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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

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

Z UM
Informacja dotycząca składania 
zgłoszeń o przyznanie medali  
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, 
będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk, zainteresowane otrzy-
maniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej 
woli poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, 
które będą obchodziły w roku 2019 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zo-
stały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na 
przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń  
i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 
6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca grudnia 
2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pok. nr 213. Informacja 
pod numerem tel.: 23 6933112.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Mikulska

Z RADY POWIATU

Nowe władze powiatu
W poniedziałek, 19 listopada br., 
odbyła się pierwsza sesja Rady Po-
wiatu Nowodworskiego kadencji 
2018 – 2023. Przy stole prezy-
dialnym zasiedli: najstarszy radny 
- Jan Serwatka i najmłodszy radny 
- Kamil Szafrański. Obrady otworzył 
i do momentu wyboru nowego 
przewodniczącego Rady Powia-
tu prowadził J. Serwatka. W sesji 
uczestniczyło 18 z 19 nowo wy-
branych radnych. Po odebraniu za-
świadczenia o wyborze na radnego 
z rąk komisarza wyborczego nowo 
wybrani radni złożyli uroczyste ślu-
bowanie. Następnie Rada wybrała 
komisję skrutacyjną do przepro-
wadzania wyborów, w skład której 
weszli radni: M. Ziółkowski, M. Tor-
bus i E. Kapałka.

Na przewodniczące-
go Rady Powiatu zgło-
szone zosta ł y dwie 
kandydatury: Z. Szmyt-
ko w s k i e g o  ( W N D ) 
i  K .  S z a f r a ń s k i e g o 
(PiS). Wygrał Z. Szmyt-
ko ws k i ,  u z ys k u j ą c 
10 głosów poparcia. 
Po przeprowadzeniu 
imiennego głosowania 
przyjmującego uchwa-
łę dotyczącą wybo-
ru przewodniczącego 
RP J. Serwatka przeka-
zał prowadzenie obrad  
Z. Szmytkowskiemu.

Następnie Rada przyjęła uchwałę 
o wyborze jednego wiceprzewod-
niczącego. Zgłoszono tylko jedną 

kandydaturę - M. Kraszewskiego 
(Centrum Samorządowe), a radni 
przyjęli ją jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad był 
wybór starosty. Na to stanowi-
sko zgłoszono dwóch kandyda-
tów: Krzysztofa Kapustę (WND) 
i Zbigniewa Niezabitowskiego (PiS). 
W głosowaniu tajnym Rada zde-
cydowała większością głosów (10), 
że przez najbliższe pięć lat starostą 
powiatu nowodworskiego będzie 
Krzysztof Kapusta. Na stanowisko 
wicestarosty zgłoszono również 
dwóch kandydatów: Pawła Calaka 
(PSL) i Marcina Manowskiego (Zjed-
noczeni dla powiatu). Wicestarostą 
nowodworskim został wybrany 
Paweł Calak, który w minionej ka-
dencji również pracował na tym 
stanowisku. Podczas tej sesji wy-

brano także członków zarządu, 
do którego weszli radni: Radosław 
Kasiak (Centrum Samorządowe), 
Monika Nojbert (Centrum Samo-
rządowe) i Jan Serwatka (Zjedno-
czeni dla powiatu).

Rada Powiatu ustaliła także mie-
sięczne wynagrodzenie dla starosty 
nowodworskiego, którego składo-
wymi są: 4.800 zł - wynagrodze-
nie zasadnicze, 2 100 zł - dodatek 
funkcyjny, 2 760 zł - dodatek spe-
cjalny plus dodatek za wysługę 
lat, nagroda jubileuszowa, nagro-
da roczna oraz inne świadczenia. 
Burmistrzowie gmin wchodzących 
w skład powiatu nowodworskiego, 
obecni na sesji, złożyli gratulacje 
nowo wybranym władzom powia-
tu. Na tym obrady zakończono.

