patriotyzmu 
warto bowiem poznawać swoją oko-
licę, odnajdywać i tworzyć jej wyjąt-
kowe miejsca. Warto mieć poczucie, 
że jest się aktywnym i nieobojętnym 
na to, co dzieje się wokół. Kolejne 
działanie to przystąpienie naszej pla-
cówki w tym roku szkolnym do mię-
dzynarodowego programu „Badacz 
wody”. Uczniowie jednej z klas pią-
tych będą podejmować wyzwania 
z zakresu czterech misji dotyczących 
globalnego problemu związane-
go z wodą: Cenna Woda, Tajemni-
cza Woda, Czysta Woda i Woda Na 
Świecie. 
Cieszymy się z wypracowanego 
wysokiego standardu kształtowania 
pozytywnych postaw, czego dowo-
dem jest otrzymanie Zielonej Flagi. 
Nasze doświadczenia i osiągnięcia są 
istotną wartością. Mamy nadzieję, że 
stworzony potencjał będzie stanowić 
inspiracje dla innych.

koordynatorka szkolnego 
programu SdE

Elżbieta Wróblewska 
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Niechciane pasożyty atakują
– Od września regularnie mamy 
w domu problem, bo dzieci przy-
noszą wszy ze szkoły. Był czas, że 
średnio co dwa tygodnie sytuacja 
się powtarzała, i kiedy już uda-
ło się ją opanować, wszystko za-
czynało się od nowa. Zalewanie 
głów specjalnymi preparatami, 
czyszczenie głów, dezynfekcja 
ubrań, pościeli. To naprawdę robi 
się kosztowne. A poza tym rodzi-
ce narzekają i wszyscy wiedzą, 
że problem jest, ale jakoś nikt nie 
może z tym nic zrobić – alarmu-
je Marek Ostaszewski radny RM. 
– Może regularne sprawdzanie 
dzieciom głów i odsyłanie do 
domu dzieci z wszawicą byłoby 
jakimś rozwiązaniem – dodaje.
Problem wszawicy dotyczy tak 
naprawdę wszystkich placówek 
oświatowych, ponieważ gromadzi 
się tam na niewiel-
kim obszarze dużo 
d z i e c i  z  róż nyc h 
środowisk. Pojawia 
się zazwyczaj jesie-
nią, kiedy ucznio-
wie rozpoczynają 
szkołę. 
Pasożyt przypomi-
nający ziarno sezamu 
sz ybko umiejsca-
wia się we włosach, 
a jeśli ma sprzyjające 
warunki i nikt się nim 
specjalnie nie intere-
suje, rozprzestrzenia 
się szybko.
W s z a w i c a  p o j a -
w i a  s z c z e g ó l n i e 
w młodszych kla-
s a c h ;  n i e  m a  c o 
ukrywać – nasila się wtedy, gdy 
dzieci w tych klasach jest wię-
cej. W tym roku wszawica po-
jawiła się w szkole podstawowej 
w Nasielsku, siejąc prawdziwą pa-
nikę zarówno wśród uczniów i ich 
rodziców, jak i nauczycieli. Nie 

od dziś wiadomo, że w nasielskiej 
podstawówce jest tłoczno, w su-
mie do tej szkoły uczęszcza prze-
cież aż 836 uczniów. 
– Mieliśmy taki problem w naszej 
szkole w październiku br., wtedy 
zdiagnozowano 6 przypadków 
wszawicy  – przyznaje Bożena 
Kozłowska, wicedyrektor szkoły 
podstawowej w Nasielsku. – Pro-
simy rodziców o wyrażenie zgo-
dy na przegląd głów i sprawdzamy 
czystość regularnie. Pielęgniar-
ki z SP ZOZ dokonały przeglą-
du głów we wszystkich klasach. 
To była dość skomplikowana ak-
cja pod względem logistycznym 
i trwała każdego dnia od godz. 
8 do 15. W tej chwili sytuacja się 
uspokoiła i wszystko jest pod kon-
trolą – dodaje. 
W nasielskiej podstawówce co-

dziennie jest pielęgniarka szkolna, 
a do jej zadań należy między in-
nymi: pomoc w przypadkach na-
głych, wzywanie lekarza w razie 
potrzeby, profilaktyka, przeprowa-
dzanie fluoryzacji, a także spraw-
dzanie higieny uczniów, ale na to 

rodzice muszą wyrazić pisemną 
zgodę. A z tym, jak się okazuje, 
bywa różnie.
– Na prośbę dyrekcji szkoły pod-
s t a wo we j  w yd e l e g o wa l i ś my 
do sprawdzania czystości głów 
uczniów dwie pielęgniarki. Było 
to 23 i 26 października. A kolejne 
badania sprawdzające następo-
wały 3, 5 i 9 listopada – informuje 
nas Ewa Bombalicka, pielęgniarka 
koordynująca z nasielskiego SP 
ZOZ. I podkreśla ogromną rolę 
rodziców w zwalczaniu tego pro-
blemu.
Tak ie badania cz ystości  g łów 
z pewnością n ie są prz yjem-
ne. Dzieci badane są w grupach 
i te „z problemem” są proszone 
są o kontakt z rodzicem. Kłopot 
w tym, że potem bywają szyka-
nowane przez kolegów. Być może 

dlatego nie wszyscy rodzice zga-
dzają się na sprawdzanie czysto-
ści. W trzech przypadkach rodzice 
bądź opiekunowie odmówili wy-
dania takiej zgody szkole. 
– Rodzice są informowani natych-
miast, jeśli pojawia się wszawica. 

