Święto Niepodległości
G

łównym punktem nasielskich obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez
Polskę oraz 632. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska w sobotę, 10 listopada, była uroczystość, która odbyła się w kinie „Niwa”. Rozpoczęła się ona od wspólnego
odśpiewania Hymnu Państwowego oraz wysłuchania Hejnału Nasielska. Po powitaniu
zebranych prowadzący uroczystość Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik, krótko przypomniał, co działo się w gminie Nasielsk z okazji 100-lecia Niepodległości od ubiegłej
rocznicy. Świętowanie w gminie Nasielsk 100-lecia Niepodległości Polski bowiem to nie
tylko wydarzenia, które odbyły się 10 i 11 listopada br. Przez cały rok chcieliśmy pokazać
i pokazywaliśmy, że o wolność i niepodległość na Nasielskiej Ziemi walczono przez całe
stulecie, m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku,
podczas II wojny światowej oraz w powojennym podzieczytaj na str. 8, 9
miu antykomunistycznym.

Wygrał Ruszkowski
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Z SAMORZĄDU

Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
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Szkolenie
dla organizacji
pozarządowych

Przekazanie
sprzętu strażackiego

Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128

Uprzejmie informuję, iż 2 listopada 2018 roku, w jednostce OSP Nasielsk,
odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu strażackiego zakupionego w ramach programu „Priorytet III B wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz
realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych
związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46

Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Dzięki wsparciu finanso-

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991

TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Wzorem lat ubiegłych, dnia 08.11.2018r. w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Nasielsku, odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Nasielsk w temacie przekazywania
i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom).
W spotkaniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych organizacji chcący pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu. Prowadzący szkolenie
ekspert w dziedzinie współpracy z NGO, Artur Gluziński, poinformował
o zmianach w regulacjach prawnych dotyczących pozyskiwania dotacji
z budżetu JST. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymał materiały przydatne do składania ofert w kolejnym roku kalendarzowym.
ŻKŁ

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel. 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Poniedziałek: 800 – 1700
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500

Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury

Zakupiono sprzęt dla:
OSP Nasielsk: defibrylator, detektor prądu przemiennego, latarka akumulatorowa, sprzęt do oznakowania terenu akcji.
OSP Psucin: piła ratownicza do szyb klejonych, detektor prądu przemiennego, latarka akumulatorowa, sprzęt do oznakowania terenu akcji.
OSP Nuna: piła ratownicza do szyb klejonych, latarka akumulatorowa,
sprzęt do oznakowania terenu akcji.
OSP Cieksyn: defibrylator.

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00
Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25

wemu Ministerstwa Sprawiedliwości i środkom finansowym gminy udało
nam się zakupić sprzęt, który pozwoli nam jeszcze skuteczniej nieść pomoc ludziom, którzy będą tego potrzebować.

OSP Jackowo: zbijak do szyb hartowanych, piła ratownicza do szyb klejonych, nóż do pasów bezpieczeństwa, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, osłona zabezpieczająca poszkodowanego,
plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, agregat prądotwórczy,
latarka akumulatorowa.
OSP Krzyczki: zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, agregat prądotwórczy, latarka akumulatorowa.

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)

Zakupiony sprzęt przyczyni się bardzo istotnie do poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie, ułatwi pracę strażakom i podniesie prestiż jednostek OSP. Gratuluję jednostkom OSP tych pięknych zakupów. Myślę,
że będą one dalej spełniać swoją rolę i oczekiwania wszystkich strażaków
i mieszkańców. Dziękuję wszystkim druhom za zaangażowanie i czas jaki
poświęcają sprawom społecznym. Życzę aby ten sprzęt pomagał Wam
w czasie wszystkich akcji ratowniczo-gaśniczych, aby służył jak najlepiej
strażackiej misji.
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
Ewa Laskowska – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Ziemiecka– ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski, Ewelina Gizińska.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

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

16.11.–29.11.2018; Życie Nasielska nr 24 (514)

Z SAMORZĄDU

3

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Wygrał Bogdan Ruszkowski
Gmina Nasielsk, w swojej samorządowej historii, nie miała jeszcze
tak zaciętej walki o fotel burmistrza,
jaka towarzyszyła nam podczas tegorocznych wyborów.
Konkurujących ze sobą kandydatów mieszkańcy spotykali podczas
często organizowanych spotkań,
które odbywały się na terenie całej gminy.
Po raz pierwszy tak aktywnie kampanię wyborczą prowadzono za
pomocą Internetu. Ilość bilbordów, plakatów wyborczych i ulotek
również była zaskakująco duża. Nie
brakowało także przedwyborczych
obietnic.
Efektem tej gorącej kampanii,
w której okazało się, że każdy głos
ma znaczenie, jest wynik wyborów. Zwyciężył Bogdan Ruszkowski – dotychczasowy burmistrz
Nasielska.

Pierwsze informacje o wynikach II tury wyborów samorządowych 2018 w gminie Nasielsk
zostały podane nieoficjalnie jeszcze w dniu wyborów, w nocy
(4 listopada br.). Już wtedy było
wiadomo, że niewielką liczbą
głosów wygrał Bogdan Ruszkowski KW W Mała Ojczyzna
(53 lata; Mazewo Dworskie „B”).
Jego kontrkandydatką, która uzyskała drugi wynik spośród kandydującej piątki i znalazła się w II
turze wyborów, była Renata Włodarska KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój (35 lat; Jackowo Dworskie).
Jak oficjalnie podała Państwowa Komisja Wyborcza, Bogdan
Ruszkowski zdobył 75 głosów
więcej niż Renata Włodarska i to
on będzie burmistrzem gminy
Nasielsk przez kolejne 5 lat, w kadencji 2018 – 2023. B. Ruszkowski otrzymał łącznie 3 955 głosów,
czyli 50.48% poparcia, zaś na
R. Włodarską oddano 3 880 głosów, tj. 49.52%.
Jak się okazuje, frekwencja podczas II
tury wyborów samorządowych w naszej
gminie była podobna do tej osiągniętej podczas I tury. Jak
podaje PKW o godz.
12.00 swój głos oddało 16.19% mieszkańców, zaś o godz.
17.00 frekwencja wynosiła 40.75%. Łącznie 4 listopada do urn
przyszło oddać swój
głos 50.06% naszego społeczeństwa.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk,
pragnę serdecznie podziękować Państwu za wszystkie
głosy oddane na moją osobę, zarówno w I, jak i II turze wyborów na Burmistrza
Nasielska. Zaufanie, którym
mnie Państwo obdarzyliście,
jeszcze bardziej motywuje
mnie, a jednocześnie zobowiązuje do ciężkiej i rzetelnej
pracy na rzecz Naszej Małej Ojczyzny. Zapewniam,
że dołożę wszelkich starań,
aby Państwa nie zawieść.
Chciałbym podziękować także za wszystkie otrzymane
gratulacje – zarówno drogą
telefoniczną, e-mailową, jak
i na portalach społecznościowych oraz podkreślić, że jestem otwarty
na współpracę. Dlatego zapraszam wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych, do wspólnego działania.
Serdecznie dziękuję byłym radnym za ciężką pracę na rzecz naszej gminy, a nowej Radzie Miejskiej życzę wielu sukcesów w realizacji planów
oraz owocnej współpracy w kolejnych latach.
				

Z wyrazami szacunku

					

Burmistrz Nasielska

					

Bogdan Ruszkowski

Podczas I tury wyborów samorządowych łączna frekwencja wynosiła
56.64%.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej (6.11.br.) Bogdan Ruszkowski
oficjalnie podziękował wybor-

com za zaufanie. Zauważył też, że
kolejna pięcioletnia kadencja jest
dla niego wyzwaniem, ale ma nadzieję, że we współpracy z nową
Radą Miejską podoła temu zadaniu. Zapewnił, że zamierza spełnić

swoje obietnice przedwyborcze
i zgodnie z oczekiwaniami wyborców zadba o zmianę wizerunku
Nasielska i stworzy w mieście strefy rekreacyjno-wypoczynkowe.
(red.)
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Za kółkiem z promilami
W Cieksynie, we wtorek, 30 października br., przed godz. 15.00, nasielscy
policjanci zatrzymali do kontroli 30-letniego motorowerzystę. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, po przebadaniu okazało
się, że mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz
odpowie za jazdę po pijanemu.

Życie Nasielska nr 24 (514); 16.11.–29.11.2018

Zabezpieczyli
narkotyki

64-letni kierowca Opla Vectra był nietrzeźwy. Po przebadaniu okazało się,
że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo nie posiadał prawa jazdy. Kierowca odpowie za jazdę po pijanemu i bez uprawnień.
W obu przypadkach kierowcom grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

3 listopada policjanci KP Nasielsk na
ul. Kościuszki w Nasielsku zatrzymali mężczyznę, który kierował
samochodem osobowym marki
Opel Vectra będąc w stanie nietrzeźwości ( 1,39 mg/l i 1,35 mg/l).

Zderzyła się z dzikiem
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30 października funkcjonariusze
KP Nasielsk zatrzymali w Cieksynie mężczyznę, który kierował
motorowerem marki Junak będąc w stanie nietrzeźwości ( 0,70
i 0,68 mg/l).
2 listopada funkcjonariusze KP
Na siel sk dokonali z atrz ymania Wojciecha J., który w okresie
od 31.10.2018 r. do 02.11.2018 r.
w Nasielsku przy ul. Sportowej dokonał kradzieży dwóch metalowych kratek o wartości 600 zł na
szkodę SPZOZ.

Natomiast w sobotę, 3 listopada br., przed godz. 23.00, nasielscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który jechał zygzakiem przez centrum miasta tj.
ul. Kościuszki.

W Chrcynnie we wtorek, 30 października br., przed godz. 20.00, doszło
do zdarzenia drogowego. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski,
oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ze wstępnych ustaleń wynika, że 55-letnia kierująca Peugeot
206 po zderzeniu się z dzikiem wjechała do przydrożnego rowu, gdzie
uderzyła w betonowy przepust. Kobieta w wyniku poniesionych obrażeń
trafiła do szpitala. Kierująca była trzeźwa. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego wypadku.
(e)

KRONIKA
POLICYJNA

Nasielscy policjanci zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków i groźby karalne.
Funkcjonariusze zostali wezwani na interwencję do awantury domowej
do jednej z miejscowości na terenie gminy. Na miejscu ustalili, że 34-latek
szarpał swoją siostrę i groził jej pozbawieniem życia. W trakcie przeprowadzania interwencji mundurowi zauważyli w sportowej torbie kilka torebek
z suszem roślinnym.
Podczas dalszego przeszukania domu, na strychu funkcjonariusze znaleźli suszący się „specyfik”. W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 1800
gramów marihuany. Rafał B. został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a sąd
na wniosek prokuratora zastosował wobec niego tymczasowy areszt na
okres 3 miesięcy. Teraz może grozić mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
(Red.) za: www:kppnowydwor.policja.waw.pl

KRONIKA OSP
5 listopada OSP Nasielsk
i JRG Nowy Dwór Mazowiecki zostały zadysponowane do
wypadku drogowego w miejscowości Mazewo Dworskie.
Działania strażaków polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

NA SYGNALE

Pijany na Warszawskiej
Nasielscy policjanci we wtorek, 6 listopada br., po godz. 23.00 zatrzymali do kontroli kierowcę jadącego ul.
Warszawską. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim, 44-letni kierowca Skody Felicja, miał ponad promil alkoholu w wydychanym
powietrzu. Teraz odpowie za jazdę po pijanemu i straci prawo jazdy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Skradziono portfel
Do kradzieży portfela doszło na ul. Cisowej w Nasielsku w czwartek, 8 listopada br.
– Według naszych ustaleń portfel, w którym znajdowała się gotówka oraz dokumenty skradziono z niezamkniętego samochodu w godzinach popołudniowych – informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Policjanci zwracają się do wszystkich osób,
które mogły być świadkami tego zdarzenia o kontakt z nasielskim komisariatem.
(e)

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Nasielsk,

Z GMINY

bardzo serdecznie dziękuję za udział
w tegorocznych wyborach, za okazaną
życzliwość, wsparcie oraz pomoc.

Będzie łącznik asfaltowy

Składam gorące podziękowania wszystkim,
za każdy oddany głos na mnie, jak również na radnych z Komitetu Wyborczego
Wyborców Renaty Włodarskiej Stawiamy
na Rozwój.

W ramach dużego zadania
pod nazwą „Modernizacja wybranych odcinków
dróg gminnych ” gmina
Nasielsk zleciła położenie asfaltu m.in. na odcinku 290 m znajdującym
się przed wiaduktem kolejowym. W najbliższym
czasie, na zlecenie starostwa powiatowego, położony zostanie asfalt od
skrzyżowania w Mogowie
do Studzianek.

Gratuluję wyniku burmistrzowi, Panu
Bogdanowi Ruszkowskiemu, gratuluję również radnym gminnym oraz
powiatowym.
Dziękuję za wsparcie w trakcie kampanii wyborczej wszystkim życzliwym osobom, które służyły swą pomocą, aby kampania przebiegła
profesjonalnie oraz merytorycznie.
Dziękuję za wszystko, czego nauczyłam się podczas kampanii,
która była dla mnie czasem rozwoju i nowego doświadczenia z pozycji
kandydatki na burmistrza.
Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję, za ciepłe słowa i wielkie wsparcie.
				
Z wyrazami szacunku
					
Renata Włodarska

- Inwestycję wykonano
w celu stworzenia ciągu
komunikacyjnego z drogą powiatową, łącząc nawierzchnią asfaltową Studzianki z Mogowem i Budami Siennickimi – mówi Radosław Kasiak Kierownik Wydziału Inwestycji w UM w Nasielsku.
Michał B.
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NASZE SPRAWY

Wybrano najlepsze projekty

Kolejne wyróżnienie
dla MOPS

We wtorek, 6 listopada 2018 roku, odbyło
się kolejne spotkanie w ramach Partnerstwa
Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego w powiecie nowodworskim, którego
organizatorem jest nowodworskie starostwo powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dniach 7-8 listopada 2018 r.,
w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Skuteczność pieczy
zastępczej – Wsparcie dziecka
i rodziny, zaangażowanie gmin
i powiatów województwa mazowieckiego”.

Każde ze spotkań organizowane jest w innej miejscowości naszego powiatu. Przypomnijmy, że poprzednie odbywały się
w gminach: Zakroczym (Trębki Nowe),
Leoncin i Pomiechówek. Tym razem
uczestnicy projektu, to jest przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorcy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
spotkali się w gminie Czosnów, a dokładniej
w Zespole Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim.
Najpierw wszystkich zgromadzonych na
konferencji powitały wspólnie: Magdalena Biernacka - starosta nowodworski
i Marzenna Boczek - dyrektor nowodworskiego PUP. Następnie Antoni Kręźlewicz, wójt gminy Czosnów, przedstawił
ciekawą prezentację na temat zasobów
i potencjału tej gminy. Wskazał jednocześnie na dwa elementy warunkujące
jej rozwój – usytuowanie przy trasie S 7 i,
częściowo, w granicach Kampinoskiego
Parku Narodowego. Bardzo interesująco
o osiągnięciach i planach działającego na
tym obszarze LGD mówił Paweł Białecki, prezes Stowarzyszenia „Między Wisłą
a Kampinosem”.
W dalszej części spotkania Agata Januszewska, sekretarz Zakroczymia, zaprezentowała
obecnym zarówno historię, dzień dzisiejszy,
jak i perspektywy rozwoju tej gminy.
Zasadnicza część spotkania poświęcona była
warsztatom, podczas których pod kierunkiem Jadwigi Olszowskiej – Urban pracowano nad konkretnymi projektami społeczno – gospodaczymi,
które zostały zaproponowane na poprzednich
spotkaniach. Najpierw przeanalizowano 15 projektów, a następnie wszyscy uczestnicy konferencji
w głosowaniu wybrali 6 najlepszych i mających
największe szanse na realizację projektów. Wśród
nich największe uznanie uczestników konferencji

Organizatorem spotkania połączonego z obchodami Dnia
Pracownika Socjalnego było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. To ważne wydarzenie
swym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Podczas uroczystej gali Monika Nojbert, dyrektor MOPS
w Nasielsku, odebrała kolejne już
wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika,
dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, jako jednostki
szczególnie zaangażowanej w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny na Mazowszu.
To zaszczytne wyróżnienie otrzymało w tym roku jedynie dziesięć ośrodków z terenu województwa mazowieckiego. Jest to kolejny wielki sukces
całego zespołu pracowników naszego MOPS. Gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych osiągnięć.
(red.)

NOWE PIEŚCIROGI

Mają nowy chodnik
W pierwszym tygodniu listopada br.,
czyli tuż przed II turą wyborów samorządowych, która odbyła się 4 listopada,
ruszyła budowa chodnika w Nowych
Pieścirogach oraz zabezpieczenie rowu
na ul. Kolejowej w tej miejscowości.
Zadanie to wykonywał powiat nowodworski. Dzięki niemu dzieci, które chodzą do szkoły ul. Diamentową nie muszą już przechodzić przez niebezpieczne
przejście na samym łuku ulicy Kolejowej. Teraz mogą spokojnie iść chodnikiem,
aż do wysokości szkoły i bezpiecznie przedostać się na drugą stronę jezdni.

zdobyły projekty m.in.: Rowerem przez powiat
nowodworski, Kampinoska kraina Wisły, Komunikacja dla każdego, Nowodworska platforma
usługowo – biznesowa, Stowarzyszenie partnerstwa gospodarczego ziemi nowodworskiej oraz
Szlakiem nasielskiego guzika.
Gospodarzami IV konferencji były gminy Czosnów i Zakroczym. Już niebawem, w grudniu
br., odbędzie się ostatnie, podsumowujące
spotkanie dotyczące Partnerstwa Lokalnego
w powiecie nowodworskim.
(i.)