(red.)
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Pierwsza sesja nasielskiej Rady

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Nowe Pieścirogi 
pójdą głosować  
raz jeszcze
W poniedziałek, 26 listopada, kil-
ka dni po ślubowaniu złożonym 
na I sesji Rady Miejskiej, któ-
ra odbyła się 22 listopada br., do 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
wpłynęła rezygnacja z pełnie-
nia funkcji radnej. Swój man-
dat złożyła  Elżbieta Latkowska, 
radna okręgu wyborczego nr 7 
z Nowych Pieścirogów. W od-
bywających się w październiku 
wyborach samorządowych zdo-
była 182 głosy (28%). W wyniku 
złożonej rezygnacji w tym okrę-
gu odbędą się ponowne wybory 
radnego. 

Jaki był powód rezygnacji?

– Bardzo dziękuję wszystkim 
sąsiadom i wyborcom, którzy 
zaufali mi i oddali na mnie swój 
głos w wyborach samorządo-
wych. Dziękuję także pani Renacie Włodarskiej, że mogłam należeć do 
jej Komitetu Wyborczego, w którym współpracowałam ze wspaniałymi 
ludźmi. Niestety, nie będę mogła pełnić zdobytego mandatu. To była dla 
mnie trudna decyzja, rozważałam ją już od trzech tygodni – powiedziała 
nam Elżbieta Latkowska. – Sesja, w której wzięłam udział, utwierdziła mnie 
w moim przekonaniu. Od początku też nie ukrywałam, że stawiam na 
rozwój i zmiany. Obawiam się, że przy obecnej decyzji mieszkańców, wy-
bierających włodarza gminy Nasielsk, te zmiany nie nastąpiłyby. I dlatego 
wolę zrezygnować już teraz. Miałam swoje wizje dla Nowych Pieścirogów, 
obiecywałam ludziom, że zmienię obecny stan i dołożę wszelkich starań, 
aby Pieścirogi zmieniły swój wizerunek i przestały być pomijane, jeżeli 
chodzi o gminne inwestycje. Poza tym biorę pod uwagę kwestie zdro-
wotne, zdrowie jest dla mnie najważniejsze, niestety znacznie w ostatnim 
czasie się pogorszyło. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Obiecuję też, że jeśli 
ktoś będzie potrzebował pomocy jestem otwarta, z tym, że już nie jako 
radna – dodała pani Latkowska.

E.G.

W cz wartek, 22 l i s topada br. , 
w nasielskim Urzędzie Miejskim od-
była się pierwsza, uroczysta sesja 
nowo wybranej Rady Miejkiej. Jej 
kadencja trwać będzie pięć lat (2018 
– 2023).

Obrady, w których uczestniczyło 15 
radnych, prowadził radny senior An-
toni Kalinowski wraz z najmłodszym 
radnym Janem Lewandowskim. Na 
wstępie radny senior przedstawił 
obecnym porządek obrad, po czym 
komisarz wyborczy Andrzej La-

skowski wręczył wszystkim wybra-
nym w październikowych wyborach 
zaświadczenia o wyborze na radne-
go. Później akt ślubowania radnych 
odczytał radny A. Kalinowski, zaś 
radny J. Lewandowski kolejno od-
czytywał nazwiska radnych, którzy 
odpowiadali „ślubuję” lub „ślubuję, 
dopomóż mi Bóg”.