Sprawdzamy regularnie czy-
stość, ale nie mamy możli-
wości zakazania rodzicowi 
posyłania do szkoły dziecka 
z wszawicą – mówi wicedy-
rektor Kozłowska. 
O sprawie mówi się także 
w nasielskim magistracie. 
– Wiem, że taki problem 
był w szkole podstawowej 
w Nasielsku. Mówiliśmy na ten 
temat na naradzie z dyrekto-
rami placówek oświatowych, 
ale nikt więcej nie zgłaszał nam 
przypadków wszawicy. Prosi-
łam dyrektorów o przeprowa-
dzanie akcji profilaktycznych 
wśród uczniów i rodziców – 
mówi Katarzyna Świderska, 

wiceburmistrz Nasielska. 
Od wielu lat wszawica jest obec-
na w naszych szkołach i przed-
szkolach, więc to nic nowego. 
Niestety, wszy nie mają problemu 
z biurokracją i wszystkich traktują 
jednakowo, tym bardziej że roz-
przestrzeniają się błyskawicznie. 
Warto by o tym pamiętali wszy-
scy, którzy opiekują się dziećmi 
zarówno w szkole, jak i w domu.

(i.)

Z GMINY

Wszystkie drogi 
nasze są
Po ostatnich jesien-
nych inwestycjach 
drogow ych, które 
już zostały zrealizo-
wane w kilku miej-
scach naszej gminy 
p ub l i ku j e my l i s tę 
tegorocznych prac. 
Jest  ich naprawdę 
d u ż o .  W i ę k s z o ś ć 
dróg została sfinan-
sowana z budżetu 
naszej gminy. Ro-
boty na drogach odbywały się w drugiej połowie roku.
Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Mazewo Dworskie 
B i Mazewo Włościańskie – wykonano tam nawierzchnię dróg o dłu-
gości 675 mb. Wykonawcą inwestycji była f irma „Drogi Mosty” Jan 
Kaczmarczyk z Kacic. Koszt inwestycji to 120 595,66 zł. 
Został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Urzędu 
Marszałkowskiego. Miałoby ono wynosić 60 tys. zł. 
Modernizacja drogi gminnej w Lubominie – wykonawcą inwesty-
cji była f irma „Drogi i Mosty” Jan Kaczmarczyk z Kacic. Wykona-
no tam nawierzchnię drogi o długości 615 mb. Wartość zadania to 
144 019,06 zł. 
M o d e r n i z a c j a  d r o g i  p o w i a t o w e j  u l .  P i ł s u d s k i e -
g o  w  S i e n n i c y.  W y ko n a w c ą  p r a c  b y ł a  f i r m a  „ P r z e d s i ę -
b i o r s t w o  Tr a n s p o r t o w o  H a n d l o w e  W A P N O P L”  A d a m 
Nowakowski z Glinojecka. Długość wykonywanej nawierzchni to 
450 mb. Koszt zadania to 88 471,44 zł. Zadanie było w znacznej czę-
ści finansowane przez starostwo powiatowe w Nowym Dworze Maz.  
– 70 tys. zł. 
Remont drogi gminnej w Siennicy – o długości 177 mb. Wykonawcą prac 
była firma „Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe WAPNOPL” Adam 
Nowakowski z Glinojecka. Koszt prac wynosił 40 786,35 zł. Na to zadanie 
zostały wydatkowane środki z funduszu sołeckiego. 
Budowa ulicy osiedlowej – ulica Wiśniowa. Wykonawcą prac było „Przed-
siębiorstwo Transportowo Handlowe WAPNOPL” Adam Nowakowski 
z Glinojecka. Koszt inwestycji to 254 153,98 zł. Zakres prac obejmował 

wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie krawężników oraz wyko-
nanie dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej. 
Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych. To inwestycja, której 
wykonawcą była firma „PA-PI” Sp. z o.o. z Łajsk. W ramach tego zadania 
odnowionych zostało w sumie 4 950 mb dróg gminnych w następują-
cych miejscowościach: Andzin (600 mb), Chrcynno (450 mb), Jackowo 
Włościańskie (700 mb), Mogowo (1300 mb), Czajki (600 mb), Wągrodno 
(1000 mb) oraz Nasielsk ul. Sportowa (300 mb). Wartość prac opiewa na 
sumę około 960 tys. zł. W tym koszt wykonania ulicy Sportowej wynosił 
ok. 100 tys. zł. 
Odbudowa drogi gminnej Nasielsk ul. Broninek (odcinek o długości 
595 mb) koszt zadania to 184 281, 98 zł oraz odbudowa mostu w Nasielsku 
ul. Pniewska Górka – koszt 460 718, 21 zł. Inwestycja wykonywana z do-
finansowaniem 306 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. Środki na ten cel 
pochodziły z rezerw usuwania klęsk żywiołowych, które miały miejsce 
w 2011 r. Pace wykonywał firma „Przedsiębiorstwo Transportowo Han-
dlowe WAPNOPOL z Glinojecka.”