Inwestycja jest realizowana w ramach „Projektu podwyższenia efektywności
i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego”. Przetarg został
podzielony na trzy części. Jak informuje Radosław Kasiak, kierownik wydziału inwestycji, zamówień publicznych i programów strukturalnych nasielskiego
magistratu, chodnik na Pieścirogach wykonała firma Drogi i Mosty z Pułtuska
Dodatkowo firma w swoim zakresie w ramach inwestycji ma wykonać prace
w: Dębinkach, Nunie, drogę Budy Siennickie – Studzianki i ul. Sikorskiego. Przetarg na przebudowę mostu w Cieksynie wygrało Warszawskie Przedsiębiorstwo
Mosty i Spółka z Warszawy z ofertą 775 625,09zł, okres gwarancji 60 miesięcy.
Przegrała, o dziwo, tańsza firma z Pułtuska, ta jednak przewidywała wyłącznie 35
miesięczny okres gwarancji.
E.G.

Z GMINY

Plan dla Jaskółowa
Już od kilku miesięcy trwają procedury mające na celu zatrzymanie przez gminę Nasielsk prywatnej
inwestycji ZZO Jaskółowo. Uchwalenie planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości
Jaskółowo ma zamknąć inwestorowi szansę na jej realizację.
Jego brak daje obecnie przedsiębiorcy możliwość do walki o zaplanowaną inwestycję.
- Od wczoraj (tj. 29 października br. – red.) rozpoczął się kolej-

ny etap uchwalania planu, jest
to wyłożenie. Do 7 grudnia jest
czas na składanie ewentualnych
uwag. Potem projekt planu idzie
do uchwalenia – mówiła Bożena
Strzelecka, kierownik wydziału zagospodarowania przestrzennego
i nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku, podczas sesji Rady
Miejskiej, która odbyła się 30 października br.
Podczas tego posiedzenia RM, kierownik Bożena Strzelecka odpo-

wiedziała twierdząco na pytanie
radnego Mirosława Świderskiego,
czy możliwie jest uchwalenie tego
planu jeszcze w grudniu br.
Zaplanowane tereny, jak zapewnił
podczas sesji RM burmistrz, Bogdan Ruszkowski, mają być przeznaczone na tereny rolne i lasy.
W planie nie ma przeznaczenia pod
żadną działalność związaną z zakładem zagospodarowania odpadami.
Burmistrz wyraził także nadzieję, że
plan zostanie faktycznie uchwalo-

ny najszybciej, jak tylko będzie to
możliwe i nikt go nie zakwestionuje.
Wyłożony do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części wsi Jaskółowo - Etap I wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, oglądali już m.in. Paweł
Kownacki, wójt Wieliszewa oraz
Marcin Fabisiak, przewodniczący
Rady Gminy Wieliszew.
- Bardzo dziękuję za merytoryczne spotkanie. Dla mnie i radnych to

było bardzo ważne poznać szczegóły planu, żeby uspokoić naszych
mieszkańców. Niech rola i las zostaną rolą i lasem – podsumował
swoją wizytę Paweł Kownacki, wójt
Wieliszewa, na portalu społecznościowym Urzędu Miejskiego
w Nasielsku.
Dodatkowo, 30 października, miała miejsce dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
E.G.

6

KULTURA

Z BIBLIOTEKI

Lekcje biblioteczne
o tematyce patriotycznej
Od września br. Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Nasielsku
prowadzi cykl lekcji bibliotecznych
poświecony tematyce patriotycznej. Celem spotkań jest oddanie
hołdu Niepodległej w 100. rocznicę odzyskanie przez Nią Niepodległości, budowanie tożsamości
i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie w atrakcyjnej
i przystępnej formie polskich symboli narodowych.
Na wstępie każdego ze spotkań
pokazujemy przedszkolakom
i uczniom symbole narodowe,
wykorzystując do tego flagę państwową, godło Polski oraz wspól-

nie śpiewamy hymn
narodow y. Jesteśmy pełni podziwu,
iż każda z grup potrafi odpowiednio
zachować się przy
jego wykonywaniu.
W tym miejscu miło
jest nam nadmienić,
iż grupa Słoneczka
– 4/5-latki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku odśpiewała nam
wszystkie zwrotki hymnu. Przygotowując się do lekcji bibliotecznych
korzystamy z literatury dziecięcej
popularnonaukowej, która jest dostępna w oddziale dla dzieci i mło-

dzieży. Do tej pory odwiedzili nas
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku oraz oddziały przedszkolne z Samorządowego
Przedszkola w Nasielsku.
C hcemy również nadmienić,
iż nasza placówka w maju, wrześniu
i październiku gościła pisarzy, którzy prowadzili spotkania autorskie
poświęcone przede wszystkim tematyce patriotycznej. Odwiedzili
nas Wiesław Drabik i Wioletta Piasecka, z którymi zorganizowaliśmy
spotkania autorskie, zarówno w bibliotece, jak i we wszystkich szkołach z na terenie naszej gminy.
Mamy nadzieję, iż poprzez prowadzone przez nas lekcje biblioteczne
dzieci uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia
patriotyczne oraz utrwalają sobie
znajomość symboli narodowych.
(bibl.)

Z BIBLIOTEKI. Spotkanie autorskie

Opowieści patriotyczne
z Wiolettą Piasecką
W ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dzieci i młodzieży, działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku, w środę,
31 października br., zostały zorganizowane dwa spotkania z Wiolettą Piasecką – autorką książek dla dzieci.

Organizacją spotkań autorskich zajmują się: Izabela Mazińska i Jolanta
Budziszewska–Rogalska z nasielskiej
MGBP.
Październikowe spotkania odbyły się
według tego samego schematu. Na
wstępie pisarka przybliżyła uczniom
historię Ignacego Jana Paderewskiego,
którą opisała w książce z serii Opowieści patriotyczne pt.: Ignaś. Jest to niezwykle ciepła i chwytająca za serce
opowieść o chłopcu, który miał tylko

WARTO PRZECZYTAĆ

Czarne oceany
Jedną z najciekawszych rzeczy
w literaturze fantastyczno-naukowej jest możliwość „zajrzenia”
w wizje przyszłości, niejednokrotnie bowiem twórcy tej literatury
mają w sobie coś z proroków i ich
pomysły po latach stają się rzeczywistością.

Weźmy za przykład ekrany dotykowe i wirtualną rzeczywistość.
Obie te rzeczy był y przed laty
nieodzownymi elementami futurystycznej wizji przyszłości w dziełach science-fiction i obie obecnie
trafiły pod strzechy przeciętnych
konsumentów, nawet jeżeli to drugie przeznaczone jest na razie do
niezbyt skomplikowanych gier wideo. Tym baczniej warto obserwować śmiałe wizje pisarzy, ponieważ
one też mają szansę się kiedyś ziścić.
Takie profetyczne zdolności ma z pewnością nasz rodzimy pisarz, Jacek
Dukaj, czego dowodem może być utwór pt. Czarne Oceany. Książka napisana jeszcze w 2001 roku a przedstawiająca wizję, w którą w naszych
czasach już poniekąd wkraczamy. Powieść ma konwencję cyberpunku
z wszelkimi jej cechami – neonowymi miastami, hakerami, rządowymi
spiskami i ogromnymi nierównościami pomiędzy biednymi i bogatymi.
W tym świecie Nicolas Hunt, amerykański polityk i lobbysta, prowadzi
projekt badający ludzi, u których wykształciła się telepatia.
Ci, którzy znają twórczość Dukaja wiedzą, że potrafi ona być niełatwa.
Tak samo jest i w przypadku Czarnych Oceanów. Po pierwsze, autor
z lubością wprowadza funkcjonujące w swoim świecie neologizmy bez
słowa wyjaśnień i czytelnik sam musi z kontekstu wywnioskować czym
na przykład jest „NEti”, którym to określeniem bohaterowie posługują
się dosyć często. A po drugie, to wspomniani bohaterowie prowadzą ze
sobą długie dysputy na pograniczu metafizyki i nauki, które wymagają
od czytelnika uwagi i skupienia.
Z pewnością wynagradza to jednak wizja świata i społeczeństwa, którą
kreśli Dukaj. Weźmy na przykład elitę finansową i polityczną, która pozornie może czuć się, jak bogowie na Olimpie dzięki niemal dowolnym
fizycznym modyfikacjom swojego ciała (patrz: CRISPR/Cas9). Ale z drugiej strony, w kontaktach międzyludzkich, szczególnie między osobami różnej płci, panuje bardzo sztywna etykieta wynikła ze strachu przed
możliwym oskarżeniem o molestowanie (patrz: ostatnie afery w Hollywood). Świat Jacka Dukaja jest ponury, ale korzenie jego tkwią w przemianach, które dzieją się już teraz.
Czarne oceany to książka wymagająca skupienia, a być może i przeczytania jej więcej niż raz. Warto dać jej szansę, gdyż jak mało która pozwala na refleksję nad kształtem świata, który być może nastanie jeszcze
za naszego życia.
Paweł Kozłowski

Pisarka jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, a poza
twórczością dla dzieci ma na swoim
koncie wiele biografii, sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych.
W tym dniu odbyły się dwa spotkania
z panią Piasecką. Pierwsze z nich miało
miejsce w Szkole Podstawowej w Dębinkach, a drugie w Szkole Podstawowej w Budach Siennickich. Podobnie
jak poprzednie, również te spotkania
miały szczególny wymiar ze względu
na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Życie Nasielska nr 24 (514); 16.11.–29.11.2018

DKK ZAPRASZA
dwa marzenia - być kimś i zrobić coś
dla Polski. Słowa te powtarzał przy każdej nadarzającej się okazji. A Polska w
owym czasie potrzebowała ogromnego wsparcia, miłości i oddania. Czy
pasja i ciężka praca wystarczyły, by
pokonać liczne przeciwności losu?
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w tej powieści.
Drugą książką z tej samej serii jest Faustynka. Autorka w sposób bardzo ciekawy zachęciła dzieci do jej lektury.
To wzruszająca opowieść o tym, co w
życiu najważniejsze - szacunku, pasji i
nadziei. Gdzieś daleko na Syberii mała
dziewczynka codziennie słuchała historii o Polsce, którą opowiadał jej ojciec. Faustynka słuchała i marzyła, by
kiedyś wrócić do ojczyzny i uczyć
dzieci języka polskiego. Czy udało jej
się spełnić marzenia mimo licznych

niebezpieczeństw? Książka o Faustynce Morzyckiej jest wspaniałą lekturą w
100. rocznicę odzyskania niepodległości.
Następnie przyszedł czas na zagadki
piłkarskie, które wzbudziły wielki entuzjazm nie tylko wśród chłopców,
oraz na zagadki bajkowe. Za prawidłową odpowiedź każdy mógł otrzymać
dobrą wróżbę. W kolejnej części spotkania dzieci wzięły udział w teatrzyku
kukiełkowym, na podstawie książki A
gdzie kurka?
Na zakończenie uczestnicy spotkań
mogli zadawać pisarce pytania oraz
wykonać z nią pamiątkowe zdjęcia.
Wszystkie książki Wioletty Piaseckiej
dostępne są w naszej bibliotece w oddziale dla dzieci i młodzieży.
(bibl.)

Spotkanie
z literaturą
Już w najbliższą sobotę, 17 listopada br., w czytelni Miejsko – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Nasielsku odbędzie się kolejne spotkanie
członków Dyskusyjnego
Klubu Książki. Przedmiotem naszej dyskusji będzie
książka Iwony K ien zler
pt. Prowokatorka. Fascynujące życie Marii D ąbrowskiej. Rozpoczynamy
o godz. 11.30. Nasze spotkania mają charakter
otwarty, więc zapraszamy
wszystkich chętnych.
(red.)

16.11.–29.11.2018; Życie Nasielska nr 24 (514)
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ROZMAITOŚCI

Z NOK. Muzycznie

Raduj się Matko Polsko!
Z okazji 100 – lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości w sobotę, 3 listopada br., w nasielskiej
świątyni p.w. św. Wojciecha odbył
się koncert pt. Raduj się Matko Polsko!
Nasze miasto po raz pierwszy znalazło się na trasie muzycznego festiwalu Mazowsze w koronie, który
od kilkunastu lat organizuje Mazowiecki Instytut Kultury.
Na wstępie gości powitała i słowo
wstępne wygłosiła Beata Polaczyńska, dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury, wspominając swoje
związki rodzinne z naszym miastem. Pani dyrektor przedstawiła
również pomysłodawczynię i koordynatorkę projektu Mazowsze
w koronie – Małgorzatę Ewę Kalicińską.
Przed nasielską publicznością wystąpił Warszawski Chór Międzyuczelniany pod batutą Borysa
Somerschafa.

Koncert prowadził Igor
Pogorzel sk i opatrując poszczególne jego
części ciekawym komentarzem, w którym
c h a ra kte r yzowa ł o n
kolejno epoki historyczne, począwszy od
chrztu Polski, a skończywszy wydarzeniach
rozgrywających się już
w XX wieku – odzyskaniu niepodległości przez
naszą ojczyznę i nawiązaniu do mrocznego
czasu II wojny światowej.
W interesujący sposób
przedstawiał autorów
tekstów i muzyki prezentowanych podczas
koncertu utworów.
W programie zaprezentowano polskie pieśni
religijne, patriotyczne
i świeckie, które powstały na prze-

fot. M. Tyc

strzeni wieków od średniowiecza
po współczesność.
Jego motywem przewodnim była
Ojczyzna, pojawiająca się zarówno w kontekście świeckim, jak i religijnym. Chór wykonał się utwory
do wierszy polskich poetów, m.in.:
Jana Kochanowskiego, Wincentego Pola, Ignacego Krasickiego, Marii Konopnickiej, Andrzeja
Trzecieskiego i Krzysztofa K. Baczyńskiego. Muzykę do nich stworzyli wybitni polscy kompozytorzy
tacy jak: Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka, Stanisław Moniuszko,
Feliks Nowowiejski, Józef Świder
i Henryk Mikołaj Górecki.
Wśród doskonale znanych utworów znalazły się średniowieczne
pieśni: Bogurodzica i Gaude Mater Polonia, oraz dużo późniejsze:
Hymn do miłości Ojczyzny, Jak
długo w sercach naszych, Rota,
czy Marsz Pierwszej Brygady, aż
po mniej znane, ale ogromnie
wzruszające jak Modlitwa obozowa i Modlitwa do Bogarodzicy.
Występ Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego bardzo spodobał

się nasielskim melomanom, którzy
wielokrotnie nagradzali artystów
brawami. To wydarzenie doskonale wpisało się w uroczystości 100.
rocznicy odzyskania przez naszą
ojczyznę niepodległości, było bowiem bardzo ciekawą lekcją historii
i kultury polskiej.
Współorganizatorami wydarzenia byli: Nasielski Ośrodek Kultury
i Parafia św. Wojciecha w Nasielsku.
Iwona Pęcherzewska

Z BIBLIOTEKI

Listopad z noblistami
Na listopadową zadumę Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku proponuje swoim czytelnikom książki laureatów literackiej nagrody Nobla od czasów jej ufundowania do roku 2017. Ponieważ w 2018 roku nagroda nie została przyznana, to dobra okazja,
by przypomnieć sobie jej poprzednich laureatów.
Niektórych doskonale znanych, jak Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, czy Wisława Szymborska, a także tych nieco zakurzonych i zapomnianych, jak chociażby norweska noblistka z 1928 r. - Sigrid Undset,
autorka skandynawskiej sagi Krystyna córka Lavransa, w której doskonale opisała realia norweskiego średniowiecza.
Na półkach czekają na ponowne odkrycie książki Thomasa Manna, Knuta Hamsuna, Johna Galswothy’ego, Gabriela Garcii Marqueza czy, bazującej na skandynawskich legendach, Selmy Lagerlöf – pierwszej kobiety
– laureatki nagrody w 1909 roku. Ona, jak i wielu innych, z wolna odchodzą w niepamięć, a jednak ich dzieła niewątpliwie warte są zapamiętania.
Czytelniku, tchnij w zakurzone tomy drugie życie. Każdy znajdzie
opowieść dla siebie, bez względu na to, jaka tematyka jest mu bliska.
Zapraszamy serdecznie!
E.L.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczystości rocznicowe 10 listopada 2018 r.
Głównym punktem nasielskich
obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę
oraz 632. rocznicy nadania praw
miejskich dla Nasielska w sobotę, 10 listopada, była uroczystość,
która odbyła się w kinie „Niwa”.
Rozpoczęła się ona od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego oraz wysłuchania Hejnału
Nasielska. Po powitaniu zebranych
prowadzący uroczystość Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik,
krótko przypomniał, co działo się
w gminie Nasielsk z okazji 100-lecia Niepodległości od ubiegłej
rocznicy. Świętowanie w gminie
Nasielsk 100-lecia Niepodległości Polski bowiem to nie tylko wydarzenia, które odbyły się 10 i 11
listopada br. Przez cały rok chcieliśmy pokazać i pokazywaliśmy, że
o wolność i niepodległość na Nasielskiej Ziemi walczono przez całe
stulecie, m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, podczas
II wojny światowej oraz w powojennym podziemiu antykomunistycznym.
Z wyjątkowym wyróżnieniem celebrowaliśmy wydarzenia i uroczystości, które na stałe weszły
już do kalendarza obchodów historycznych w naszej gminie, ale
które szczególny wydźwięk mają
w tym właśnie roku jubileuszowym. Przywołane zostały gminne
uroczystości, koncerty, wystawy,
akcje i inicjatywy (np. biało-czerwone flagi wiszące na nasielskich
ulicach przez 63 dni od 1 sierpnia
do 2 października, czyli przez cały
okres, jaki trwało Powstanie Warszawskie, czy też inicjatywa Bur-

mistrza Nasielska, efektem
której było pośmiertnie mianowanie przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
na pierwszy stopień oficerski czterech żołnierzy
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych
w 1950 roku w Popowie
Borowym oraz ich dowódcy – starszego sierżanta
Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim „Rój”. Najważniejszymi jednakże zdają
się wydarzenia jubileuszowe
organizowane w gminnych
placówkach oświatowych,
gdyż brało w nich udział najmłodsze pokolenie mieszkańców gminy Nasielsk,
które jest kontynuatorem
tradycji historycznych.
W dalszej kolejności głos zabrali: Starosta Nowodworski – Magdalena Biernacka oraz Burmistrz
Nasielska – Bogdan Ruszkowski.
W swoim wystąpieniu Burmistrz
skupił się na kwestii zgody, która
jest najważniejsza dla bytu narodu
i każdej społeczności, również społeczności lokalnej, jaką jest gmina.
Wspominając na wstępie cytat kończący komedię Zemsta Aleksandra
Fredry: Zgoda! – a Bóg wtedy rękę
poda, Burmistrz powiedział m.in.:
Jak często mawia się o Polakach:
nie potrzeba nam wroga zewnętrznego, sami potrafimy się niszczyć.
Niszczyć, aby dopiąć swego, aby
postawić na swoim. Niszczyć bezwzględnie, nie zwracając uwagi na
szkody moralne, jakie można wyrządzić innym ludziom, a szczególnie ich najbliższemu otoczeniu.

znać. Wygłosiła ją Anna Śnieżko,
historyk z wykształcenia, pisarka (autorka m.in. książki Żona wyklęta). Pani Anna dokonała rzeczy,
wydawać się mogło, niemożliwej
– w 30-minutowym wystąpieniu
podsumowała 1000 lat polskiej
państwowości i tożsamości narodowej. Ciekawy i niekonwencjonalny sposób przedstawienia naszej
historii spotkał się z uznaniem osób
uczestniczących w uroczystości.