Po ślubowaniu złożonym przez rad-
nych komisarz wyborczy wręczył 
Bogdanowi Ruszkowskiemu za-
świadczenie o wyborze na stano-
wisko burmistrza. W dalszej części 
posiedzenia wybrana został komi-
sja skrutacyjna do przeprowadzania 

wyborów, w skład której weszli radni: 
Mirosław Świderski, Michał Brodow-
ski i Elżbieta Latkowska. W pierwszej 
kolejności przystąpiono do wyboru 
przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Janusz Gers zgłosił do peł-
nienia tej funkcji Jerzego Lubieniec-
kiego, który był przewodniczącym 
RM w poprzedniej kadencji, zaś 
radny Tomasz Pietras zapropono-
wał Andrzeja Pacochę, motywując 
tę kandydaturę dobrym wynikiem 
wyborczym. W głosowaniu tajnym 
radni zdecydowali 11 głosami „za”, 
że przewodniczącym RM będzie 
Jerzy Lubieniecki. Przejął on od rad-
nego seniora prowadzenie dalszych 
obrad. Następnie radni wybierali wi-
ceprzewodniczącego RM. Radny 
Mirosław Świderski zgłosił do peł-
nienia tej roli radnego Dariusza Kor-
dowskiego, natomiast radny Rodryg 
Czyż – radnego Andrzeja Pacochę. 
Podobnie jak w poprzednim głoso-
waniu, radni 11 głosami „za” opo-
wiedzieli się za wyborem radnego 
Dariusza Kordowskiego na wice-
przewodniczącego RM.

Po wprowadzeniu do porządku 
obrad zmian dotyczących powo-

łania na tej sesji stałych komisji 
Rady Miejskiej, radni przystąpi-
li do zgłaszania kandydatów do 
poszczególnych komisj i . Na-
stępnie składy poszczególnych, 
ośmiu komisji Rady, zatwierdza-
no w głosowaniach.

W komisji budżetu i f inansów 
pracować będą radni: K. Fron-
czak, R. Dłutowski, M. Świderski,  
R. Czyż, A. Pacocha, A. Kalinow-
ski.

W skład komisji infrastruktury 
i porządku publicznego weszli 
radni: J. Lewandowski, R. Dłu-
towski, D. Sawicki, M. Świder-
ski, E. Latkowska, M. Brodowski,  
D. Domała.

Do komisji ochrony środowiska 
i gospodarki komunalnej zgłosili 
się radni: D. Sawicki, E. Latkowska, 
K. Fronczak, A. Kalinowski, R. Dłu-
towski, T. Pietras.

Komisję rolnictwa tworzą radni:  
J . Gers, R. Dłutowski, J . Lewan-
dowski, A. Kalinowski, A. Pacocha,  
D. Kordowski, J. Lubieniecki.

W komisji oświaty, kultury i spor-
tu pracować będą radni: D. Do-
mała, M. Brodowski, D. Sawicki,  
E. Latkowska, K. Fronczak, T. Pie-
tras, D. Kordowski.

W komisj i  zdrowia i  pomoc y 
społecznej znaleźli się radni: M. 
Świderski, J. Gers, D. Domała, D. 
Sawicki, A. Kalinowski, J. Lubie-
niecki.

W skład komisji rewizyjnej we-
szli radni: M. Brodowski, R. Czyż,  
J. Gers, T. Pietras, J. Lewandowski.

Rada wybrała spośród swego gro-
na także członków nowej stałej ko-
misji RM, komisji skarg, wniosków 
i petycji, w której pracować będą: J. 
Gers, J. Lewandowski, K. Fronczak, 

M. Świderski i M. Brodowski. Wy-
jątkowo, w przypadku tej komisji, 
cała Rada musiała dokonać wy-
boru jej przewodniczącego, na 
którego wybrano Jana Lewan-
dowskiego.

Kolejnym punktem obrad były 
sprawy różne, w ramach które-
go przewodniczący RM Jerzy 
Lubieniecki odczytał pismo LGD 
Zielone Mosty. Następnie głos 
oddano mieszkańcom gminy. 
Wśród występujących byli m.in.: 
Bogumiła Szlaska, kierownik WTZ 
z prośbą o wsparcie inicjaty-

wy związanej z remontem nowej 
siedziby tej placówki w Świesze-
wie. W dalszej kolejności Marcin 
Tracz  ze stowarzyszenia Aktyw-
ny i Czysty Nasielsk apelował do 
Rady o zorganizowanie spotkania 
w sprawie aktualnej sytuacji doty-
czącej inwestycji ZZO w Jaskóło-
wie. Mówił także o konieczności 

wniesienia szeregu poprawek do 
planu zagospodarowania dotyczą-
cego Jaskółowa i skorzystania przy 
jego wykonaniu i analizie z pomo-
cy specjalistów. O sprawy związane 
z budową sali w Popowie Borowym 
pytał Adam Mikucki. Na tym obra-
dy zakończono.