 (red.)

Jak zapobiegać wszawicy?
 – związywać długie włosy lub nosić krótkie włosy ułatwiające pielęgna-
cję skóry głowy i włosów;
 – używać wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgna-
cji skóry i włosów;
 – codziennie czesać i szczotkować włosy;
 – myć głowę w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu;
 – systematycznie sprawdzać czystość skóry głowy i włosów.

Ul. Wiśniowa.

Ul. Sportowa.
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Zioła, które warto mieć 
w swojej kuchni
Coraz częściej zamiast gotowych mieszanek przyprawowych, w któ-
rych jest dużo soli, barwników i glutaminian sodu, zaczynamy stosować 
pojedyncze suszone lub świeże zioła. Zioła te nie tylko dają smak i aro-
mat potrawom, ale mają także właściwości zdrowotne. Do najpopular-
niejszych należą bazylia, tymianek i rozmaryn.

Bazylia pospolita
Bazylia pospolita jest to roślina jednoroczna z rodziny wargowych, o 
wysokości 20–50 cm. Możemy ją uprawiać w doniczce na oknie i sto-
sować świeżą lub używać w postaci suszonej. Podłużne, jajowate listki 
są delikatne i intensywnie zielone. Bazylia zawiera cenne olejki eterycz-
ne, garbniki, enzymy, witaminy A i C, magnez i żelazo. Ma właściwości 
pobudzające apetyt, przyspiesza trawienie, reguluje przemianę materii 
oraz ma działanie antyseptyczne. 
Doskonale pasuje do świeżych pomidorów i sosów na ich bazie, do dań 
rybnych, drobiu, makaronów, pizzy oraz serów, szczególnie mozzarelli. 
Świeżą bazylię można zamrażać i suszyć.

Tymianek pospolity
Silnie rozgałęziony półkrzew z rodziny wargowych. Osiąga wysokość 
od 10 do 40 cm. Ma karbowate, jasnozielone liście pokryte meszkiem. 
Charakteryzuje się ostryma, ciepłym, pikantnym i przyjemnym aroma-
tem. Jego smak jest ostry i odświeżający oddech, do czego przyczynia 
się obecność lotnego olejku – tymolu. Zawiera olejki eteryczne, garb-
niki, gorycze. Tymianek jest doskonały do tłustych potraw, ponieważ 
ułatwia trawienie tłuszczu. Dodatkowo przyspiesza trawienie, leczy bie-
gunkę, uspokaja, obniża gorączkę. 
W kuchni pasuje doskonale do wieprzowiny, baraniny, wątróbki, pie-
czonego drobiu i ryb, gęsiny i sosów pomidorowych. Trzeba uważać z 
dozowaniem suszonego tymianku do potraw, ponieważ jest trzykrotnie 
bardziej aromatyczny niż świeży. Gałązka tymianku dodana do pieczo-
nej ryby usuwa jej „morski” zapach.

Rozmaryn lekarski
Roślina wiecznie zielona, rosnąca nawet do wysokości 1,5 metra. Listki 
wąskie, z wierzchu zielone, od spodu szare. Rozmaryn ma lekko gorz-
kawy, ale także silny pieprzowy smak. Podobnie jak powyższe zioła, 
zawiera silne olejki eteryczne, garbniki, gorycze, ale także żywice. Jego 
właściwości to pobudzanie apetytu, zwiększanie wydzielania soku żo-
łądkowego, hamowanie rozwoju bakterii i wzmacnianie serca.
W kuchni pasuje do dziczyzny, pieczonej ryby, baraniny, ziemniaków, 
pieczonego i smażonego drobiu, żeberek z grilla. Rozmaryn można go-
tować, piec i smażyć. Ma bardzo silny aromat, dlatego należy go stoso-
wać ostrożnie.

mgr Iwona Łątka 
dietetyk medyczny 

dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl

NASIELSK BASZTA TEAM

Biegiem ku niepodległości
Listopad to ważny miesiąc dla histo-
rii Polski. To właśnie 11 listopada 1918 
r. nasz kraj odzyskał niepodległość 
po 123 latach niewoli. Sposobów na 
uczczenie tych wydarzeń jest wiele. 
Jednakże dla nasielskich biegaczy wy-
bór był prosty: Bieg Niepodległości. 
Członkowie Nasielsk Baszta Team 
aktywnie uczestniczyli w biegach 
organizowanych w okolicznych miej-
scowościach. 26 października miał 
miejsce XIII Bieg Niepodległości – Se-
rocka Dycha w Serocku, na dystansie 
10 km. Uczestniczyli w nim: Jarosław 
Dylewski, Marek Mokos, Krystyna 
Sobczyńska, Agnieszka Ogórek, Iwo-
na Wawrzyńska. Trasa biegu była wy-
magająca, z dwoma bardzo długimi 
podbiegami, ale na szczęście pogoda 