(…) Obserwując wiele wydarzeń
z ostatniego czasu w Polsce, ale
też z naszego lokalnego środowiska można stwierdzić, że pokolenia
się zmieniają, ale wady już niekoniecznie. (…) A przecież to nie
bunt i walka budują, lecz zgoda.
A do tego potrzeba choćby odrobiny dobrej woli z dwóch stron.
Na koniec burmistrz Nasielska życzył wszystkim, by w ich sercach
pozostał ślad radosnego świętowania 100-lecia Niepodległości.
Przywołał także słowa piosenki
Czesława Niemena pt. Dziwny jest
ten świat: Lecz ludzi dobrej woli jest
więcej i mocno wierzę w to, że ten
świat nie zginie nigdy dzięki nim.
Po wystąpieniach miała miejsce
prelekcja historyczna pt. Dzieje Polski – wydarzenia, które powinniśmy

Wreszcie przyszedł czas na poznanie tegorocznego laureata Nagrody „Lew Nasielska”. Przypomnijmy,
iż nagroda ta jest przyznawana w naszej gminie od 2004 roku. Jej celem
jest honorowanie osób i instytucji w uznaniu ich szczególnych zasług dla rozwoju idei samorządowej
w gminie Nasielsk i na Mazowszu Do
tej pory uhonorowano nią 15 osób
oraz honorowo, pośmiertnie, śp.
Grzegorza Duchnowskiego. Na scenie pojawili się obecni na uroczystości członkowie Kapituły Nagrody
„Lew Nasielska”, zaś prowadzący
odczytał laudację na cześć tegorocznego laureata, którym decyzją
kapituły został Zdzisław Suwiński –
historyk, zasłużony nauczyciel i pedagog, wieloletni dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Nasielsku. Po przyjęciu statuetki „Lwa Nasielska”, pamiątkowego certyfikatu i kwiatów
oraz gratulacji od Kapituły, Zdzisław
Suwiński podziękował za wyróżnienie, obiecując jednocześnie, iż postara się cały czas dawać z siebie jak
najwięcej dla Nasielska.
Po emocjach związanych z Nagrodą „Lew Nasielska” przyszedł czas
emocji szczególnie dla młodych
nasielszczan i ich rodziców, a były
one związane z ogłoszeniem wyników organizowanego przez
Nasielski Ośrodek Kultury Konkursu Recytatorskiego „Polska Poezja
Patriotyczna”, który tradycyjnie
co roku odbywa się przed 11 listopada, zaś wręczenie nagród i występ laureatów następuje podczas
uroczystości w dniu 10 listopada

w nasielskim kinie „Niwa”. Wyniki
tegorocznego konkursu przedstawił dyrektor Nasielskiego Ośrodka
Kultury – Marek Tyc. Następnie na
scenie zaprezentowali się zdobywcy I miejsc w tym konkursie: Julia
Tyc (ZSZ w Nasielsku), Karolina Ró-

żalska (SP w Starych Pieścirogach)
oraz Igor Kulisiak (SP w Dębinkach)
Następnie podsumowania prac
Komitetu ds. wyłonienia 100 zasłużonych Nasielszczan w stulecie
odzyskania Niepodległości dokonał Krzysztof Macias, zapraszając
jednocześnie do obejrzenia tablic
z krótkimi biogramami zasłużonych Nasielszczan, znajdujących
się w holu kina „Niwa” w Nasielsku.
Wystawa ta będzie w dalszej kolejności zaprezentowana m.in. w placówkach oświatowych na terenie
gminy Nasielsk.
Przed ostatnim akcentem uroczystości w nasielskim kinie prowadzący przypomniał program
uroczystości trwających jeszcze
w sobotę i w niedzielę 11 listopada,
a następnie przyszedł czas na koncert pt. „Polskie Drogi do Wolności” w wykonaniu zespołu „Moja
Rodzina” z Glinojecka.
Zespół ten występował już kilka
razy w naszej gminie, ale po raz
pierwszy pokazał się w repertuarze
patriotyczno-religijnym związanym z rocznicą odzyskania Niepodległości. Grupa pojawiła się
na scenie muzyki chrześcijańskiej
w 2009 r., a tworzy ją siedmioosobowa rodzina – rodzice Artur
i Aldona Wiśniewscy, córka Antonina Wiśniewska-Wenda i synowie:
Gabriel, Szymon, Mikołaj i Jeremiasz. Wspaniale wybrzmiały w sali
kina takie pieśni, jak Pieśń konfederatów barskich, Marsz Polonia
czy Miejcie nadzieję. Wszystkich
z pewnością wzruszyła rozpoczynająca koncert jedna z najpiękniejszych polskich melodii filmowych
– utwór z serialu Polskie drogi. Pomiędzy utworami muzycznymi
Artur Wiśniewski mówił, jak bardzo
ważna dla polskich dążeń niepodległościowych była zawsze rodzina. To właśnie rodzina może być
miejscem, gdzie rodzą się wzniosłe wartości i idee. To dzięki nim
dbamy o historię, postawę patriotyczną, bo patriotyzm rodzi się

i wzrasta w rodzinie. Tak jak przed
laty w czasach rozbiorów, polskość
przetrwała w rodzinach – tam mówiono w języku ojczystym, modlono się i myślano po polsku. Nie
straciło to nic ze swojej aktualności
również w naszych czasach.
M.M.
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Uroczystości 11 listopada 2018 r.
W niedzielę, 11 listopada, odbył
się w Nasielsku Bieg Stulecia zorganizowany przez Urząd Miejski
w Nasielsku we współpracy ze
Stowarzyszeniem Nasielsk Baszta Team. Była to okazja nie tylko
do oddania czci bohaterom, walczącym za naszą Polskę, ale także do sprawdzenia swoich sił na
dystansie 5 km. Bieg odbył się
w rodzinnej, przyjaznej atmosferze. Zawodnicy wspierali się
i dumnie biegli z flagami Polski.
Następnie o 12.00, w ramach akcji
„Niepodległa do hymnu”, nastąpiło wspólne odśpiewanie Mazurka
Dąbrowskiego przez uczestników
Biegu Stulecia oraz zgromadzonych na Stadionie Miejskim miesz-

kańców Nasielska. Pokazaliśmy,
że jesteśmy razem i jesteśmy
dumni z naszego kraju!
O godz. 16.15, na cmentarzu parafialnym w Nasielsku rozpoczęły się
centralne uroczystości: przemó-

wienia okolicznościowe,
modlitwa w intencji poległych oraz złożenie kwiatów na grobie żołnierzy.
Posterunek honorowy wystawili
żołnierze z 2. Mazowieckiego
Pułku Saperów z Kazunia. Z cmentarza do
kościoła przemaszerowaliśmy w tym roku
wyjątkowo z pochodniami i flagami w dłoniach.

Dętej z Nasielska pod batutą Joanny Ostaszewskiej, co uświetniło
i zakończyło obchody 100. rocz-

nicy odzyskania Niepodległości
w Nasielsku.
UM

M s z a ś w. w i n t e n cji Ojczyzny i gminy
Nasielsk rozpoczęła
się o godz. 17.00 w naszym kościele. Tu mieliśmy okazję posłuchać
naszego chóru oraz
w ystę p u O rk i e str y

ZHR

Ogień Niepodległej
W sobotę, 10 listopada br.,
druhowie z 1 Nasielskiej Drużyny Harcerzy „Błękitna Armia” włączając się w akcję
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zorganizowali
dla mieszkańców naszej gminy wielkie ognisko.
Ognisko, które wpisało się
jako dodatkowy punkt uroc z ys to ś c i n i e p o d l e g ł o ściowych organizowanych
w naszej Małej Ojczyźnie.
Przy wspólnym świetle zasiadło wielu mieszkańców
naszej gminy, burmistrz Bogdan Ruszkowski oraz księża
wikariusze z ks. proboszczem
T. Pepłońskim na czele. Po odśpiewaniu Hymnu Polski, nastąpiła część
oficjalna, w której zostali powitani
wszyscy goście. Drużynowy Daniel
Królak wręczył „cegiełki wdzięczności” burmistrzowi i księdzu pro-

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Bieg Stulecia
w Nasielsku
boszczowi, za wsparcie w rozwoju
nasielskiej drużyny. Następnie została odczytana depesza Wodza
Naczelnego Armii Polskiej Józefa
Piłsudzkiego do szefów mocarstw
notyfikujących powstanie Państwa
Polskiego. Po części oficjalnej na-

stąpiła część nieoficjalna. Z piosenkami na ustach mieszkańcy mogli
na ognisku usmażyć kiełbaski i napić się gorącej herbaty. Druhowie
razem ze swoim drużynowym
przez całą noc pełnili wartę przy
ognisku, by płomień niepodległej powitał 11 listopada. Harcerze wraz z drużynowym
dziękują wszystkim mieszkańcom, jak i gościom za tak
liczne przybycie, oraz pragną podziękować Bogdanowi
Ruszkowskiemu, burmistrzowi Nasielska za sfinansowanie kiełbasek na ognisko, jak
i księdzu proboszczowi Tadeuszowi Pepłońskiemu za możliwość rozpalenia go na terenie
przykościelnym.
Drużynowy D. Królak

W dniu 11 listopada 2018
r. odbył się kolejny, a zara z e m g ł ó w n y d z i e ń
obchodów Święta Niepodległości w naszej gminie. Ten wielki dla całej
Polski dzień rozpoczął się
u nas na sportowo. Razem ze Stowarzyszeniem
Nasiel sk Baszta Team
przystąpiliśmy do projektu „Narodowy Bieg 100-lecia od Bałtyku do Tatr” organizowanego przez
Polską Agencję Prasową przy współudziale Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz Polskiego Związku Alpinizmu i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Celem tej akcji było zorganizowanie 100 Biegów Niepodległości
w 100 miastach z udziałem 100 000 osób.
Nasielski „Bieg Stulecia” odbył się na terenie Stadionu Miejskiego. Wszystkich przybyłych na miejsce mieszkańców przywitał serdecznie Burmistrz
Nasielska, Bogdan Ruszkowski, oraz Prezes Stowarzyszenia NBT, Iwona
Czyżewska. Obydwoje przypomnieli, jak ważny jest ten dzień dla wszystciąg dalszy na str. 23
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Sesja na wniosek radnych
We wtorek, 30 października br., na
wniosek grupy radny odbyła się LIV
sesja Rady Miejskiej. Radni kadencji 2014 – 2018 chcieli dowiedzieć
się, na jakim etapie są obecnie
dwa najbardziej kontrowersyjne
przedsięwzięcia: ZZO w Jaskółowie
i budowa sali gimnastycznej w Popowie Borowym.
Radny Marek Ostaszewski, jeden
z wnioskodawców, zwrócił uwagę,
iż we wniosku proszono o zwołanie
posiedzenia na godz. 16.00, a sesję
zwołano na godz. 10.00. W opinii mecenasa Jacka Nieściora sesja
została zwołana zgodnie z prawem,
ponieważ przewodniczący RM
musi ją zwołać w ciągu 7 dni od
wpłynięcia wniosku, co wykonał.

Sala w Popowie Borowym

Po krótkim wprowadzeniu zgodnie
z porządkiem obrad przystąpiono do omówienia etapu na jakim
obecnie znajduje się budowa sali
gimnastycznej w Popowie Borowym.
– W poniedziałek (29 października
br. – przyp. red) wpłynął projekt naprawczy budowy sali, który został
złożony do Powiatowego Nadzoru
Budowlanego w Nowym Dworze
Mazowieckim. Poprosiliśmy także o ocenę pana Rodryga Czyża.
Czekamy na akceptację i kosztorys
– mówił Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. – W między czasie
wystąpiłem z pismem o rozwiązanie umowy z inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy – dodał.

Burmistrz Ruszkowski stwierdził, że
w urzędzie jest tylko jedna ekspertyza. Obecny na sesji Adam Mikucki, który udostępnił w Internecie
obszerniejszą wersję ekspertyzy,
poinformował wszystkich, że w tej
kwestii rozszerzone zostało zawiadomienie do prokuratury.
Radny Rafał Dłutowski dopytywał
pana Mikuckiego o źródło, z którego pozyskał te informacje. Ale
ten stosując się do rad swojego
mecenasa, nie chciał się podzielić tą wiedzą z uczestnikami sesji.
– W zawiadomieniu do prokuratury jest podane źródło. Ta wersja
jest niepodpisana, to wersja elektroniczna – dodał Adam Mikucki.
Radny R. Dłutowski skwitował te
rozważania krótko, uznając, że jego
zdaniem opublikowana w Internecie ekspertyza jest zatem wersją roboczą. Natomiast radny H. Antosik
upominał burmistrza, że koniecznie
powinien podjąć jakieś kroki w tej
sprawie,, włącznie z sądowymi, ponieważ ktoś kłamie.
Jak zapewniał zgromadzonych mecenas Nieścior dla gminy ważny
jest dostarczony do Urzędu Miejskiego papierowy dokument, pod
którym podpisał się zleceniodawca.

Radny Marek Ostaszewski chciał
znać konkretne daty rozwiązania
umów z inspektorem nadzoru oraz
kierownikiem budowy. Jak poinformował Radosław Kasiak, kierownik
wydziału inwestycji nasielskiego
magistratu, obydwa pisma zostały
wysłane 24 października br.

Pan Mikucki mówił, że w ramach
dostępu do informacji publicznej
prosił o udostępnienie bilingów
rozmów z gminy. Zasugerował
jednocześnie, że jest w posiadaniu informacji dotyczących wywierania nacisku przez jednego
z pracowników nasielskiego magistratu na eksperta, który był autorem omawianego dokumentu,
aby kontrowersyjne części z niego
usunął. Radny Grzegorz Arciszewski zauważył, że jeśli faktycznie takie praktyki miały miejsce, to jest to
karygodne.

Burzliwa dyskusja wybuchła po pytaniu zadanym przez radnego Henryka Antosika, który dopytywał
o dwie wersje ekspertyzy dotyczącej sali w Popowie przygotowanej
przez te same osoby. Odniósł się on

– Słuchając tej dyskusji zastanawiam się czy panowie wiedzą
o czym rozmawiają. Chciałbym
uświadomić kolegom radnym, że
rozmawiamy o bezpieczeństwie.
(…) To, że tzw. opozycja mówi

do dokumentacji ujawnionej w Internecie. Radny zwrócił uwagę, że
oficjalna, będąca w posiadaniu
urzędu ekspertyza jest okrojoną wersją w stosunku do tej, którą upowszechniono w Internecie.
W tej drugiej wersji jest jeszcze dodatkowy akapit i jedno dodatkowe
zdanie.