(red.)
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KRONIKA OSP
7 listopada jednostka OSP Nasielsk wyjechała na ulicę Płońską w celu 
wydostania psa, który był uwięziony w studni.

12 listopada jednostka OSP Nasielsk została zadysponowana do miejsco-
wości Pniewo w celu uprzątnięcia z drogi rozlanego na niej oleju.

20 listopada OSP Nasielsk i JRG Nowy Dwór Mazowiecki zostały zadys-
ponowane do pożaru kotłowni w domu jednorodzinnym w Starych Pie-
ścirogach.

23 listopada pożar budynku gospodarczego przy ulicy Kolejowej.  
Do akcji zadysponowano zastępy z OSP Nasielsk, OSP Cieksyn i JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki.

KRONIKA  
POLICYJNA

12 listopada w miejscowości Piano-
wo funkcjonariusze pionu prewen-
cji KP Nasielsk, podczas interwencji 
domowej dokonali zatrzymania 
34-letniego mieszkańca gminy 
Nasielsk, który groził pozbawie-
niem życia jednemu z domowni-
ków. W trakcie czynności okazało 
się również, że mężczyzna posia-
da w miejscu zamieszkania znaczą 
ilość środków odurzających. Sąd 
wobec sprawcy powyższych czy-
nów zastosował środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania.

14 l istopada w Nasielsku funk-
cjonariusze Zespołu Patrolowo-
-Interwencyjnego KP Nasielsk, 
zatrzymali do kontroli drogowej sa-
mochód marki Audi, którym kiero-
wał 34-letni mieszkaniec Nasielska, 
znajdujący się w stanie nietrzeźwo-
ści z wynikami 1,08 mg/l i 1,04 
mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

16 listopada funkcjonariusze Re-
feratu Kryminalnego KP Nasielsk, 
w miejscowości Nowe Pieściro-
gi wylegitymowali 24-letniego 
mieszkańca gminy Nasielsk. W toku 
dalszych czynności u mężczyzny 
ujawniono środki odurzające, któ-
re zabezpieczono. Sprawca został 
zatrzymany i podczas przesłucha-
nia przyznał się do zarzucanego 
mu czynu.

21 listopada w jednym z marke-
tów na terenie Nasielska doszło do 
kradzieży napojów alkoholowych, 
podczas której sprawca miał użyć 
przemocy oraz gróźb w stosunku 
do interweniującego pracownika 
sklepu. W toku dalszych czynności 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
dokonali zatrzymania 27-letniego 
mężczyzny bez stałego miejsca 
zamieszkania. Sąd wobec sprawcy 
tego czynu zastosował środek za-
pobiegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania.

26 listopada funkcjonariusze Ze-
społu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej motorower, którym kie-
rował 61-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk, posiadający obowiązu-
jący zakaz kierowania pojazdami 
kategorii „A” wydany przez Sąd 
Rejonowy w Pułtusku.

26 listopada w Nasielsku funk-
cjonariusze Zespołu Patrolowo-
-Interwencyjnego KP Nasielsk 
dokonali wylegitymowania 17-let-
niego mieszkańca gminy Nasielsk, 
który znajdował się pod wpł y-
wem alkoholu i był agresywny 
w stosunku do przechodniów. 
W toku czynności mężczyzna 
dokonał znieważenia interweniu-
jących funkcjonariuszy i został za-
trzymany.