była wymarzona do biegania, dlatego 
czasy biegaczy były na wysokim po-
ziomie. Nasza biegaczka Krysia poko-
nała rywalki, zajmując trzecie miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. 
Zaś 8 listopada odbył się I Bieg Nie-
podległości w Janówku, na dystansie 5 
km. Udział w nim wzięli: Jarosław Dy-
lewski, Michał Adamus, Krystyna Sob-
czyńska, Agnieszka Ogórek, Iwona 
Wawrzyńska Był to bieg przełajowy, 
jego trasa wiodła przez piękne szlaki 
rowerowe gminy Wieliszew, w dużej 
mierze Szlakiem Zachodnim. Mimo 
krótkiego dystansu był to naprawdę 
ciężki bieg, gdyż wiał silny wiatr, ale 

słoneczna i ciepła pogoda rekompen-
sowała ten trud. Po biegu każdy mógł 
skosztować pysznych pierogów firmy 
DAREX z Janówka, która była jednym 
z głównych sponsorów tej imprezy. 
W tym biegu zaprezentowaliśmy się 

w koszulkach sponsorowanych przez 
firmę Tani Dom z Nasielska, dzięki nim 
byliśmy najbardziej rozpoznawalnymi 
biegaczami. 
Największą imprezą biegową z okazji 
odzyskania niepodległości był 27. Bieg 
Niepodległości w Warszawie. Nasza 
4-osobowa ekipa (Krystyna Sobczyń-
ska, Agnieszka Ogórek, Iwona Waw-
rzyńska, Łukasz Witkowski) przebiegła 
dystans 10 km wraz 15 tysiącami bie-
gaczy. Biegliśmy w białych i czer-
wonych koszulkach, tworząc „żywą 
flagę”, z głośników słychać było pieśni 
patriotyczne, a wśród biegaczy można 

było spotkać żołnierzy oraz salutują-
cego Piłsudskiego. 
Na sam koniec niepodległościowego 
maratonu również w Nasielsku odbył 
się taki bieg. W skromnym, 4-osobo-
wym składzie (Adam Zalewski, Łu-
kasz Malinowski, Jarosław Dylewski, 
Jarosław Ruciński) grupa nasielszczan 
przebiegła ulicami miasta, by aktyw-
nie uczcić odzyskanie przez Polskę 
niepodległości. 
Biegi niepodległościowe ciekawa 
idea połączenia sportu i historii. Każ-
dy z nich był wyrazem solidarności 
i patriotyzmu, a uczestniczyli w nich 
zarówno zawodowi biegacze, jak 
i amatorzy: osoby młode, starsze, nie-
pełnosprawne, rodzice z dziećmi… 
Tu nie liczy się wynik, bo zwycięzcą 
jest ten, kto wystartował i dobiegł do 
mety. 
Z okazji zbliżających się mikołajek 
już dziś chcemy zaprosić wszyst-
kich na Bieg Mikołajkowy, któ-
ry odbędzie się 6 grudnia 2015 r. 
o godzinie 11:30. Start i meta bie-
gu oczywiście pod Basztą, mile wi-
dziany jest odpowiedni stój, czapka 
Świętego Mikołaj lub inne przebra-
nie. Przewidywana trasa biegu to 
10 km, ale oczywiście każdy prze-
biegnie tyle, ile będzie miał sił. Za-
chęcamy do aktywnego spędzania 
wolnego czasu i wspólnej zabawy. 

(IW)

NA SPORTOWO

W Biegu Niepodległości 
startują nasi mieszkańcy
M i e szk a n i e c  M i ę ko -
szyna Stanisław Łabę-
da (rocznik 1972) wziął 
udział w tegorocznym 
27. Warszawskim Bie-
gu Niepodległości na 
dystansie 10 km. Pan 
Stanisław brał już udział 
w  u b i e g ł o r o c z n y m 
Biegu Niepodległości. 
B ieganie jest dla nie-
go jedną z pasj i .  Gra-
tulujemy mu udzia ł u 
w tym ważnym wyda-
rzeniu i jesteśmy dumni 
z tego, że reprezento-
wał w nim swoją miej-
scowość, jak również 
naszą gminę.

(pk)

Uroczyste pasowanie  
na przedszkolaka w Pieścirogach
Pierwszą niezwykle ważną uro-
cz ystość przeż y wał y malu-
chy z grup „Muchomorków” 
i „Biedronek” z Samorządowego 
Przedszkola w Starych Pieściro-
gach. 6 listopada br. w placówce 

odbyło się pasowanie na przedszkolaka. 
Dzieci wystąpiły przed licznie zgromadzonymi rodzicami ze specjalnie 
przygotowanym na tę okazję programem artystycznym. Recytowały 
wiersze, śpiewały i tańczyły, za co otrzymały gromkie brawa od zebra-
nych gości. Kamilla Broma, dyrektor przedszkola, pasowała każde dziecko 
na „Super Przedszkolaka”. Był to dzień pełen wrażeń dla maluchów rozpo-
czynających edukację przedszkolną. 
„Muchomorkom” i „Biedronkom” życzymy, aby z radością spędzały każ-
dy dzień w przedszkolu, a zdobywanie wiedzy było dla nich wielką przy-
jemnością.