„nie”, to nie jest przeciw nikomu.
Przypominam, że bierzecie na siebie panowie odpowiedzialność –
mówił radny M. Ostaszewski.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski zapewniał kilkukrotnie, że bezpieczeństwo użytkowników sali jest
dla niego priorytetem. Nadmienił także, że do tej pory uważał, iż
roboty przebiegają prawidłowo,

ponieważ swoją wiedzę
opierał na wykładniach
ekspertów. Ci, jak się okazało, zawiedli. Dlatego teraz burmistrz chce, aby
dokumentację przejrzało kilka osób, takich, które posiadają wiedzę na
dany temat, aby uniknąć
kolejnych niepowodzeń.
O ocenę programu naprawczego poproszono także Rodryga Czyża,
który jest ekspertem w tej
dziedzinie i który znalazł
znaczące błędy w poprzedniej dokumentacji.
– W swoich założeniach dokumentacja jest poprawna. Ale nie
zawiera wszystkich elementów,
które powinna zawierać. Bardzo
optymistyczne jest podejście projektantów do warunków gruntowych. W archiwalnej dokumentacji
geotechnicznej, geotechnik przyjął nośność na poziomie 100 kPa.
Projektanci tego programu naprawczego przyjęli, że tam jest nośność tego podłoża 3 razy większa.
To główny i najważniejszy element.
Są jeszcze rzeczy, które w moim mniemaniu
są do sprawdzenia. Ale
są bardzo techniczne –
wyjaśniał Rodryg Czyż.

myślę, że jeden dach jest droższy,
a drugi tańszy – mówił Marek Ostaszewski
Burmistrz Ruszkowski przekonywał, że jeżeli wykonawca zwróci się o odszkodowanie do gminy,
to będzie chciał scedować odpowiedzialność na projektanta, który zrobił błąd. Tak samo będzie
w przypadku dachu, odpowiedzialny za zmiany jest projektant.
Bożena Strzelecka, kierownik wydziału zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości,
nasielskiego magistratu poinfor-

żowania ul. Sokolnickiego z POW
i z ul. Polną.
– J aki geniusz zaprojektował
ul. Sokolnickiego tak, że żeby pojechać prosto, trzeba skręcić w lewo?
– pytał M. Ostaszewski.
Radny Henryk Antosik pytał o to,
co się stanie w przypadku, jeśli plan
zagospodarowania przestrzennego
dla Jaskółowa zostanie zaskarżony
i obalony w sądzie.
Natomiast radny Grzegorz Arciszewski chciał pozyskać informacje
na temat kosztów obsługi stadionu.

Radny Rafał D łutowski w z wiązku
z p r ze d s t aw i o nym i
wątpliwościami złożył
wniosek o kolejną naradę koordynacyjną.
Burmistrz zaakceptował
tę propozycję i podziękował Rodrygowi Czyżowi za nieodpłatną,
profesjonalną pomoc.
Swoimi obawami
na temat tej inwestycji dzielił się
z obecnymi także radny Grzegorz
Arciszewski. Natomiast radny Marek Ostaszewski dopytywał inspektora nadzoru Krzysztofa Mendalkę
o to, czy planuje odwoływać się od
decyzji burmistrza Nasielska. Ten
nie ukrywał, że zamierza się od niej odwołać,
ponieważ nie poczuwa
się do winy. Ponadto
zauważył, że do winy
przyznał się projektant
obiektu.
Radny M. Ostaszewski zwrócił także
uwagę na fakt, że brakuje podpisów inspektora w dzienniku
budowy i apelował do
b urmistrza, aby sumiennie dopilnował tej
kwestii.
– Budowa jest wstrzymana, wykonawca nie może wykonać swojego zadania, którego się podjął. Czy
wykonawca nie będzie domagał
się od gminy odszkodowań? Dlaczego pan jako inwestor tak łatwo
zezwala na zmianę dachu? Proszę o udostępnienie informacji, bo
ja nie wierzę, że dach pierwotny
kosztował tyle samo co teraz, bo

mowała zgromadzonych, że 29
października nastąpiło wyłożenie
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jaskółowo. To kolejny etap, którego
zwieńczeniem ma być podjęcie
w grudniu uchwały, blokującej tym
samym możliwość powstania inwestycji ZZO Jaskółowo.
Dodatkowo Jadwiga Szymańska,
kierownik wydziału ochrony środowiska i rozwoju obszarów wiejskich powiadomiła, o złożonej do
starostwa nowodworskiego opinii
hydrogeologicznej. W odpowiedzi na liczne pytania, poinformowała, że gmina o tym, że opinia ta
jest procedowana, dowiedziała się
8 października br. Radni M. Świderski i M. Ostaszewski chcieli wiedzieć, czemu służyć ma taka
ekspertyza.
Jak tłumaczyła kierownik Szymańska, na pewno jest ona potrzebna
inwestorowi do dalszego procedowania warunków hydrogeologicznych. A co za tym idzie, do
podjęcia kolejnych czynności,
dzięki którym ZZO Jaskółowo miałoby powstać.

Pytania radnych

W dalszej części sesji radny M.
Ostaszewski podjął temat skrzy-

Dopytywał także, czy prawdą jest,
że w budynku znajdującym się na
terenie stadionu można spożywać
alkohol.
Burmistrz Ruszkowski wyjaśnił, że
zwrócił się do powiatu o zamontowanie spowalniaczy na ulicy POW.
W kwestii planowanej przez prywatnego inwestora budowie ZZO
w Jaskółowie mecenas J. Nieścior
odpowiedział, że czas będzie działał na naszą korzyść.
– Mamy nadzieję, że ten plan nie
będzie zakwestionowany – powiedział Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska.
Skarbnik Rafał Adamski zapewnił radnego Arciszewskiego iż dokładną odpowiedź co do kosztów
utrzymania stadionu przekaże mu
na piśmie. Podał, że ta kwota opiewa
na ok. 10 tys. zł. Burmistrz zapewniał
także, że w obiekcie zlokalizowanym na terenie stadionu panuje zakaz spożywani alkoholu. Znoszony
jest on tylko w wyjątkowych przypadkach, np. na Dni Nasielska.
W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Jerzy Lubieniecki
przewodniczący Rady Miejskiej zakończył obrady.
E.G.

16.11.–29.11.2018; Życie Nasielska nr 24 (514)
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA
DROBNE
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Sprzedam działkę budowlaną
ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów kl. I ZSZ.Tel. 518 529 925.
DOMAlarmyMonitoringKameryMontaż
Naprawy Rozbudowy System&oacute.
Tel. 796 671 671.
Kupię każde auto osobowe i dostawcze.
Stan, rocznik bez znaczenia. Najlepsze
ceny. Gotówka od ręki.Tel. 511 664 258.
Sprzedam działkę budowlaną na
os. Krupki, uzbrojona. Tel. 505 783 819.
Działka Kątne 2200 m 146/4, 1,5 km od
Nasielska, 0,5 km od stacji. 48.000 zł.
Tel. 502 618 988.
Sprzedam lub zamienię mieszkanie
w Nasielsku ul.Piłsudskiego 12/16D m.20.
Tel. 506 717 681.
Sprzedam mieszkanie 64 m2 w Nasielsku.
Tel. 509 674 146.
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 784
528 758.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,
dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się
o godzinie 2300 i trwa
do godziny 730 dnia następnego
pod numerem telefonu 572 388 046
19.11.–25.11.2018 r.
Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.;

Zatrudnimy Panie do opieki nad osobami
starszymi na umowę o pracę. Prosimy
o kontakt od pon. do pt. godz. 8-16 pod
nr tel. 603 555 624.
Sprzedam mieszkanie 64 m2 w Nasielsku,
os. Piłsudskiego. Tel. 692 617 660.

26.11.–2.12.2018 r.
Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.;

Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy po remoncie. Tel. 501 461 424.

3.12.–9.12.2018 r.
Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.;

Sprzedam drzewo opałowe kominkowe i piecowe, wysuszone. Promocja!
Tel. 501 461 424.

10.12.–16.12.2018 r.
Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.;
10.12.–16.12.2018 r.
Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.;

Sprzedam Mercedesa 208 Bus, rok 1993,
cena 3 000 zł do uzgodnienia. Tel. 514
973 720.

17.12.–23.12.2018 r.
Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.
UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zatrudnię pracownika do ob. klienta
w sklepie motoryzacyjnym (NDM Modlin
Górka). Tel. 600 885 145.

(red.)

Z małych piesków do odebrania.
Tel. 600 717 722.
Poszukuję opiekunki do dzieci w wieku
szkolnym. Tel. 513 696 383.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku,
ul. Topolowa. Tel. 509 727 049.
Sprzedam termę elektryczną 50 l oraz
grzejniki elektryczne o wym. 74x43x8
(3 szt.) oraz o wym. 45x43x8 (1 szt.).
Tel. 505 900 046.
Poszukuję nauczyciela gry na gitarze.
Tel. 604 336 725.
Sprzedam świerk pospolity do hurtu.
Tel. 668 822 639 lub 600 795 025.
Sprzedam drewno tartaczne dąb, jesion,
kombajn Anna. Tel. 518 988 453.
Sprzedam traktor MF590 w dobrym
stanie, Pianowo Daczki.Tel. 791 839 114.
Glazura, terakota, roboty w kamieniu.
Łazienki,kuchnie kompleksowo:hydraulika, elektryka, gipsy. Tel. 694-459-127.
@remontymarka.
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OBRADOWAŁA RADA

Ostatnia sesja RM kadencji 2014 – 2018
Nasielscy radni spotkali się we wtorek, 6 listopada br., by uczestniczyć
w ostatniej sesji RM w kadencji 2014
– 2018. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji
rozpoczęła się oficjalna część spotkania. Przewodniczący Rady Jerzy
Lubieniecki wręczył bukiet kwiatów
wraz z podziękowaniami za wspólną pracę Joannie Lachendrowicz,
inspektor wydziału administracji i nadzoru, która prowadzi Biuro Rady.
Następnie Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska podziękował przewodniczącemu RM oraz całej Radzie
Miejskiej kadencji 2014-2018 za pracę i zaangażowanie w życie nasielskiej
społeczności.

Głos mieszkańców

Jako pierwszy spośród mieszkańców gminy głos zabrał Adam Mikucki, który pytał o kwotę środków
zewnętrznych pozyskanych przez
gminę. Jego zdaniem jest znacząca
różnica między faktyczną realizacją
planu, a deklaracjami. Skarbnik gminy
Rafał Adamski zadeklarował udzielenie pisemnej odpowiedzi w tej sprawie. Natomiast Jarosław Ruciński pytał
o zakład, który powstaje w sąsiedztwie z Urzędem Miejskim.
– Mamy wyłącznie wniosek i kartę
przedsięwzięci oraz opinię regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
który wskazuje potrzebę wykonania
raportu. Brak odpowiedzi inspektora
sanitarnego jest równoznaczny ze
zgodą. Nie mamy decyzji środowiskowej – wyjaśniła Jadwiga Szymańska, kierownik wydziału ochrony
środowiska w nasielskim magistracie. – Jest to na bardzo początkowym etapie postępowania. Działka
jest uporządkowana, ale nic mi nie
wiadomo na temat montowania linii
produkcyjnej – dodała.
Burmistrz Nasielska zapewnił zgromadzonych, że gmina będzie żądała
od inwestora raportu oddziaływania
na środowisko. Raport ten ma zostać
następnie poddany konsultacjom.
Już po raz kolejny Dawid Obojski
podejmował kwestię petycji rodziców protestujących przeciw przenoszeniu jednej z klas szóstych ze
Szkoły Podstawowej nr 2 do SP nr 1.
Pan Obojski zabiegał o pozostawienie obecnej kl.VI 6c w dotychczasowym miejscu. Jego zdaniem z pisma
H. Pietrzak, dyrektor Centrum Usług
Wspólnych, która przygotowywała
projekt uchwały, wynika, że uchwała
nie może podlegać zmianom. A co
za tym idzie, zmiana literalna nie powinna mieć miejsca.
W opinii obecnej na sesji mecenas
Edyty Frączak nie było żadnych przeciwskazań do podjęcia przez Radę
uchwały, ponieważ nie była to zmiana merytoryczna.
Pan Mikucki pytał o plany przebudowy budynku, w którym znajduje się
Urząd Miejski, w celu przystosowania go do tego, by osoby z niepełnosprawnościami, np. poruszające się na
wózkach inwalidzkich, mogły uczestniczyć w sesjach RM.
Burmistrz poinformował, że gmina
jest zainteresowana wprowadzeniem

zmian w budynku UM, ale obecnie
jedynym udogodnieniem jest schodzenie urzędników na parter do interesantów z niepełnosprawnościami.
W dalszej kolejności poruszony przez
mieszkańców został problem braku
przejezdności drogi w Paulinowie.
Burmistrz zapewniał, że nawierzchnia
tej drogi jest systematycznie monitorowana i razie konieczności będzie
poprawiana.

Radni pytają

Radny Marek Ostaszewski pytał panią
mecenas Frączak, kto może zmienić
uchwałę Rady Miejskiej. W odpowiedzi usłyszał, że takie prawo ma wyłącznie Rada Miejska. – Pani dyrektor
CUW-u, podczas komisji oświaty,
kolejny raz wmawiała nam wszystkim, że nie można zmienić uchwały
– mówił radny M. Ostaszewski stwierdzając, iż dyrektor CUW jest niekompetentna.
Radny Mirosław Świderski dopytywał o oczyszczenie rzeki Nasielnej,

czej. Przedstawiona została również
skarga na dyrektor CUW-u.
– Skargę w sprawie nieprzyjęcia dziecka do samorządowego
przedszkola Rada uznaje za bezzasadną – poinformował radny Dariusz Sawicki. Radni zwrócili uwagę
na to, że dziecko było za małe, aby
można było je zakwalifikować do
przedszkola zgodnie z regulaminem.
Następnie podejmowano uchwałę dotyczącą zmiany obowiązku
szkolnego kl. III i VI w latach 2062017 i 2018-2019. Konsekwentnie
wyrażając swój sprzeciw wobec dyrektor CUW-u radny M. Ostaszewski
uznał, że nie może głosować nad projektem tej uchwały.
W czasie dyskusji na temat oświaty radny M. Świderski zwrócił uwagę
na problem ponoszenia przez gminę
coraz większych środków na dzieci
edukujące się w placówkach niepublicznych.

w Jaskółowie ma pozwolenie zintegrowane, które jest dane bezterminowo dla tej instalacji. Decyzja jest
bezterminowa na przyjmowanie
odpadów. Rozmowa była o przyjmowaniu odpadów do końca lipca,
ale z sortowni, bo NBM miało taką
umowę podpisaną z RIPOK-iem
z Płońska. Ponieważ mieszkańcy protestowali te odpady zostały
wstrzymane na tydzień przed wygaśnięciem tej umowy.
Jak dodała dyrektor, składowisko
przynosiło zyski. Nie mniej jednak
w lipcu za sprawą mieszkańców budżet składowiska został uszczuplony.
W kwestii oczyszczania Nasielnej,
J. Szymańska, kierownik wydziału ochrony środowiska, mówiła,
że uzyskała zapewnienia, iż w najbliższym czasie podczyszczone
zostaną odcinki rzeki w rejonie
Pniewskiej Górki i ulicy Kościuszki.

– Zakład musi spełnić wszystkie
wymogi formalne – zapewniał
burmistrz Ruszkowski mówiąc
o firmie, która ma powstać w sąsiedztwie nasielskiego magistratu.
W dalszej części obrad Jerzy Lubieniecki przewodniczący RM odczytał pisma, które wpłynęły do
Rady, m.in.: skarga na firmę Błysk-Bis, propozycja stworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Nasielsk,
Sołectwo Aleksandrowo złożyło
sprzeciw wobec zmiany przeznaczenia budżetu sołeckiego.
Na zakończenie obrad burmistrz
Bogdan Ruszkowski podziękował
wszystkim za udział w wyborach
samorządowych i głosy oddane
na jego osobę. Radym kadencji 2014 – 2018 podziękował za
współpracę.
E.G.

UROCZYSTOŚCI
zaś radny Dariusz Kordowski apelował o zamontowanie progów zwalniających na ul. Lipowej i Sportowej.
Następnie radny M. Ostaszewski pytał
o podjęte kroki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu
ul. POW z ul. Sokolnickiego i Polną.
Chciał wiedzieć także czy po 31 października (termin zamknięcia gminnego składowiska w Jaskółowie) dalej
dostarczane są tam śmieci.
Radny Roman Jaskulski pytał o budowę sali w Popowie Borowym oraz
o rozbudowanie parkingu przed
Urzędem Miejskim. Radny Henryk
Antosik zwrócił uwagę na źle funkcjonującą kanalizacje deszczową
na ul. Anny Jagiellonki oraz na bezdomnego psa, przebywającego na
osiedlu Krupka, zagrażającego bezpieczeństwu tamtejszych mieszkańców. Radny Marek Jaroszewski pytał
o to, czy 2019 r. w Nowych Pieścirogach planowane są jakieś inwestycje.
Radny Grzegorz Arciszewski chciał
dowiedzieć się czy gminne składowisko przynosi zyski czy straty.

Blok uchwał i pisma

Radni przyjęli wszystkie projekty
uchwał. Dotyczyły one m.in. miejsc
sprzedaży alkoholu, gminnego programu profilaktyki przeciw narkomanii. Przyjęto także do wiadomości
informacje dotyczącą pozytywnej
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu gminnego budżetu
za pierwsze półrocze. Podjęto także
uchwałę w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-

– Mamy jeszcze miejsca w przedszkolu. Podmioty prywatne konkurują z gminnymi. Nie mamy wpływu
to, czy rodzic wybierze taką czy inną
jednostkę. Możemy tylko przedstawiać jak najlepszą ofertę – stwierdził
Bogdan Ruszkowski.
Radny M. Ostaszewski zabrał głos
w dyskusji i zauważył, że placówek
edukacyjnych niepublicznych nie
można traktować jak zła koniecznego, ale jak podmioty oferujące bogatą ofertę edukacyjną dla nasielskich
dzieci.

„Lira” uświetniła
uroczystości w Płońsku
Uroczystości z okazji stulecia odzyskania niepodległości były obchodzone hucznie w całej Polsce. W niedzielę, 11 listopada br., nasielski Chór
Lira pod batutą Joanny Ostaszewskiej wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą
z Jońca pod dyrekcją Benedykta Cezarego Celiana oraz sopranistką Agnieszka Sztabnik-Baran - wystąpił w Płońsku.
Występ był zwieńczeniem oficjalnych uroczystości niepodległościowych
zorganizowanych przez starostę płońskiego oraz burmistrza Płońska.