K.T.
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Kino NIWA ZAPRASZA
18–22 listopada godz. 15.00

Hotel Transylwania 2 3D  
(dubbing)

Animacja, familijny, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 

29 min

Dracula łączy siły z Frankiem, Murrayem i Grif-
finem, by obudzić w swoim wnuku wampirzą 
naturę.  

18–22 listopada godz. 17.00

Demon
Thriller; Polska, Izrael; Czas trwania: 1 godz. 33 min

Piotr przyjeżdża z Anglii do Polski na ślub z pięk-
ną Żanetą. Urządzając gniazdko w starym domu, 
znajduje ludzkie szczątki, zakopane nieopodal 
posesji.

18–22 listopada godz. 19.00

Paranormal Activity:  
inny wymiar 3D (z napisami)

Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 35 min

Wydaje się, że to nie dom odwiedzały duchy, 
nawiedzona jest… TA rodzina. Po przeprowadz-
ce w nowe miejsce, daleko od domu, po które-
go ścianach spłynęło tyle krwi, Katie i jej rodzina 
próbuje rozpocząć nowe życie w spokojnym 
Palo Alto w słonecznej Kalifornii. 

25–29 listopada godz. 15.00

Piotruś. Wyprawa  
do Nibylandii 3D (dubbing)

Fantasy, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 51 min.

Chłopiec sierota zostaje wysłany do magicz-
nego świata Nibylandii, gdzie odkrywa swo-
je przeznaczenie i staje się bohaterem znanym 
jako Piotruś Pan. 

25–29 listopada godz. 17.00 i 19.00

2–6 grudnia godz. 19.00

Listy do M. 2
Komedia romantyczna; Polska

Kontynuacja przeboju z 2011 roku. Reżyseruje 
Maciej Dejczer. Opowiada o bohaterach, którzy 
w jeden, wyjątkowy dzień w roku odkryją siłę 
miłości, nadziei i przebaczenia. W obsadzie m.in. 
Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk oraz Małgo-
rzata Kożuchowska. 

2–6 grudnia godz. 15.00 i 17.00

9–13 grudnia godz. 15.00 i 17.00

Dobry dinozaur (dubbing)
Animacja, familijny, komedia; USA

Młody dinozaur zaprzyjaźnia się z chłopcem, 
który pomaga mu wrócić do domu.  

Baran 21.03–20.04
Odetchniesz, bo wszelkie konflikty przy-
cichną. Zabierzesz się za generalne porząd-
ki. Pojawią się zlecenia i naprawdę ciekawe, 
intratne propozycje. Przed Tobą szansa, na 
którą długo czekałeś. Nie zaprzepaść jej. 

Byk 21.04–20.05
W pracy będzie spokojnie, szef przestanie 
Cię irytować, a koledzy odpuszczą sobie 
intrygi i kłótnie. Mądrze zarządzaj czasem. 
Przejdź teraz na niskokaloryczną dietę i za-
cznij się regularnie ruszać.

Bliźnięta 21.05–21.06
Kłótnia z przyjacielem albo nieporozumienia 
z ukochaną osobą zburzą Twoje poczucie 
bezpieczeństwa. Szybko i łatwo zrealizujesz 
swoje plany, ale uważaj na pomyłki. Zacznij 
oszczędzać.

Rak 22.06–22.07
Spadnie teraz na Ciebie więcej obowiązków 
zawodowych. Jesteś w kiepskiej kondycji fi-
zycznej, więc dbaj o siebie. Postaraj się spę-
dzać z rodziną jak najwięcej czasu. Wybierz 
się do kina lub teatru.

Lew 23.07–23.08
Staraj się sumiennie wykonywać swoje obo-
wiązki, bo ktoś czeka na Twoje potknięcie. 
Będziesz teraz mniej odporny na infekcje. Spa-
cery i rowerowe przejażdżki podziałają fanta-
stycznie na Twoją kondycję. 

Panna 24.08–22.09
Uporasz się ze wszystkimi pilnymi sprawa-
mi, które spadną na Twoje barki. Pracowitość 
okaże się Twoim potężnym atutem. Wizyta 
u fizjoterapeuty przyniesie zaskakująco do-
bre efekty. 

Waga 23.09–23.10 
To nie jest odpowiedni czas na podejmo-
wanie kluczowych decyzji. Jeśli masz z kimś 
jakieś nieuregulowane sprawy, to wyjaśnij je 
i poukładaj jak najszybciej. Bądź otwarty na 
nowe znajomości.