Natomiast radny Grzegorz Arciszewski dopytywał o to, kiedy faktycznie
przedszkole będzie energooszczędne. Burmistrz zwrócił uwagę na to, że
rachunki za prąd są już coraz niższe.
Wyraził także nadzieję na to, że może
już niedługo będzie można gromadzić wytwarzaną energię co zmniejszy koszty za prąd w przedszkolu.

Burmistrz odpowiada

– To radni zadecydują o przeznaczeniu budżetu na rok 2019 – mówił
burmistrz Ruszkowski. Zadeklarował, że będzie parking przy Urzędzie
Miejskim, już zostały złożone dokumenty na przedłużenie tej ulicy i jej
przebudowę pod parking. Do starostwa powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim trafił też wniosek
o budowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ul. Sokolnickiego,
POW i Polnej.
Jak poinformowała zgromadzonych
Lidia Rutkowska, dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, składowisko

W programie była uroczysta msza święta w kościele w parafii św. Michała
Archanioła, a następnie przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta oraz wystąpienia okolicznościowe pod pomnikiem upamiętniającym
odzyskanie niepodległości, a także wizyta na grobie poległych na cmentarzu parafialnym.
Następnie, o godzinie 13.00, w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego
Centrum Kultury w Płońsku, przedstawiciele władz i mieszkańcy Płońska
wysłuchali „Mszy Polskiej” Jana Adama Maklakiewicza, stworzonej w 1944
roku. Było to drugie wspólne wykonanie dzieła Maklakiewicza przez nasielski chór i orkiestrę z Jońca. Pierwsze miało miejsce 14 października br.
w kościele pw. św. Wojciecha w Nasielsku. A po raz kolejny będzie można
go wysłuchać 18 listopada w kościele Miłosierdzia Bożego w Pułtusku.
Michał B.
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Wspomnień czar…

Patriotyczne recytacje
Konkurs Recytatorski „Polska Poezja Patriotyczna” ma wieloletnią tradycję. Od lat na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury swoje umiejętności prezentują najlepsi recytatorzy ze szkół z terenu gminy Nasielsk. Konkurs jest organizowany
i przeprowadzany przez NOK, w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. W tym roku, ze względu na 100. rocznicę
odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, miał on szczególny, uroczysty charakter. Młodzi wykonawcy i ich
opiekunowie zadbali o dobór repertuaru patriotycznego.
W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 23 uczestników. Ich zmagania oceniały: Stanisława Wiśniewska – poetka, emerytowana nauczycielka języka polskiego oraz Małgorzata Suzuki – nauczyciel teatru, aktorka Teatru Baj w Warszawie. Jurorki brały pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
Kl. VI, VII i VIII szkoły podstawowej:
I miejsce ex aequo Karolina Różalska (Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach) oraz Igor Kulisiak (Szkoła Podstawowa w Dębinkach).
II miejsce ex aequo Alicja Ciosek (Szkoła Podstawowa
w Starych Pieścirogach) oraz Greta Zwierzyńska (Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Nasielsku)

Podstawowa w Starych Pieścirogi)

III miejsce ex aequo Jan Eugeniusz Biernacki (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku) oraz Natalia Bombała (Szkoła

Wyróżnieni zostali: Natalia Polańska (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku) oraz Kamil Szpygel (Szkoła Podstawowa
w Cieksynie).
Gimnazjum oraz szkoły średnie:
I miejsce Julia Tyc (Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku)
II miejsce Laura Skoczylas (Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku)
III miejsce Julia Liberadzka (Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku)
Laureaci konkursu zaprezentowali się 10 listopada w Nasielskim Ośrodku Kultury podczas uroczystości związanej
z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 632. rocznicą nadania praw miejskich dla Nasielska.
K.Z.

W piątek, 9 listopada br., odbyło się spotkanie byłych
pracowników Zespołu Szkół
Zawodowych w Nasielsku.
Na ten wyjątkowy wieczór
upamiętniający 50. rocznicę istnienia Szkoły przybyli
byli nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, którzy współtworzyli
historię szkoły. Uroczystość rozpoczęła Pani Joanna Wojdan, która wszystkich
serdecznie powitała i poprosiła, by to był wieczór tylko dobrych wspomnień.
Ze wzruszeniem mówiła o wyjątkowych osobach w historii Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, którzy odeszli do wieczności: Dyrektorze Tadeuszu
Jerzełkowskim, Dyrektorze Stanisławie Grzesiaku, szczególnie wszystkim bliskim Dyrektorze Grzegorzu Duchnowskim, wspaniałej Pani Teresie Pęcherzewskiej oraz niezapomnianej Pani Hannie Goszczyńskiej. Wszyscy uczcili
minutą ciszy pamięć tych Osób.
Po przemówieniach, gromkich brawach i wzniesionym toaście, zgromadzeni
zasiedli do wspólnego biesiadowania. Opowiadając o ważnych wydarzeniach
z życia szkoły, o tym, w jaki sposób powstała, co miało wpływ na jej funkcjonowanie i jak mijały kolejne najlepsze lata tej placówki, wszyscy odkrywali
„wspomnień czar”. Bardzo interesująco o początkach szkolnych warsztatów
opowiadał ich założyciel, Pan Edmund Kęsicki.
Na początku swojej działalności szkoła kształciła młodzież na poziomie zawodowym, dopiero w latach 1994-1997, pod czujnym okiem Dyrektora Grzegorza Duchnowskiego wybudowano nowy budynek szkoły, dzięki czemu
powstał Zespół Szkół Zawodowych. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć
o samej osobie Grzegorza Duchnowskiego, doskonałego organizatora, który
wykazał się dużą przedsiębiorczością i aktywnością społeczną, łączącego cechy surowego, wzbudzającego respekt, mądrego Dyrektora, a z drugiej strony
poczciwego, ciepłego, darzącego szacunkiem człowieka, z ogromnym poczuciem humoru i dystansem do samego siebie.
Spotkanie byłych pracowników ZSZ przebiegło w sympatycznej, ciepłej atmosferze, nie mogło być inaczej, bo każdy z nich zostawił tam wiele lat swojego życia. Szkoła na Lipowej będzie zawsze ich Szkołą. Wszyscy, którzy odeszli
z placówki lub zostali z niej zwolnieni (w latach 2013-2018 odeszło ze szkoły
kilkanaście osób), rozwijają swoje skrzydła gdzie indziej. Odnoszą sukcesy zawodowe, są doceniani i nagradzani przez swoich Dyrektorów. Wszyscy zgromadzeni wyrazili żal i zdziwienie, że nikt spośród nich nie został zaproszony
na uroczystość Jubileuszu 50-lecia ZSZ, która została zorganizowana przez
obecną dyrekcję szkoły 12 października, a przede wszystkim faktem, że na tej
uroczystości nie doceniono zasług poprzednich Dyrektorów.
Miłym zaskoczeniem była wizyta Absolwentów Szkoły. Dziękujemy im za pamięć oraz wszystkie wyrazy sympatii, jakie kierują do nas Uczniowie na FB.
Wzruszenia wywołane wspomnieniami o Naszej Szkole zaowocowały pragnieniem ponownego spotkania się razem z Absolwentami w jeszcze większym gronie w niedalekiej przyszłości.
Wieloletni nauczyciele i pracownicy
Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

NOK. WYSTAWA

Sto zdjęć na stulecie
Cała Polska świętowała odzyskanie niepodległości w tę szczególną, 100. rocznicę. W Nasielsku także nie
zabrakło pomysłów na to, aby uczcić ten wyjątkowy czas. W Nasielskim Ośrodku Kultury, 9 listopada br.,
otwarto uroczyście wyjątkową i sentymentalną wystawę „Sto zdjęć na stulecie”. Powstała ona z inicjatywy Artura Nojberta, który od kilku lat prowadzi profil społecznościowy „Dawny Nasielsk”. Publikuje na
nim wiele historycznych zdjęć związanych z historią Nasielska. Dzięki tym działaniom wielu ludzi może
poznać historię naszego miasta i ludzi tu żyjących. Takie działania, jak zauważył Marek Tyc, dyrektor
NOK-u, który otworzył nasielską wystawę i przygotował ją wraz z Arturem Nojbertem, przyczyniają się
do ratowania dziedzictwa narodowego.
Zebrane i zaprezentowane zdjęcia przedstawiają
historię Nasielska i pochodzą ze zbiorów prywatnych. Na pewno są one,
jak zauważył dyrektor NOK, powodem do sentymentalnej podróży w czasie i refleksji. Wystawę można obejrzeć
w holu Nasielskiego Ośrodka Kultury do 7 grudnia. Następnie będzie prezentowana w nasielskich placówkach
edukacyjnych, aby przybliżyć historię uczniom. Pan Tyc wyraził nadzieję, że w przyszłości fotografie znajdą swoje
miejsce w nasielskim muzeum.
Inicjator wystawy, Artur Nojbert, gorąco podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność. Zwrócił uwagę
na to, że zdjęcia są subiektywnym wyborem, nie mniej jednak są dokumentacją minionego stulecia, które warto
zobaczyć. Być może starsi mieszkańcy znajdą na nich siebie, swoich bliskich, czy znajomych.
Warto odbyć taką podróż w czasie. Wystawę można oglądać codziennie w Nasielskim Ośrodku Kultury (poniedziałek, wtorek w godz. 9.00 – 17.00, środa- piątek w godz. 9.00 – 21.00, sobota i niedziela od 15.00 do 21.00).
E.G.
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ZE SZKÓŁ. SP Budy Siennickie

Koncert Patriotyczny
Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości zaczęły się w gminie Nasielsk
dosyć dawno. Miały różną
formę i różny zasięg. Jeszcze
dłużej trwały przygotowania do godnego uczczenia
tej rocznicy. Im bliżej było
tej symbolicznej daty, tym
więcej było różnego rodzaju uroczystości, poprzez
które przypominano znaczące wydarzenia tego stulecia, ważne zarówno dla
naszej Wielkiej Ojczyzny, jak
i te o zasięgu lokalnym, ważne dla naszych Małych Ojczyzn.
Znaczący był udział w nich dzieci
i młodzieży.
Wydarzeniem rozpoczynającym
główne obchody tej ważnej roczni-

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Świętowali Odzyskanie
Niepodległości
wych bohaterów, byli i dziadkowie
obecnych mieszkańców tej części
gminy Nasielsk. Budy Siennickie
aktywnie uczestniczyły w życiu
p olit ycznym, gosp odarcz ym
i społecznym nasielskiej gminy
od pierwszych dni niepodległości.

parafii w Nunie - ksiądz Tadeusz
Jabłoński, sympatycy szkoły i jej
sponsorzy.
Najważniejszą częścią tego wyjątkowego spotkania integrującego
lokalną społeczność wokół spraw
o znaczeniu ogólnopolskim, był
oczywiście Koncert. Wystąpiły
w nim dwa chóry – chór Stowarzyszenia Kulturalny Serock
„GAUDETE” pod dyrekcją pani
Bogumiły Segiet i chór szkolny
pod dyrekcją Hanny Sotowicz.
Jako pierwszy wystąpił chór
z Serocka. Właściwie każda pieśń
była oklaskiwana osobno. Znane piosenki i pieśni w wykonaniu tego chóru nabierały nowej
barwy, jakby nowej treści. Melodie i słowa chwytały za serce.
W drugiej części koncertu dołączył chór szkolny i oba zespoły
śpiewały razem. Aż trudno było

cy był w naszej gminie koncert
patriotyczny zorganizowany
przez Szkołę Podstawową im.
Piere’a de Coubertina w Budach
Siennickich. W jego organizacji
wzięła udział cała społeczność
szkolna – dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, dzieci,
rodzice uczniów.
Koncert odbył się w godzinach
popołudniowych, w czwartek,
8 listopada br. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej
zabrzmiały pieśni i piosenki patriotyczne z różnych okresów
dziejów naszej ojczyzny. Zaśpiewano też wiele piosenek wojskowych. Uzasadnieniem tego było
nie tylko ich piękno i wyśpiewane
bohaterstwo tych, którzy za Polskę walczyli, a jakże często ponieśli
śmierć, ale także to, że wśród tych,
obecnie najczęściej anonimo-

Narody tracąc pamięć, tracą życie - pisał przeszło półtora wieku temu
Kamil Cyprian Norwid i jest w tym niezwykła mądrość, skoro tymi słowami posługiwali się zarówno prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński,
jak i święty Jan Paweł II. My, późniejsze pokolenia, mamy wobec Ojczyzny wielki obowiązek, zaś tym, co walczyli za jej wolność winniśmy cześć
i hołd.
W piątek, 9 listopada br., wspólnie z zaproszonymi gośćmi, rodzicami,
świętowaliśmy w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. Naszą szkołę swoją obecnością zaszczycili: pan Marek Maluchnik, pani Monika Nojbert, pani Maria Michalczyk,
pan Rafał Dłutowski i ks. proboszcz Tadeusz Jabłoński. Zebranych powitała
p.o. dyrektora szkoły Iwona Łyczkowska, która zwróciła się do zgromadzonych ze słowami zachęty do współuczestniczenia w montażu słowno-muzycznym Wolności bije dzwon, by wraz z aktorami i chórem włączyli
się do śpiewania polskich pieśni legionowych i tych z czasów odradzania

się po zaborach II Rzeczpospolitej. Tego dnia, jak w tysiącach polskich
szkół, odbyła się uroczystość wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Punktualnie o godzinie 11.11 wybrzmiały słowa 4 zwrotek pieśni
napisanej dla polskich legionistów w Reggio we Włoszech w 1797 roku.
Jako szkoła wzięliśmy czynny udział w biciu rekordu wspólnego śpiewania polskiego hymnu.

Na to patriot yczne spotkanie
prz ybyli też rodzice uczniów
szkoły w Budach Siennickich, przybyli mieszkańcy sąsiednich wiosek,
zwłaszcza tych, z których dzieci
uczęszczają do tej szkoły. Byli też
przedstawiciele władz gminnych
z Nasielska, proboszcz miejscowej

uwierzyć, że obydwa chóry spotkały się przed koncertem zaledwie
na pół godziny, a w chwilę później
śpiewały, jakby cały czas ćwiczyły razem. To świadczy o poziomie obydwu zespołów. I nic w tym
dziwnego, że widownia długo i rzęsiście oklaskiwała obydwa chóry.
A pani dyrektor Ewa Strzelczak
serdecznie dziękowała i gościom, i swoim. Dziękowała też
wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego,
chyba historycznego, koncertu.
I tu warto zaznaczyć, że Serock
i Nasielsk to „bliźniacze” miasta.
Pierwsza wzmianka o nich pochodzi z tego samego dokumentu wystawionego w Płocku
przez wówczas księcia, a później króla, Bolesława Śmiałego
w roku 1065 dla klasztoru benedyktynów z Mogilna. A do tego,
obu miastom patronuje św. Wojciech.
Andrzej Zawadzki

W dalszej części uroczystości uczniowie z klas IV-VIII zaprezentowali swoje umiejętności recytatorsko-wokalne. Chłopcy ubrani w wojskowe mundury prezentowali się niezwykle uroczo, wcielając się w role legionistów
i ułanów. Dziewczęta w kolorowych chustach żegnały pieśnią Rozkwitały
pąki białych róż chłopców ,,idących w bój”. Montaż uczniowie przygotowali pod kierunkiem polonistki Jadwigi Szymańskiej i Artura Gąseckiego
- nauczyciela wychowania fizycznego, który dodatkowo był ofiarodawcą drzewka. Piękną dekorację w naszych narodowych barwach wspólnie
wykonali nauczyciele i pracownicy szkoły. Następnie, po występie dzieci, głos zabrał pan M. Maluchnik – sekretarz UM w Nasielsku. Podziękował za zaproszenie, podzielił się garścią refleksji na temat historii Polski
i okrągłej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Potem wszyscy uczestnicy zgromadzenia pozowali do wspólnej historycznej fotografii. Następnie zebrani udali się na szkolny plac, gdzie posadzono wspólnie drzewko
na okoliczność upamiętnienia 100. rocznicy Wolnej Polski. Po powrocie
do budynku szkolnego zaproszeni goście wpisali się do szkolnej kroniki,
którą opiekuje się pani Katarzyna Pelkowska. Goście i uczniowie tego dnia
korzystali z ręcznie wykonanych biało-czerwonych kotylionów i okolicznościowego śpiewnika wykonanego przez organizatorów uroczystości.
Na zakończenie obchodów stulecia Niepodległości przyszedł czas na podziękowania wszystkim osobom, dzięki ofiarności których otrzymaliśmy
drzewko, symbolizujące to wydarzenie (p. A.Gąsecki), pamiątkową tabliczkę (Berta & Gravomach), materiały do wykonania kotylionów i dekoracji
(sklep tekstylny ATENA), a także białe i czerwone balony (Lotto Totalizator Sportowy). Podziękowania składamy również Nasielskiemu Ośrodkowi
Kultury za wypożyczenie sceny oraz rodzicom, którzy aktywnie wsparli
nas w przygotowaniach do uroczystości.
To były niezapomniane chwile i z pewnością na długo zapadną w serca
i pamięć społeczności Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym oraz
zaproszonych gości.
J. Szymańska
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100. rocznica odzyskania Niepodległości
w obiektywie mieszkańców gminy Nasielsk!

Zdjęcia wykonane przez mieszkańców w związku z akcją 100. rocznica odzyskania Niepodległości w obiektywie mieszkańców gminy Nasielsk! Autorami zdjęć są: Przemek Malinowski, Michał Brodowski, Robert Liberadzki, Ewa Kamińska, Jarosław Dylewski, Daniel Królak, Łukasz Malinowski, Tomasz Zawadzki, Bartosz Kamiński, Marcin Kwiatkowski. Konkurs zorganizował Urząd Miejski w Nasielsku.
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UROCZYSTOŚCI

Dzień Patrona Szkoły w Dębinkach
Przed dwunastu laty Szkoła Podstawowa w Dębinkach przyjęła
imię Jana Pawła II. Miało to miejsce
24 października 2006 roku. W uroczystości przyjęcia przez szkołę
imienia uczestniczył biskup płocki, ks. Stanisław Wielgus, co jeszcze
bardziej podniosło wagę tego ważnego w historii szkoły wydarzenia.

W trakcie tej uroczystości szkoła
otrzymała sztandar, który poświęcił ksiądz biskup. Hierarcha poświęcił także tablicę upamiętniającą to
wydarzenie oraz nowo wybudowaną salę gimnastyczną.
Przyjęcie tak nobilitującego imienia otworzyło nowy etap w historii
szkoły. Dzieci i młodzież przygotowywana jest do dorosłego życia w duchu nauk swego patrona.
Szkoła współpracuje też z innymi szkołami noszącymi imię tego
Wielkiego Polaka i każdego też
roku uczestniczy w Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Szkół imienia, dzisiaj
już Świętego, Jana Pawła II.
Kolejnym ważnym etapem w życiu szkoły była 10. rocznica nadania szkole imienia. Wtedy gościem
uroczystości był ks. biskup pomocniczy diecezji płockiej, Mirosław
Milewski. W swoim pasterskim słowie skierowanym do społeczności
szkolnej w Dębinkach powiedział,
że Papież Jan Paweł II jest dla całego społeczeństwa, a szczególnie dla młodzieży jak drogowskaz,
który wskazuje najlepszy kierunek
w życiu – ku Bogu, ku drugiemu
człowiekowi, ku życiu wiecznemu.
W o b e c n y m r o ku p r z y p a d a
12. rocznica nadania Szkole imienia. Nie jest to rocznica okrągła,
ale w jakiś sposób szczególna. Przypadła w setną rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Stąd
też jej szczególny charakter, któ-

ry został podkreślony obecnością
na uroczystości Dnia Szkoły księdza ordynariusza płockiego, Piotra Libery. Wiązało to się też z tym,
że w dekanacie nasielskim, a w tych
dniach w parafii Cieksyn tego dekanatu, trwa pasterska wizytacja Biskupa Ordynariusza.
Razem z księdzem biskupem na

uroczystość do szkoły przybyli też
inni księża, a wśród nich dziekan
nasielskiego dekanatu - ks. Kan Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii
Cieksyn - ks. Ryszard Kolczyński,
proboszcz Sławomir Wiśniewski
z parafii w Pieścirogach.

Ponadto w uroczystości uczestniczyli sołtysi wsi, z których dzieci
uczęszczają do szkoły w Dębinkach, przedstawiciele władz miejskich i oświatowych z sekretarzem
Nasielska, Markiem Maluchnikiem,
i dyrektor CUW, Hanną Pietrzak,
na czele. Obecna była liczna grupa
społeczności lokalnej, w tym głównie rodzice uczniów. Ważną grupą
byli też emerytowani pracownicy tej szkoły, a także przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej
w Nasielsku, z któr ym szkoła
współpracuje. Obecność społeczności szkolnej i lokalnej wskazuje
też na rolę placówki w Dębinkach
w życiu tej części naszej gminy.
Korzystając z okazji, pani dyrektor
Grażyna Menich-Masanowska zapoznała zebranych z pracą szkoły,
z działalnością uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Placówka w Dębinkach ma się czym
pochwalić. Zebrani z uwagą wysłuchali też wystąpienia księdza biskupa, w którym zawartych było wiele
cennych wskazówek.

Ważną częścią tego spotkania był
program słowno – muzyczny
przygotowany przez dzieci pod
kierunkiem pań Anny Baranowskiej
i Barbary Sotowicz. Wykorzystano
w nim przesłania Ojca św., piosenki
i pieśni śpiewane w czasie różnych
uroczystości papieskich. Program
zatytułowany był bardzo sugestywnie; „Promieniowanie Ojcostwa”.
O
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To „promieniowanie” patrona
szkoły widać było w trakcie całego spotkania w Dębinkach, a stanowi ono przesłanie dla obecnych
i przyszłych pokoleń uczących się
i pracujących w tej szkole. Bardzo
miłe było zakończenie spotkania.
Społeczność szkolna zaśpiewała
w darze ks. Biskupowi znaną pieśń
Święty Uśmiechnięty.
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Tradycyjnie na zakończenie spotkania można było zwiedzić szkołę
i wpisać się do księgi pamiątkowej.
Ks. biskup i jego współpracownicy
wręczyli wszystkim obecnym obrazki naszego lokalnego, płockiego
świętego, Stanisława Kostki z Rostkowa, któremu w Kościele poświęcony był ostatni rok.
Andrzej Zawadzki
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny
o kolorowych liściach
Jesienią nasze ogrody wypełniają się różnymi barwami. Liście wielu roślin
przebarwiają się na różne odcienie kolorów: żółtych, pomarańczowych,
czerwonych i brązowych. Wtedy większość roślin ozdobnych kończy
już swoje kwitnienie. W okresie od listopada do marca w ogrodach robi
się smutno i ponuro, gdyż u większości roślin kolorowe liście zasychają
i opadają. Warto jest więc zadbać o to, by nasz ogród był atrakcyjny także zimą. Gdy w ogrodzie posadzi się tylko zimozielone rośliny iglaste,
ogród będzie ozdobny cały rok, ale będzie smutny. Sadząc w swoich
ogrodach drzewa i krzewy liściaste oraz byliny o zimozielonych i przebarwiających się jesienią liściach, zadbamy o to, by ogród wyglądał kolorowo i wesoło nawet zimą.
Istnieją rośliny wieloletnie (byliny), krzewy i drzewa, których liście szczególnie pięknie przebarwione jesienią, utrzymują się na roślinach przez
całą zimę. Wśród bylin na uwagę zasługują np. bergenia sercowata, której
liście przebarwiają się na różne odcienie różowego i czerwonego, bodziszek korzeniasty, którego liście przebarwiają się na kolor czerwony
i bodziszek czerwony, przebarwiający się na kolor szkarłatny. Ich przebarwione przez jesienną pogodę liście zdobią ogród aż do pierwszych
mrozów, a niektóre z nich nawet do wiosny. Krótki dzień, małe nasłonecznienie, różnice temperatur w dzień i w nocy, powodują uwidocznienie się na liściach barwników żółtych, pomarańczowych, czerwonych,
fioletowych i brązowych. Bordowe i srebrne wzory na liściach przybierają w tym okresie jeszcze intensywniejszą barwę. Do takich bylin można
zaliczyć żurawki (większość odmian żurawek należy do roślin zimozielonych). Bardzo ciekawe ozdobne liście, srebrne z zielonym unerwieniem,
ma też brunera wielkolistna. Kolorowe liście bylin sprawiają, że ogród
ożywa, rabaty stają się kolorowe i ciekawe, gdy inne rośliny w ogrodzie
kończą już swoje kwitnienie.
Warto też posadzić w ogrodzie rośliny, które nie są zimozielone, ale zachwycają barwą przebarwiających się jesienią liści.
Ciekawie wyglądają np. przebarwione na rdzawo-żółto lub czerwono
(w zależności od odmiany) liście piwonii.
Inną taką byliną o ciekawych, dużych dekoracyjnych liściach, które dzięki ogonkom liściowym umieszczonym pośrodku blaszki liściowej wyglądają jak zielone odwrócone parasole, jest tarczownica tarczowata. Jej
liście jesienią przebarwiają się na kolor miedziany i czerwono-brązowy.
Wśród krzewów zimozielonych, których ciemnozielone liście przebarwiają się jesienią na kolor czerwonobrunatny jest mahonia pospolita. Niskim krzewem polecanym do małych ogrodów jest też kiścień
wawrzynowy, którego zielone liście przebarwiają się na kolor czerwony. Rośliną, która nie gubi liści, a jej liście, zwłaszcza w słoneczną jesień,
nabierają intensywnego koloru, jest trzmielina Fortune’a. Bardzo ładnie
czerwono przebarwiają się liście trzmieliny Silver Queen.
Inną godną polecenia rośliną jest irga Dammera zdobiąca ogród nie tylko swoimi skórzastymi, ciemnozielonymi listkami, ale też czerwonymi
owocami utrzymującymi się na roślinie od lipca do października.
Dla osób, którym nie są straszne cierniste krzewy, polecany jest zimozielony berberys Juliany. Jego ciemnozielone liście ozdabiane są przez
jesienną pogodę czerwonymi rumieńcami.
Warte polecenia są też krzewy półzimozielone, których ozdobą są nie
tylko brązowiejące jesienią liście, utrzymujące się w niezbyt mroźne
zimy bardzo długo na krzewie, ale i owoce. Takim krzewem jest ognik
szkarłatny (krzew ciernisty) ma okrągłe owoce żółte, pomarańczowe lub
czerwone utrzymujące się do grudnia. Są one chętnie zjadane przez ptaki. Bardzo ładnie przebarwiające się liście mają też derenie. Dereń świdwa Compressa to karłowy krzew o pięknych, mocno pomarszczonych,
ciemnozielonych liściach, ciekawie przebarwiających się jesienią na kolor czerwony, a następnie na czerwono-purpurowy aż do fioletowego.
Derenie wprawdzie gubią liście na zimę, ale zdobią nasze ogrody nie tylko jesienią, ale i zimą. Ich barwne pędy po zrzuceniu liści późną jesienią
wybarwiają się bardzo intensywnie, np. dereń biały Sibirica. Czerwone
pędy tej odmiany derenia są ozdobą ogrodu przez całą zimę.
Chcąc mieć ogród kolorowy i wesoły przez cały rok, należy tak dobrać
gatunki roślin, by zdobiły go wiosną, latem i jesienią pięknymi kwiatami,
a także zimozielonymi lub przebarwiającymi się późną jesienią czy zimą
listkami.
Elżbieta K.

PORADY
ROZWÓJ OSOBISTY. 4Myśli
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Pierwszy krok
– Kim dzisiaj jestem?
Czy Twoje życie przypomina życie chomika w zamkniętej klatce bądź rybki w akwarium? Codziennie te same
czynności i ograniczenia? Zbyt dużo negatywnych emocji? Zmęczenie i poczucie wypalenia? – 4Myśli.
Czy czujesz, że życie ucieka Ci między palcami? Wstajesz rano, śniadanie, dzieci do żłobka, przedszkola lub szkoły, praca, odbiór dzieci, praca w domu, zajmowanie się dziećmi i tak w kółko? Gdzie w tym wszystkim jesteś Ty
i Twoje pragnienia oraz marzenia? Czy można to wszystko ze sobą połączyć – żyć, a zarazem czuć się szczęśliwym i spełnionym człowiekiem?
Zacznijmy wspólnie od małych kroków, a przyjdzie czas, kiedy wstaniesz rano i powiesz do siebie: Czuję się
szczęśliwym człowiekiem! Brzmi zabawnie? Groteskowo? Dzisiaj może tak, ale za kilka miesięcy przekonasz się,
że do pełni szczęścia niewiele brakuje i będzie to w pełni Twoja zasługa.
Zacznijmy tu i teraz 16 listopada 2018 r.
Czuję, że będzie to piękny dzień. Dlaczego? Cieszę się, że jestem razem z Tobą. W tej chwili rozpoczynamy
wspólną przygodę, która pozytywnie zmieni Twoje życie.
Zacznijmy od początku. Wiesz jak to jest, kiedy myśli urządzają gonitwę? Pragniesz je uspokoić. Chcesz się wyciszyć. Leżysz w łóżku i nie możesz zasnąć. Starasz się o niczym nie myśleć, ale myśli powracają ze zdwojoną
energią.
Przewracasz się z jednego na drugi bok, poprawiasz poduszkę, ale niestety myśli znów krążą. Tak upływają minuty, godziny…, aż w końcu zasypiasz. Rano dzwoni budzik, a Ty nie czujesz się dobrze. W wirze porannych
obowiązków i dawki różnych emocji, docierasz do pracy. Jesteś, a jakby Cię nie było. Masz wrażenie, że Twoje
ciało jest w stanie pełnego zobojętnienia, a w głowie totalna pustka. I tak upływa dzień za dniem. Życie zaczyna
Ci umykać, pojawia się stres, zmęczenie, które może zmienić się w wyczerpanie. Czy czułeś się tak? Czy czujesz
się tak tu i teraz? Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje życie miało być inne? Że są dwie wersje Ciebie, jedna, która
obecnie jest, i wersja, która powinna być, ale z różnych przyczyn nadal nie istnieje?
Czy zadałeś sobie pytania: Jak chcę żyć ?, Kim dzisiaj jestem?, W jakim kierunku zmierzam?, Czy Moje życie toczy
się w takim kierunku, na jakim Mi zależy?, Ile moich marzeń zrealizowałem?.
Jeżeli pragniesz zmiany, stabilizacji i/lub życia pełnego przygód
i niespodzianek, już dziś masz możliwość podjęcia pierwszego
kroku. Zacznijmy więc wspólnie Twoją przemianę. Mogę Ci towarzyszyć. Załóż fizyczny lub elektroniczny notatnik z łatwym dostępem dla Ciebie. Jeśli chcesz nazwij go np.: „4Myśli” i dokonuj w nim
notatek. Na początek odpowiedz proszę na pytanie: Kim dzisiaj
jestem, a kim chciałbym być za rok dokładnie o tej porze (16 listopada 2019 r.)? i zapisz.
Następnie zapisz odpowiedzi na wszystkie pytania, które pojawiły
się w tym artykule.
Pragnę podkreślić, że życie jest niezwykłym prezentem jaki otrzymaliśmy. Odpowiedz na pytania: Czy jesteś jego reżyserem, a może
aktorem?, Czy niestety rekwizytem? – oby NIE.
Jeśli będziesz miał pytania, chciałbyś ze mną o tym porozmawiać,
to serdecznie zapraszam do kontaktu na e-mail: iwona@4mysli.pl.
Pozdrawiam Ciebie ciepło i jestem z Ciebie dumna, że zacząłeś,
drogi Czytelniku, swoją podróż do bycia szczęśliwym człowiekiem.
4Myśli Iwona

Nazywam się Iwona Wróblewska.
Jestem Coachem, Mentorem i Trenerem. Wierzę, że każdy człowiek ma
potencjał do wprowadzenia zmian
w życiu, aby stało się ono lepszym.
Towarzyszę ludziom w rozwoju osobistym i zawodowym. Wzmacniam
ich wiarę w siebie. Prywatnie jestem
spełnioną kobietą, szczęśliwą żoną
i mamą dwóch dorosłych synów.
Jestem przekonana, że szczęśliwi rodzice wychowują szczęśliwe dzieci.

ROŚLINA MIESIĄCA

Kapusty ozdobne
Kapusta ozdobna to ciekawa roślina,
której kolorowe liście, ułożone w rozety,
wyglądają jak duże róże.
Płaskie rozety kapusty ozdobnej, w zależności od odmiany, wybarwiają się
w części środkowej na wiele kolorów.
Na kolor biały, tworząc zielono-białe rozety, wybarwia się np. odmiana White
Green. Kremowo-zielone rozety tworzy
m.in. odmiana Sunrise. Zielono-fioletowe
natomiast tworzy m.in. odmiana Camome pink, różowo-zielone m.in. Crane
Rose, czerwono-zielone np. Red Green.
Kapusty ozdobne różnią się nie tylko pokrojem i wybarwieniem liści, ale też ich kształtem. Karbowane liście mają np. popularne odmiany Kioto, Songbird
czy Pigeon. Fantazyjnie i mocno postrzępione liście mają m.in. odmiany Coral prince i Chidori.
Obecnie kapusty ozdobne uprawiane są w celach dekoracyjnych. Coraz częściej wykorzystywane są do wiązanek nagrobnych czy do kompozycji pojemnikowych lub na kwiat cięty. Bardzo ładnie wyglądają posadzone
w kompozycji z wrzosami o podobnej kolorystyce, srebrnymi starcami, astrami czy drobnymi złocieniami. Kapusta ozdobna jest bardzo łatwa w uprawie. Można ją uprawiać w swoich ogrodach. Najlepiej rośnie i wybarwia
się posadzona na stanowiskach słonecznych w niezbyt żyznej ziemi. Wybarwianie liści następuje, gdy temperatura nocą spadnie do 15°C. Kapusty ozdobne są odporne na przymrozki. Niektóre odmiany wytrzymują spadki
temperatur nawet do ok. -15°C.
E.K.
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Bezpłatne doradztwo w Biurze LGD
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje, że w dniach od 13 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele
LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na:
1. Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze. (Limit naboru: 1 987 342 zł).
2. Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze. (Limit naboru: 1 000 000 zł).
3. Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych
.(Limit naboru: 400 000 zł).
4. Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne. (Limit naboru: 102 974,76 zł).
5. Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe
obszaru. (Limit naboru: 543 313,67 zł).