Skorpion 24.10–22.11
Z trudem będziesz sobie radzić ze stresem. 
Dlatego staraj się go unikać i wzmocnij swój 
układ nerwowy. Jeśli marzysz o nowej pracy, 
to zacznij rozsyłać CV. Pomyśl teraz o sobie 
i zadbaj o swój wygląd.

Strzelec 23.11–21.12
Spróbuj złapać dystans do tego, co ostatnio 
dzieje się w Twoim życiu. Awanturami i pre-
tensjami niczego nie wskórasz i nie zmienisz. 
Wyjedź na wieś. Nie unikaj prac fizycznych 
i wysiłku.

Koziorożec 22.12–20.01
Częściej spotykaj się ze znajomymi i przyja-
ciółmi. Samotność Ci nie służy. Nie wydawaj 
teraz pieniędzy i nie kupuj zbyt wielu rze-
czy, bo okażą się mało przydatne. Postaraj 
się codziennie ćwiczyć.

Wodnik 21.01–19.02
Zaangażowanie w pracę zawodową spra-
wiło, że zaniedbujesz obowiązki domowe. 
Z tego powodu możesz się spodziewać 
niesnasek z najbliższymi. Przygotuj się na 
niespodziewane wydatki. 

Ryby 20.02–20.03
Zwrócisz na siebie uwagę przełożonego kre-
atywnością i sumiennością. Postępuj tak dalej, 
a będziesz miał szansę na lepszą posadę. Po-
staraj się teraz więcej swojego czasu poświę-
cić rodzinie.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP



14 Życie Nasielska nr 24 (436); 20 listopada–3 grudnia 2015OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam tanio działki budowlane.  
Tel. 518 445 613.

Sprzedam szatkownicę do kapusty.  
Tel. 604 493 538.

Sprzedam dom w Kosewie 90 m2 z dział-
ką 5800 m2. Tel. 602 550 852.

Pilnie zatrudnię manicurzystkę/kosme-
tyczkę. Dobre warunki pracy. Tel. 668 
339 392.

Sprzedam działkę budowlaną  
1.400 m2, Nasielsk, ul. Krupki, Tel. 506 
997 717

Pilnie sprzedam w Cieksynie 86,5 m2 lub 
zamienię na mniejsze. Tel. 506 413 569.

Zatrudnię pomoc domową, 3 razy w ty-
godniu – okolice Nasielska. Tel. 602 726 
959.

Pieniądze od ręki. Zadzwoń: Tel. 600 
500 626.

Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2 
w Kosewie – TANIO. Cena do negocjacji. 
Tel. 515 462 377.

Sprzedam działki budowlane i przemy-
słowe przy ul. Piłsudskiego w Nasielsku. 
Tel. 696 468 255.

Sprzedam działki – prąd, woda, gaz.  
Tel. 500 138 106.

Sprzedam nowe kołdry, poduszki 
i pościele – odbiór okolice Nasielska.  
Tel. 500 138 105.

Pilnie zatrudnimy pracowników ochrony 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
na obiekt: budowa przedszkola przy  
ul. Warszawskiej 1 w Nasielsku. Praca od 
zaraz. Tel. (22) 110 01 25.

Hala do remontu. Nasielsk cena  
150 tys. zł. Tel. 514 972 973.

Podejmę pracę w pomocy prowadzenia 
domu. Tel. 537 005 140.

Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nasielsku, działka 2000m2. Pilnie. 
Tel. 723 968 547.

Praca dorywcza dla mężczyzny w go-
spodarstwie ogrodniczym. Nasielsk.  
Tel. 726 738 145.

Nauka języka francuskiego, korepetycje, 
profesjonalnie. Tel. 691 222 300.

Sprzedam konie zimnokrwiste z bardzo 
dobrym pochodzeniem. Tel. 512 091 637.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.  
Tel. 726 098 068.

Sprzedam 4 topole na pniu. Tel. 515 
313 916.
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ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19.00, oraz 

w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, 

tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo”.

Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych; Zapraszamy na 
miting grup DDA i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30. 

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon 

w każdy czwartek w godz.19.00–21.00.  
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

KREDYTY I POŻYCZKI DLA WSZYSTKICH!!!
Potrzebujesz kredytu w banku lub pożyczki?
- Nie masz zdolności kredytowej!
- Masz niskie dochody!
- Posiadasz zajęcie komornicze!

To nie problem!!!
Banki odmawiają Ci kredytu?

Ofert wielu banków i pożyczek pozabankowych  
bez zaświadczeń i bez BIK!

Zadzwoń.
Pomożemy.

Pożyczki i kredyty z dojazdem do klienta.