Bezpieczne
Nasielszczanki
We wtorek, 6 listopada br., w sali budynku Stadionu Miejskiego w Nasielsku
odbyły się pierwsze zajęcia samoobrony pt. „Bezpieczna Nasielszczanka”. Spotkanie otworzył burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski. Witając
uczestniczki życzył im, aby mimo wszystko nie spotkały się z sytuacjami bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ze strony osób trzecich.
Dodatkowo mł. asp. Radosław Wasilewski oraz asp. Katarzyna Rokicka
z Komisariatu Policji w Nasielsku opowiedzieli o prawnych aspektach sa-

Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD w związku z planowanymi naborami wniosków w ramach poddziałania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania,
wskazanie stron internetowych, gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji
z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie
dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).
Usługi doradztwa świadczone są w formie bezpośrednich spotkań w Biurze LGD Zielone Mosty Narwi (Al. Jana Pawła II 1,
06-121 Pokrzywnica - pokój nr 5 na parterze) - po uprzednim umówieniu telefonicznym na spotkanie pod nr telefonu:
23 691 88 55, 502 240 357 w terminie od 13 listopada 2018r. do 2 stycznia 2019 r. w następujących godzinach:
Poniedziałek 9.00 - 15.00
Wtorek 10.00 - 16.00
Środa 9.00 - 15.00
Czwartek 9.00 - 15.00
Piątek 9.00 - 15.00

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez
osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa.

moobrony oraz zachęcili do zainstalowania aplikacji „Moja Komenda” będącej mobilnym przewodnikiem po polskich jednostkach policji. W dalszej
części spotkania grupa kursantek pod okiem wykwalifikowanego trenera,
Cezarego Rzepnickiego, poznawała pierwsze zasady skutecznej samoobrony. Zajęcia spotkały się z ogromnym uznaniem uczestniczek, które
z uśmiechami na twarzach chłonęły przekazywaną wiedzę i umiejętności.
Całość kursu realizowana będzie do końca listopada, dwa razy w tygodniu.
Ż.K.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej.
Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.

Z PUP

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków UE w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - poddziałania Wsparcie
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROW na lata 2014-2020.

LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta, związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 13 listopada 2018r.
do 2 stycznia 2019 r. uzyskają trzy punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. W związku z powyższym zachęcamy
do zapisywania się na spotkania.
www.nasielsk.pl

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Bicie rekordu
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, który powstał z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji obchodzony jest corocznie 16 października od 2013 roku. Jego
celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania
pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło
nagłe zatrzymanie krążenia.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy aktywnie
włącza się obchody tego święta, prowadząc Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”, dzięki któremu w
szkołach podstawowych w Polsce uczy się zasad pierwszej
pomocy.
WOŚP corocznie 16 października organizuje akcję bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji
krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Dotychczasowy rekord wynosi 92049 osób, które
korzystały z 5411 fantomów i został ustalony w 2015r.
W tym roku po raz czwarty uczniowie Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym wzięli
aktywny udział w akcji bicia rekordu udzielania resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
organizowanej przez WOŚP. 16 października od godziny 12.00 do godziny 12.30 uczniowie klas VI, VII i VIII pod opieką pana Artura Gąseckiego prowadzili RKO na sześciu przygotowanych stacjach, wyposażonych w fantomy. Przez 30 minut uczniowie doskonalili
tempo i głębokość ucisków klatki piersiowej oraz prawidłowe wykonanie oddechów ratowniczych.
W tym roku, razem z uczniami Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, wzięło udział
w akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej 105 902 osób w 1 142 instytucjach zlokalizowanych w całej Polsce.
GRATULUJEMY!

SP.

Tydzień
umiejętności zawodowych
Informujemy, że Powiatowy Urząd
Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach 13-16 listopada 2018r., w ramach Europejskich
Dni Pracodawców, organizuje w
szkołach na terenie powiatu nowodworskiego spotkania z lokalnymi
pracodawcami. Europejskie Dni
Pracodawców 2018 (EDP 2018)
odbywają się w dniach 5 - 9 listopada 2018 r. w wielu państwach UE,
w Polsce termin wydarzenia został
przedłużony, a EDP odbywają się w
dniach 5 – 16 listopada b.r.
Celem organizacji Europejskich Dni
Pracodawców 2018 w naszym powiecie jest zaprezentowanie młodzieży perspektyw przyszłej pracy
i zachęcenie do zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz wspieranie współpracy przedsiębiorstw
z instytucjami sektora edukacji.
Na poziomie europejskim wydarzenie jest włączone w Europejski
Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2018 są jednym z jego
komponentów.
Europejski Tydzień Umiejętności
Zawodowych jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu
promocję kształcenia i szkoleń zawodowych.
Motto tegorocznego Tygodnia
Umiejętności Zawodowych, podobnie jak w ubiegłym roku brzmi:
Odkryj swój talent.

Harmonogram spotkań w ramach
Europejskich Dni Pracodawców
2018:
I. 13.11.2018r. godz. 9.00 - Zespół
Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Długa.
Pracodawcy: Inter Cars, Model
Opakowania Sp. z o.o.
II. 13.11.2018r. godz. 11.20 – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, ul. Ogrodnicza.
Pracodawcy: „LUKULLUS” Sp.
z o.o., Inter Cars, Urbaniak Jakub
ZŁOTOPOLSKA DOLINA.
III. 14.11.2018r. godz. 9.00 – Zespół
Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul.
Lipowa.
Pracodawcy: Inter Cars, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Artixen.net.
IV. 15.11.2018r. godz. 9.00 – Zespół
Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim, ul. Górska.
Pracodawcy: Inter Cars, Model
Opakowania Sp. z o.o., Omega It
Consulting s.c., Artixen.net, Other
Media.
V. 16.11.2018r. godz. 9.00 – Liceum
Ogólnokształcące im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Nasielsku, ul. Starzyńskiego.
Pracodawcy: Inter Cars, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej,
Tygodnik Nowodworski.
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ZHR

Biwak naszego środowiska
W we eke nd o d 26 do
28 października 2018 r.
harcerze, harcerki oraz zuchenki z Nasielskiego Środowiska ZHR wzięli udział
w biwaku w Błędostowie,
zorganizowanym przez
druha Daniela Królaka. W
spotkaniu wzięło udział
około 100 osób. Celem
biwaku była wspólna integracja i wzajemne poznanie się.
Pierwszy dzień rozpoczął
się uroczystym apelem z
udziałem hufcowych, a następnie odbyło się świeczkowisko. Później uczestnicy
mieli okazję wziąć udział w zajęciach
z musztry. Kolejny dzień przyniósł
wiele wrażeń i emocji. Główną atrakcją była gra terenowa zaplanowana
w ciekawy sposób. Zadaniem harcerzy i harcerek była
wędrówka po Błędostowie i okolicach
w celu wykonania
zadań, dzięki którym poszerzyli swoją
wiedzę na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zadaniem zuchenek
było przekazywanie
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UROCZYSTOŚCI

Dzień Niepodległości
w DPS
Na dwa dni przed Świętem Niepodległości, 9 listopada, mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieszkańcy placówki bardzo chęt-

harcerzom i harcerkom informacji
niezbędnych do wykonywania zadań. Pomimo wiatru i chłodu wszyscy wrócili z gry z uśmiechem na
ustach. Dzień zakończył się świeczkowiskiem.

W niedzielę, po uporządkowaniu szkoły, wzięliśmy udział we
mszy świętej kończącej biwak.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji biwaku, a przede wszystkim druhowi Danielowi oraz
gratulujemy pomysłu!
Cieszymy się, że jest
nas tak wielu i mamy
nadzieję, że na kolejnym w yjeździe spotkamy się w jeszcze
większym gronie.
Czuwaj!
sam. Julia
Mandykowska

nie i aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. Uroczystość rozpoczęła
się mszą świętą w kaplicy DPS-u, którą odprawił ks. Tadeusz Pepłoński,
proboszcz parafii św. Wojciecha. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbali pracownicy placówki.
Po mszy świętej w świetlicy Domu Pomocy Społecznej odbyła się część
artystyczna – na wstępie wszyscy odśpiewali Mazurka Dąbrowskie-

NASZE DZIECI

Co zrobimy z tą wolnością?
go. Następnie podopieczni DPS-u odczytali patriotyczne wiersze oraz
przedstawili najważniejsze fakty dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości. Na zakończenie wspólnie odśpiewano Rotę, a potem Agata
Nowak, dyrektor placówki, zaprosiła wszystkich na słodki poczęstunek,
którym był tort udekorowany w barwy narodowe.
MB.

Z NOK

Klimatyzacja
już działa
Pod takim hasłem w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku
obchodziliśmy w piątek, 9 listopada br., Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie
grupy zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy
dla nas, Polaków, dzień. Program
artystyczny zaprezentowany został przez dzieci 4 i 5 letnie pod
kierunkiem pani Magdaleny Kobrzyńskiej i Leny Osińskiej.
Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne, opowiadające o historii Polski, ale
także te tłumaczące sens współczesnej polskości oraz namawiające do dostrzegania piękna ojczyzny. Dumnie odśpiewały też nasz hymn - Mazurek Dąbrowskiego.
Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji
oraz poznanie symboli narodowych. Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”.
Magdalena Kobrzyńska, Lena Osińska

Mieszkańcy naszej gminy, a także liczni goście, którzy korzystają z oferty nasielskiego
kina Niwa, od dawna zwracali uwagę na potrzebę wykonania klimatyzacji w naszej sali
widowiskowej. Ten problem przeszedł już do
historii. Kino, a dokładniej mówiąc sala kinowa oraz kabina projekcyjna, są już klimatyzowane. Odbiór robót odbył się w środę,
31 października br. Inwestycja obejmowała
jednak szerszy zakres prac, które poza klimatyzacją obejmowały także modernizację kotłowni i instalacji elektrycznej.
Projekt pn. Modernizacja instalacji wentylacji oraz montaż klimatyzacji
budynku kina Niwa kosztował 167 555,68 zł netto. Zadanie zostało sfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz przez gminę Nasielsk.
E.G.

16.11.–29.11.2018; Życie Nasielska nr 24 (514)
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PO GODZINACH

KINO NIWA ZAPRASZA
14–18 listopada, GODZ. 15.00

Mała czarownica (2D dubbing)
Komedia,Familijny;Niemcy,Szwajcaria;Czas trwania:103 min.

Mała czarownica marzy o tym żeby zatańczyć
z innymi czarownicami podczas corocznego Sabatu na Łysej Górze. Lecz ma zaledwie 127 lat i jest
na to o wiele za młoda. Podczas próby dostania się
na Sabat zostaje przyłapana i za karę musi nauczyć
się wszystkich zaklęć z Wielkiej Księgi Czarów.
To będzie trudne, bo mała czarownica wcale nie
jest chętna do nauki. Postanawia więc przy pomocy swego mówiącego kruka Abraxasa znaleźć inny sposób by pokazać, że jest
dobrą czarownicą.
14–18 listopada, GODZ. 17.00 i 19.15
21–25 listopada, GODZ. 19.15

Planeta Singli 2
Komedia romantyczna; Polska; Czas trwania: 119 min.

Związek Ani (Agnieszka Więdłocha) i Tomka
(Maciej Stuhr) przeżywa poważny kryzys. On,
showman-celebryta wcale nie ma zamiaru się
ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku.
Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander – zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji
Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje
do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.
21–25 listopada, GODZ. 15.00

Klakson i spółka (2D dubbing)
Przygodowy, Animacja; Malezja, Malediwy, Brunei; Czas
trwania: 90 min.

Klakson jest taksówką w wielkiej metropolii zamieszkanej przez auta. Lakier ma nieco zdarty,
pod maską czasem coś stuka, ale z reflektorów
dobrze mu patrzy. Jak mało kto zna tutejsze ulice, wie z kim trzymać sztamę, a komu lepiej nie
wjeżdżać w drogę. Gdy pewna urocza czerwona
wyścigówka wpadnie w kłopoty, Klakson będzie
musiał stanąć maska w maskę z hersztem gangu wielotonowych ciężarówek, które nie boją się nawet radiowozów...
21–25 listopada, GODZ. 17.00

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04
W każdej sytuacji będziesz próbował
postawić na swoim. Pamiętaj, byś zawsze
dokonywał wyborów zgodnie ze swoim
sumieniem. Uważaj, bo Twoje niewinne
uwagi mogą wywołać wielką awanturę.

Waga 23.09-23.10
Uważaj na plotki, zwierzaj się tylko zaufanym osobom i niczego nie przyśpieszaj.
Coś ważnego wydarzy się w Twojej karierze, co zdecydowanie zwiększy Twoje
możliwości. Czeka Cię starcie z konkurencją.

Byk 21.04-20.05
Dotrze w końcu do Ciebie, że szkoda Ci
tracić czas na spotkania z osobami, które
mają zupełnie inne poglądy niż Ty. Będziesz w dobrej kondycji, ale szanuj nerwy i nie przesadzaj z ćwiczeniami.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz ambitny i pewny siebie, ale uważaj, bo ktoś może kopać pod Tobą dołki.
Możliwe, że będziesz miał problemy z koncentracją. Nie interesuj się cudzymi sprawami, unikaj sporów i konfliktów.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz teraz obowiązkowy i lepiej niż
zwykle zorganizowany, co zostanie dobrze
ocenione przez przełożonych. Rozpoczniesz też owocną współpracę z nowymi
podmiotami. Zajmij się tym, co lubisz.

Strzelec 23.11-21.12
Postanowisz zaprowadzić wokół siebie
większy porządek. Wykaż się większą inicjatywą, pochyl się nad swoimi finansami
i szukaj oszczędności. W pracy postaraj się
być stanowczym bez podnoszenia głosu.

Rak 22.06-22.07
Kariera zawodowa zejdzie na drugi plan.
Cierpliwość i dobry humor pomogą Ci w
każdej trudnej sprawie. Nie graj na uczuciach partnera, bo się obrazi. Zadbaj o
zdrowie, poczytaj coś inspirującego.

Koziorożec 22.12-20.01
Skupisz się teraz na zawodowych sprawach i będziesz rozwiązywać problemy
finansowe firmy. Zaczniesz dostrzegać to,
co wcześniej ignorowałeś. Więcej odpoczywaj, znajdź czas dla rodziny.

Lew 23.07-23.08
Jeśli szybko nadrobisz różne zaległości, wtedy czeka Cię spokojniejszy czas. Dobre pomysły zawodowe zachowaj dla siebie, nie
chwal się nimi w Internecie. Nie przejmuj się
cudzym narzekaniem, tylko rób swoje.

Wodnik 21.01-19.02
Będziesz miał duże powodzenie u płci
przeciwnej, ale nie myl namiętności z desperacją. Nie wyręczaj domowników we
wszystkim. Jeśli z czegoś nie jesteś zadowolony, to postaraj się to zmienić.

Panna 24.08-22.09
W miłości czeka Cię powodzenie. Towarzyskie sprawy pochłoną Cię na tyle, że
możesz zapomnieć o rodzinnych obowiązkach. Spokojem i cierpliwością pokonasz nawet największych nieprzyjaciół.

Ryby 20.02-20.03
Postaraj się bardziej motywować bliskich,
chwal ich, zamiast wypominać im błędy.
Zrób gruntowne porządki i wyrzuć z szafy
to, co od dawna na Ciebie nie pasuje. Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy Cię irytują.

7 uczuć
Dramat; Komedia, Polska; Czas trwania: 116 min.

Radość, złość, smutek, strach, samotność, wstyd
i poczucie winy. Adaś Miauczyński powraca do
czasów swojego dzieciństwa, kiedy – jak większość z nas – miał spory problem z nazywaniem
towarzyszących mu wtedy emocji. Aby poprawić
jakość swego dorosłego już życia, postanawia powrócić do tamtego nie do końca – jak się okazuje
– beztroskiego okresu, by nauczyć się przeżywania siedmiu podstawowych uczuć.
28 listopada–2 grudnia, GODZ. 15.00

Poczta Świętego Mikołaja
(2D dubbing)
Animacja; Hiszpania, Kolumbia; Czas trwania: 90 min.

W sekretnym miejscu na Antarktydzie żyją od
wieków wszystkie duchy Bożego Narodzenia.
Pośród wielu innych mieszkają tam między innymi: nasz Święty Mikołaj, Trzej Mędrcy ze wschodu oraz Hoteiosho z Japonii. Kiedyś mieszkał tam
także Monopolish - duch świąt ze starożytnego
Rzymu - lecz został wygnany gdyż chciał być jedynym Mikołajem dla całego świata. Teraz Święta są zagrożone bo zły duch
Monopolish porwał japońskiego Mikołaja i coroczny zjazd Mikołajów nie
może się odbyć...
28 listopada–2 grudnia, GODZ. 17.00 i 19:15
5–9 grudnia, GODZ. 19:30

Miłość jest wszystkim
Komedia; Polska; Czas trwania: 130 min.

Grudniowy czas przedświątecznej gorączki
rozpocznie się wraz z przypłynięciem do miasta niezwykłego Świętego Mikołaja. Uruchomi to lawinę wyjątkowych zdarzeń. Romans
z najpopularniejszym polskim piłkarzem spotka
kobietę, której nikt nie nazwałby fanką futbolu. Zdrady i tajemnice zamieszają w niejednym
małżeństwie, a dopracowany w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał.
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PORADY

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OCHRONY ZWIERZĄT

Warsztaty Terapii Zajęciowej

O czym myślą ludzie
i czy myślą?

Od początku listopada br., pełną parą ruszyły prace w budynku po
byłej szkole w Świeszewie. Właśnie tam już od stycznia 2019 r. swoją siedzibę będą miały Warsztaty Terapii Zajęciowej dotychczas
mieszczące się w Starych Pieścirogach. Nasze WTZ przeznaczone są
dla osób z niepełnosprawnościami, a korzystają z nich mieszkańcy
trzech powiatów: nowodworskiego, pułtuskiego i płońskiego.

W tym wydaniu ŻN, w naszej rubryce nie będziemy się rozpisywać. Przedstawimy Państwu zdjęcia z posesji naszych i waszych
sąsiadów. Proszę wyciągnąć wnioski, jakimi jesteśmy ludźmi, czy
mamy serce, empatię, czy jesteśmy porządni, czy dbamy o czystość i dobrostan istot od nas zależnych, z których nierzadko czerpiemy zyski.

Jesteśmy tam codziennie, by sprzątać, malować, remontować. Poświęcamy każdą wolną chwilę na odnowienie całego obiektu, abyśmy jak najszybciej mogli z niego korzystać.
My! czyli: członkowie SWS „Jan- Pol”, pracownicy i uczestnicy WTZ
oraz nasze rodziny i przyjaciele.

Czas zmienić tok myślenia i postępowanie, czas, aby przestano myśleć o naszej gminie jak
o zapyziałym zaścianku. Po całym cyklu artykułów dotyczących
dobrostanu z wierząt
S towarz yszenie Na
Rzecz Ochrony Zwierząt będzie organizować
konkurs na najładniejszą

DO ADOPCJI

Przyjacielski Hagrid
Hagrid to przeuroczy ok. dwu/trzyletni pies. Jest wielkości owczarka
niemieckiego, masywnej budowy ciała. Szukamy dla niego odpowiedzialnego domu. Pies jest bardzo przyjacielski i kocha ludzi. W domu
powinien być raczej jedynakiem. Zainteresowanych adopcją prosimy
o kontakt pod nr telefonu 735 084 106 lub 503 812 771. Obowiązuje
procedura adopcyjna.

Psia rodzina prosi o pomoc

Szukamy domów tymczasowych lub stałych dla całej psiej rodziny.
Adoptować można 3 chłopców i 2 dziewczynki oraz ich mamę. Suczka
– mama jest niewielka, więc dzieciaki też nie będą duże. Pięknie prosimy o pomoc.
Kontakt 735 084 106 lub 503 812 771.
Prosimy również o wsparcie finansowe naszych działań, zakupu karmy,
środków na kleszcze i pchły.
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk NIP 531 170 04 52
REGON 369520950
Nr konta: 08 1020 1026 0000 1902 0311 7926
Tytułem: darowizna na cele statutowe

Życie Nasielska nr 24 (514); 16.11.–29.11.2018

Nie mamy środków finansowych na remont budynku, dlatego
wszystkich, którym los osób z niepełnosprawnościami nie jest obojętny, prosimy o wsparcie naszych działań: darami rzeczowymi lub
finansowymi.
Pilnie wykonać trzeba: malowanie ścian, położenie podłóg, podjazdy
dla wózków oraz dostosować łazienkę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Wszystkim z całego serca dziękujemy za wsparcie i życzliwość.
A relacje z naszych działań będziemy systematycznie zamieszczać
na naszym FB.
i najwygodniejszą zagrodę/kojec
dla psa. Przewidywane są nagrody
rzeczowe za zajęcie pierwszego,
drugiego i trzeciego miejsca. Regulamin konkursu już wkrótce.
Zmieńmy razem obraz naszej gminy.
Anna Z.

Pomoc finansowa:

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan-Pol”
Nr konta 76 1020 1592 0000 2502 0227 2045
Wpłaty prosimy tytułować „darowizna”
(taką wpłatę można odliczyć od podatku)

W sprawie darów rzeczowych można kontaktować się pod numerem
tel. 664-475-844
Razem możemy więcej!

16.11.–29.11.2018; Życie Nasielska nr 24 (514)
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ROZMAITOŚCI

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

II Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej

Bieg Stulecia w Nasielsku

Grali o Puchar Lolka

dokończenie ze str. 9

kich Polaków i życzyli zawodnikom
osiągnięcia wspaniałych wyników.
Jednocześnie wyrazili swoje uznanie dla wszystkich osób chcących
oddać cześć bohaterom poległym
w walce za naszą Ojczyznę.
Biegacze wystartowali o godzinie
11.11 a do pokonania mieli symboliczne 5 kilometrów. 38 biegaczy
pobiegło w biało-czerwonych koszulkach z flagami w rękach. Pozostali uczestnicy dopingowali gorąco
swoich zawodników i rozgrzewali
się gorącą herbatą. Pierwsze okrążenie stadionu było honorowe,
wszyscy zawodnicy biegli razem.
Najlepsze wyniki w kategorii OPEN
mężczyzn uzyskali kolejno: 1.
Adam Zalewski, 2. Łukasz Malinowski, 3. Arkadiusz Żyła.
W kategorii OPEN kobiet najlepsze
były: 1. Aldona Zawadzka, 2. Katarzyna Barańska, 3. Monika Suska.

na przygotowany
przez organizatorów poczęstunek i
gorącą herbatę.

Wszystkie drużyny dostarczały wielu emocji i wrażeń swoim kibicom. Zawodnicy walczyli z wielką pasją i zaciętością. Przyświecała im myśl Jana
Pawła II - Sport to najlepsza droga do pokonania granic.

Dziękujemy
wsz ystk i m Pań stwu za wspaniałą,
przyjazną i ciepłą
atmosferę, którą
razem stworzyliśmy tego dnia.
M.M.
W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować:
S towa rzysze n i u
Nasielsk Basza
Team – współpraca z Wami zawsze
obfituje w profesjonalizm, ciekawe pomysły i dobrą atmosferę; Ochotniczej Straży
Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu, Policji, Prezesowi MLKS Żbik
Nasielsk - Panu Markowi Prusinowskiemu,
który uwiecz-

W dniu 17.10.2018 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach,
odbyła się II edycja Gminnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej „O Puchar
Lolka”, nad którym honorowy patronat objął burmistrz Nasielska – Bogdan
Ruszkowski. Zawody przeprowadzono w kategorii dziewcząt i chłopców
z rocznika 2009 i młodszych ze szkół podstawowych gminy Nasielsk.

I miejsce w kategorii dziewcząt zajęła SP im. Ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach. II miejsce zajęła SP im. Jana Pawła II w Dębinkach. Na-

Harcerskiej „Błękitna Armia” oraz
wszystkim tym, którzy przyczynili
się do uświetnienia tegorocznych,
wyjątkowych obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzięki Państwa zaangażowaniu
każde wydarzenie jest wyjątkowe
i niezapomniane.

tomiast w kategorii chłopców poszczególne miejsca zajęły: I miejsce
– SP im. Jana Pawła II w Dębinkach, II miejsce - SP w Popowie Borowym,
III miejsce – SP im. Ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, IV miejsce – SP im. Pierre de Coubertin w Budach Siennickich.
Serdecznie dziękujemy burmistrzowi Bogdanowi Ruszkowskiemu za objęcie Turnieju patronatem, za wsparcie finansowe oraz udział w uroczystości
i osobiste wręczenie zwycięzcom pucharów.
Organizatorzy: Rafał Markiewicz
Emilia Kwiatkowska, Wioletta Miętek

NASIELSK BASZTA TEAM

Rusza sekcja Nordic Walking
Zwycięzcy otrzymali ufundowane
przez nasielski Urząd Miejski oraz
Stowarzyszenie NBT upominki,
medale, dyplomy i statuetki, które
wraz z gratulacjami wręczył im burmistrz Bogdan Ruszkowski. Każdy
z zawodników na mecie otrzymał
także pamiątkowy medal. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom a także wszystkim uczestnikom biegu!
O godzinie 12.00 w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do
hymnu”, której koordynatorem
jest Biuro Programu „Niepodległa”
wszyscy zebrani zaśpiewali wspólnie Mazurka Dąbrowskiego. Strażacy z OSP Nasielsk odpalili flary

i biało-czerwone świece dymne,
co dało piękny efekt i zachwyciło szczególnie najmłodszych
uczestników wydarzenia. Pokazaliśmy, że w stulecie odzyskania
Niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. Zademonstrowaliśmy to wspólnie,
w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając Hymn Państwowy.
Po hymnie, odbył się mini bieg dla
dzieci, w którym również zostali
nagrodzeni najlepsi mali biegacze
wśród dziewcząt jak i chłopców. Na
koniec wszyscy zostali zaproszeni

nił nasz bieg na nagraniu z kamery,
d b aj ą c o ka żdy
szczegół i prawid ł owy p rze b i e g
uroczystości, I Nasielskiej Drużynie

Rusza nasza nowa sekcja, czyli Nordic Walking. Regularne zajęcia będą odbywać
się w piątki, o godzinie 19.00. Zajęcia będą prowadzone przez Kingę. Początkowo trening przewidziany jest na 2 kilometry, ilość kilometrów będzie zwiększana
wraz z odpornością i wydolnością organizmu uczestników. Nordic Walking jest
idealnym rozwiązaniem na jesienne długie wieczory.
Do głównych korzyści wynikających z uprawiania tego sportu należy, przede
wszystkim, wzmacnianie układu krwionośnego, zwiększenie kondycji, wzmocnienie mięśni całego ciała, poprawienie postury ciała przy jednoczesnym odciążeniu stawów kolanowych, a także rozluźnienie mięśni barków i szyi.
Nie pozostaje nic innego, jak dołączyć do naszej sekcji. Zapraszamy wszystkich
chętnych, bez względu na wiek, płeć i kondycję fizyczną. Obowiązuje wygodny strój i własne kije. Widzimy się w każdy piątek, o godzinie 19.00, pod Basztą.
Nie zapomnijcie zabrać ze sobą odblasków dla bezpieczeństwa!
(IC)

Brydż
Wyniki XX Turnieju Par organizowanego z okazji Narodowego
Święta Niepodległości, 09.11.2018 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
3. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski		
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
5. Mariusz Figurski – Marek Olbryś
6. Bartłomiej Krawczyk – Tomasz Romańczuk
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński
8. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
9. Krzysztof Brzuzy – Jacek Jeżółkowski		
10. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski 		

131 pkt. (60,65%)
123 pkt. (56,94%)
117 pkt. (54,17%)
114 pkt. (52,78%)
113 pkt. (52,31%)
102 pkt. (47,22%)
100 pkt. (46,30%)
99 pkt. (45,33%)
91 pkt. (42,13%)
90 pkt. (41,67%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2. Piotr Kowalski						
130 pkt.
Grzegorz Nowiński					
130 pkt.
3.
Krzysztof Michnowski					
118 pkt.
4. Janusz Muzal						
113 pkt.
5.
Janusz Wydra						
110 pkt.
6.
Waldemar Gnatkowski					
105 pkt.
7.
Robert Truszkowski					
95 pkt.
8. Mariusz Figurski						
93 pkt.
9-11. Kazimierz Kowalski					
86 pkt.
Zbigniew Michalski					
86 pkt.
Krzysztof Morawiecki					
86 pkt.
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK
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PIŁKA NOŻNA

Wygrana z Troszynem
Po trzech z rzędu przegranych meczach i po jednym remisie, w przedostatniej kolejce rundy jesiennej ligi okręgowej w grupie ciechanowsko
- ostrołęckiej podopieczni trenera Rafała Załogi zwyciężyli w wyjazdowym meczu z KS CK Troszyn 4:0. Drużyna z Troszyna zajmowała szóste
miejsce w tabeli.
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SPORT SPORT SPORT SPORT

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo z Koroną
Ostatni mecz Żbika w jesiennej rundzie odbył się
w sobotę, 10 listopada
br., na Stadionie Miejskim w Nasielsku. Odbywał się on w przeddzień
Święta Niepodległości, dlatego jego oprawa był a w yj ątkowa .
Zawodnicy obu drużyn na murawę wyszli
w biało-czerwonych
opaskach na ramieniu
w towarzystwie burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego
oraz najmłodszych zawodników, którzy nieśli flagi Polski i Nasielska. Przed spotkaniem
wszyscy zebrani na stadionie odśpiewali nasz hymn narodowy.

goda utrudniała dobrą widoczność
i potęgowała odczucie chłodu.
Mecz rozpoczął się bardzo dobrze
dla nasielskiej drużyny, ponieważ
już w czwartej minucie Sławomir
Stańczak zdobył pierwszą bramkę.
Radość z prowadzenia nie trwała
jednak długo, gdyż Krzysztof Małecki z Korony Szydłowo 4 minu-

Mecz rozegrany został 3 listopada w Troszynie koło Ostrołęki. Pogoda nie
sprzyjała zawodnikom. Padający deszcz i śliska murawa sprawiały, że łatwo
było o upadki piłkarzy obu drużyn.

Spotkanie z Koroną Szydłowo nie
należało do łatwych ze względu
na warunki pogodowe. Mglista po-

Już w pierwszych minutach meczu było „gorąco” pod bramką Żbika, na
której stał Sebastian Chmielewski. Sytuację uratował Mikołaj Adamski, który swoją szybką reakcją skierował piłkę tuż za słupek bramki. Kilka chwil
później sytuację jeden na jeden z bramkarzem wykorzystał Rafał Milewski,
zdobywając pierwszego gola dla nasielskiej drużyny. Po czterech minu-

Liga okręgowa 2018/2019, grupa: Ciechanów-Ostrołęka
1.

Makowianka Maków Mazowiecki

15

36

11

2.

Nadnarwianka Pułtusk

15

35

11

3.

Kryształ Glinojeck

15

32

10

4.

Ostrovia Ostrów Mazowiecka

15

32

10

5.

Żbik Nasielsk

15

31

6.

Wkra Bieżuń

15

7.

KS CK Troszyn

8.

3

1

46-12

2

2

56-15

2

3

35-17

2

3

43-19

10

1

4

45-25

29

9

2

4

39-23

15

27

8

3

4

35-29

Korona Szydłowo

15

23

7

2

6

35-33

9.

PAF Płońsk

15

18

5

3

7

29-31

10.

Iskra Krasne

15

17

5

2

8

32-33

11.

Sona Nowe Miasto

15

13

4

1

10

20-39

12.

Mazowsze Jednorożec

15

13

4

1

10

17-53

13.

Tęcza Ojrzeń

15

12

3

3

9

21-39

14.

Orzyc Chorzele

15

9

3

0

12

17-46

15.

GKS Strzegowo

15

9

2

3

10

13-51

16.

Wkra Sochocin

15

7

1

4

10

16-34

Źródło: www.90minut.pl

tach drugiego gola w meczu, z rzutu wolnego, zdobył Piotr Jeż, ustalając
w ten sposób wynik pierwszej połowy na 2:0. W tej części meczu jeden
z zawodników KS CK Troszyn został ukarany żółtą kartką. Druga połowa spotkania była również
szczęśliwa dla nasielskiej
drużyny. W 60. minucie
swoją drugą bramkę w
meczu, a trzecią dla Żbika,
zdobył Piotr Jeż. Ta część
meczu obfitowała również
w liczne zmiany zawodników w obu drużynach. Na
boisku za Rafała Milewskiego, Piotra Jeża, Kamila
Tomaszyńskiego i Filipa Adamskiego weszli kolejno Mariusz Chmielewski
(67’), Jakub Żbikowski (80’), Mateusz Śliwiński (86’) i Mateusz Paczkowski
(86’). Pojawienie się na boisku Mariusza Chmielewskiego zaowocowało
golem w 86. minucie meczu. Tym samym ustanowił ostateczny wynik
na 4:0 dla Żbika Nasielsk.
Zwycięski mecz przyniósł Żbikowi trzy punkty i awans na szóstą lokatę w tabeli.
Michał B.

ty później zdobył wyrównującego
gola. Kolejną okazję do strzelenia
bramki dla Żbika wykorzystał Piotr
Jeż w 22. minucie meczu.
W kolejnych minutach spotkania
sędzia podyktował żółte kartki najpierw Mikołajowi Adamskiemu ze
Żbika Nasielsk, a następnie Pawłowi
Podlewskiemu z Korony Szydłowo.
Na kilka minut przed zakończeniem
pierwszej połowy doskonałą okazję do strzelenia gola wykorzystał
Konrad Różycki z Korony wyrównując wynik na 2:2.
Druga połowa spotkania zaczęła się
zmianą – Cezariusza Prusinowskiego zastąpił Mariusz Chmielewski.
W 62. minucie meczu sędzia ukarał
żółtą kartką Mateusza Kowalskiego
z Korony Szydłowo, a chwilę później Kamila Tomaszyńskiego ze
Żbika Nasielsk. Ten sam zawodnik
3 minuty później otrzymał drugą żółtą kartkę, co automatycznie
skutkowało otrzymaniem czerwonej i wykluczyło go z dalszej gry.
Wtedy też doszło do zmiany zawodników w naszej drużynie, gdzie
Rafał Milewski zastąpił Piotra Jeża.
Być może gra w dziesiątkę zmobilizowała zawodników Żbika, jak
to nie raz już bywało, i dosłownie
chwilę później, w 67. Minucie, dzięki Rafałowi Załodze, nasielska drużyna objęła prowadzenie. Nie było
to ostatnie słowo naszej drużyny.
W 88. minucie gola strzelił Rafał
Załoga, a minutę później Mateusz
Bramowicz, dzięki czemu mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla Żbika
Nasielsk.

PIŁKA NOŻNA

Niepodległościowy sparing
młodych piłkarzy
Również młodzi piłkarze
uczcili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznik
2007 zagrał w sobotę,
10 listopada, wyjazdowy
mecz towarzyski ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.
– To był dobry wytęp
naszej drużyny. Testowaliśmy nowe ustawienie. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3 – mówi
trener Łukasz Gołębiewski. Przed meczem młodzi piłkarze odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Były też flagi i race oraz niespodzianka – spotkanie
sędziował piłkarz Legii Warszawa, Michał Kucharczyk.
Michał B.

Ostateczną klasyfikację po ostatniej kolejce rundy jesiennej Żbik
Nasielsk kończy na 5. miejscu z
31. punktami (mając na koncie
10 zwycięstw, 1 remis i 4 porażki), tracąc tym samym do lidera,
Makowianki Maków Mazowiecki,
5 punktów. Runda wiosenna rusza
już w marcu 2019 r.
Michał B.