Profesjonalnie i dyskretnie. Zadzwoń!!!
AGGA Finanse Tel. 571 423 396

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

To miejsce 
czeka  

na Twoją 
reklamę

Sprzedam dom   Nasielsk ul. Cisowa

Stan developerski
cena 245 tys. zł

elektryka, hydraulika, tynki, gaz
Tel. 602-118-742

ZAPROSZENIE
Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego  

zorganizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My  
w związku z organizacją zadania 

„Dostępni Radni” 
ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”  

mam przyjemność zaprosić dzieci i dorosłych na zajęcia,  
które odbędą się  

21 listopada 2015 r. w godz. 11.00 – 13.30
W szkole podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

Dla dzieci warsztaty edukacyjne – nauka przez zabawę  
„Czy dziecko to obywatel”  
poprowadzi Katarzyna Strzelecka  

(animatorka społeczno – kulturalna)
Dla dorosłych spotkanie informacyjno – szkoleniowe poprowadzą  

eksperci z zakresu, tematyki obywatelskiej,  
wyszkoleni moderatorzy z Fundacji im. Stefana Batorego  

i absolwenci Szkoły Liderów
Mile widziana duża liczba osób dorosłych,  

ponieważ organizatorom zależy na wypracowaniu  
lepszych standardów komunikacji społecznej  

w gminie Nasielsk. 
                                                          Elżbieta Wróblewska, Stowarzyszenie Europa i My

Sprzedam szafę trzydrzwiową (120 cm 
szerokość, 200 cm wysokość, 55 cm. 
głębokość). W idealnym stanie. Tel. 503 
626 426.

Badania psychotechniczne kierowców 
i operatorów – Nasielsk. Tel. 665 762 111.

Sprzedam działkę budowlaną 1026 m2 ul. 
Gwiaździsta w Nasielsku.Tel. 733 636 210.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Miękoszynku, blisko PKP. Tel. 784 
528 758.

„Aksamitka” organizuje „Wigijne spo-
tkania” firmowe i koleżeńskie, catering 
świąteczny. Szczegóły www.rancho.
aksamit.net.pl. Tel. 601 504 020. 

Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe 
w Nasielsku. Po generalnym remoncie. 
Tel. 501 218 245. 

OGŁOSZENIA DROBNE
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BRYDŻ
Wyniki XVII Nasielskiego Turnieju Par 

o Puchar Prezesa „Żbik” Nasielsk, 06.11.2015 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  81 pkt (64,29%)
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra    75 pkt (59,52%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  73 pkt (57,94%)
4. Robert Truszkowski – Marek Olbryś  63 pkt (50,00%)
5. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski  56 pkt (44,44%)
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  54 pkt (42,86%)
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski  52 pkt (41,27%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  50 pkt (39,68%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1. Robert Truszkowski    119 pkt
2-3. Piotr Kowalski     110 pkt
 Grzegorz Nowiński    110 pkt
4. Mariusz Figurski     106 pkt
5. Zbigniew Michalski    100 pkt
6. Waldemar Gnatkowski    97 pkt
7-8.  Marek Olbryś     89 pkt
 Stanisław Sotowicz    89 pkt
9. Krzysztof Michnowski    88 pkt
10. Janusz Muzal     83 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
   PK

PIŁKA NOŻNA

Przegrana na koniec sezonu
Rundę jesienną sezonu rozgrywko-
wego 2015/2016 mamy już za sobą. 
Nie da się ukryć, że nasi piłkarze za-
prezentowali się w niej poniżej wszel-
kich oczekiwań. Z 45 możliwych do 
zdobycia punktów zdobyli tylko 19, 
co stanowi zaledwie 42,2% wszyst-
kich możliwości. Jako zwycięzcy 
schodziliśmy z boiska 5 razy, 6 razy 
opuszczaliśmy boisko jako pokonani, 
a 4 razy remisowaliśmy, zdobywając 
w każdym z tych spotkań przynaj-
mniej 1 punkt. Powodów do rado-
ści więc nie ma. Gorycz niedosytu 
łagodzi to, że w drugiej części run-
dy jesiennej dało się dostrzec wy-
raźną poprawę gry naszej drużyny. 
Jest więc nadzieja na dalszą poprawę. 
Nie ulega wątpliwości, że stało się to 
z chwilą przyjścia nowego trenera 
Marcina Danielewicza.
Poprzedni trener, Mariusz Rembow-
ski, próbował poukładać drużynę po 
tym, jak nastąpiły w niej duże zmiany 
i szerokim frontem weszła do zespo-
łu młodzież. Nie odniósł wprawdzie 
widocznego sukcesu, ale nie moż-
na tylko jego winić za wyniki końca 
poprzedniego sezonu i początko-
wej części sezonu nowego. Młodzi 
zawodnicy nie byli ani mentalnie, 
ani pod względem umiejętności ty-
powo piłkarskich przygotowani do 
gry w lidze okręgowej. Pracę swoją 
traktował bardzo poważnie o czym 
świadczy nawet to, że już po decy-
zji o odejściu nie pozostawił drużyny 
bez opieki trenerskiej i poprowadził ją 
w meczu z Makowianką Maków.
Początki pracy obecnego trenera 
też nie były najłatwiejsze. Po zaled-
wie trzech treningach poprowadził 
drużynę w meczu z liderem – Tę-
czą Łyse. Żbik wprawdzie ten mecz 
jeszcze przegrał, ale już dało się za-
uważyć zmianę w grze drużyny. Od 
tego czasu Żbik przegrał tylko jeden 
mecz, ostatni mecz rundy jesiennej. 
A przeciwnikiem był wicelider Sona 
Nowe Miasto.
O tym, że nie będzie to mecz łatwy 
dla Żbika, wszyscy wiedzieli. Gospo-
darzem spotkania była Sona. Nasi 
zawodnicy nie lubią grać na nowo-
miejskim boisku z racji jego małych 
rozmiarów i sporych nierówności. 
Drużyna z Nowego Miasta poważnie 
myśli o awansie. Ma na to duże szan-
se. Może nawet awansować bez po-
trzeby rozgrywania baraży, wiosną 
bowiem mecze z najpoważniejszymi 
rywalami rozegra na swoim boisku.  
A tego boiska nie lubi nie tylko 
Nasielsk, ale wszystkie drużyny, na-
wet te najlepsze.
Punkty, jakie były do zdobycia w tym 
meczu, potrzebne były obydwu dru-
żynom, toteż obydwie do pojedynku 
przystąpiły one mocno zdetermino-
wane. Sonie będą one potrzebne do 
ewentualnego awansu, Żbikowi, być 
może, do utrzymania się w lidze. 
Spodziewano się frontalnego ataku 
miejscowych, i to od pierwszych 
minut. Tymczasem w pierwszych 
minutach piłka częściej gościła na 
połowie gospodarzy. Piłkarze Żbika 
dokładniej i szybciej rozgrywali piłkę. 
Nie decydowali się jednak na strzały 
z większej odległości. Naszym pił-

karzom pomagał w tym momencie 
wiatr, który w miarę upływu czasu 
coraz bardziej zmieniał kierunek, tak 
że po przerwie znowu z wiatrem grali 
nasi zawodnicy. Tego atutu nie potra-
fili jednak wykorzystać.
Po pierwszych minutach, w których 
zaznaczyła się niewielka przewaga 
Żbika, do głosu coraz częściej zaczę-
li dochodzić gospodarze. Nie bawili 
się w koronkowe akcje pod bramką, 
lecz próbowali strzelać z dalszej odle-
głości. Niektóre z tych strzałów były 
bardzo kąśliwe i z trudem zostały 
obronione przez naszego bramkarza 
Emila Maika. Do przerwy utrzymał 
się wynik remisowy. Odzwierciedlał 
on to, co działo się na boisku, z za-
znaczeniem jednak, że więcej groź-
nych strzałów oddali gospodarze.

Podobna sytuacja była tuż po prze-
rwie. Wydaje się, że wiatr trochę 
mieszał szyki gospodarzom. Zmiana 
nastąpiła po 10 minutach tej części gry. 
Gospodarze zaczęli odważniej atako-
wać, chociaż jeszcze w tym momen-
cie nie uwidoczniła się ich przewagą. 
Przełomowa była 12. minuta drugiej 
połowy. Sona zdobywała pole dłu-
gimi podaniami, a raczej wykopami.  
W momentach, gdy gospodarze wy-
konywali rzuty wolne z bliższej od-
ległości od nasielskiej bramki czy na 
przykład rzuty rożne, do akcji ofen-
sywnych włączał się stoper Sony Ra-
dosław Cytloch. 
To zaowocowało tym, że w przecią-
gu 4 minut zdobył dwie bramki, kie-
rując skierowaną w jego stronę piłkę 
w światło bramki. O tej jego umiejęt-

ności wiedzieli starsi piłkarze Żbika, bo 
gdy grał on w Żbiku, w takich okolicz-
nościach zdobył wiele bramek. 
Strata dwóch goli mocno zdeprymo-
wała naszych zawodników W grę na-
szej drużyny wdarł się nawet pewien 
chaos. Trwało to na szczęście krótko i 
nasi zawodnicy na powrót zaczęli or-
ganizować groźne akcje ofensywne. 
Jednak dopiero w 70. minucie me-
czu udało się naszym zdobyć bramkę 
kontaktową. Akcję ofensywną za-
kończył celnym uderzeniem Paweł 
Dalecki. Zdobyta bramka sprawiła, że 
walka na boisku rozgorzała na nowo. 
Mecz zakończył się ostatecznie wy-
nikiem 2:1 na korzyść drużyny z No-
wego Miasta. W sumie oba zespoły 
zagrały dobrze i zaprezentowały in-

teresujące widowisko. Na pochwałę 
w naszej drużynie zasługuje bramkarz 
Emil Maik. Nie zagrał za to, z powo-
du dużej liczby kartek, Marek Osiński. 
Jego obecność na boisku z pewnością 
by się przydała. Zabrakło również Szy-
mona Zalewskiego. Także w drużynie 
z Nowego Miasta nie było niektórych 
zawodników, w tym byłego zawod-
nika Żbika Marcina Szwejkowskiego 
oraz bramkarza Rafała Wieczorkow-
skiego
Interesująco zapowiada się mecz 
tych drużyn na wiosnę. Ich poje-
dynek będzie kończył sezon roz-
grywkowy 2015/2016 i to spotkanie 
może decydować o losie tych ze-
społów w następnych latach.

andrzej zawadzki