Sporz. RW

Z UM
Dofinansowanie zadania  
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest  
z terenu Miasta i Gminy Nasielsk”
Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2018 r. otrzyma-
ła dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów za-
wierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Cał-
kowity koszt realizacji zadania wyniósł 37.079,70 netto. Dzięki powyższej 
dotacji możliwe było usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wy-
robów zawierających azbest z 47 posesji, w łącznej ilości ok. 126,81 Mg.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

NA SYGNALE

Ujawnili kontrabandę
W domu 58-letniego mieszkańca gm. Nasielsk policja zajmująca się 
zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyła ponad 1700 
szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Łącznie było to  
86 paczek tytoniu. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer 
prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, z ustaleń mundurowych wynika, że mężczyzna już od dłuższe-
go czasu sprzedawał wyroby tytoniowe z nielegalnego źródła. Mężczyzn 
poniesie teraz odpowiedzialność z kodeksu karno-skarbowego.

(e)

NA SYGNALE

Miał ponad 2 promile
Nasielscy funkcjonariusze policji zatrzymali do kontroli drogowej kierow-
cę podróżującego ul. Kościuszki 14 listopada po północy. Jak się okazało, 
34-letni mężczyzna, jadący pojazdem Audi A3, miał ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, ofi-
cer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów i grozi mu teraz kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

Wypadek na Warszawskiej
We wtorek, 20 listopada, przed godz. 7.00, doszło do zderzenie jednośla-
du z samochodem ciężarowym na ul. Warszawskiej w Nasielsku. Policjanci 
wyjaśniają okoliczności zdarzenia, nie mniej jednak, ze wstępnych ustaleń 
wynika, iż 82-letni kierujący rowerem uderzył w bok naczepy ciągnika 
Daf, którym jechał 32-latek. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, 
obaj kierowcy byli trzeźwi. 82-latek trafił do szpitala.

(e)

Z MIASTA

Jak mówił, tak zrobił
Zanim jeszcze został radnym, Dawid Domała, jako rodzic, wielokrotnie 
upominał się o wykonanie niewielkich inwestycji, które mogłyby popra-
wić bezpieczeństwo dzieci przyprowadzanych do przedszkola. Większych 
efektów tych apeli nie było widać, więc radny sam zaczął działać. Najpierw, 
kilka dni temu, oczywiście za zgodą dyrekcji przedszkola, zainstalował 
wraz ze swoim teściem separatory drogowe na parkingu przy przedszko-

lu, których zadaniem jest „zatrzymanie” auta w odpowiedniej odległości 
od budynku. A później pojawił się na posiedzeniu komisji infrastruktury 
i porządku publicznego z gotowym projektem graficznym przedstawia-
jącym rozwiązania zapewniające poprawę bezpieczeństwa dzieci przed 
budynkiem przedszkola – progi zwalniające, słupki wzdłuż chodnika, ba-
rierki przed wejściem.

– O uszkodzonej elewacji budynku i rynny dowiedziałem się od pani dy-
rektor przedszkola, dlatego zaproponowałem albo montaż donic z be-

tonowych palisad okalających te newralgiczne miejsca, albo montaż 
separatorów drogowych, które montowane są w miejscach, gdzie par-
king jest usytuowany bezpośrednio przy budynku. Niestety, małe be-

tonowe doniczki, które ustawiono wcześniej, nie sprawdziły się, więc 
w porozumieniu z panią dyrektor przedszkola zakupiłem separatory, 
za które zwrócono mi pieniądze, i wraz z teściem je zamontowaliśmy 
– mówi radny Dawid Domała. – Natomiast projekt dotyczący poprawy 
bezpieczeństwa przed przedszkolem, który zaaprobowali radni z komisji 
infrastruktury przedstawię burmistrzowi Nasielska i pozostałym radnym 
podczas najbliższej sesji – dodaje.

Miejmy nadzieję, że Rada i Burmistrz nie tylko pomysł zaakceptują,  
ale znajdą też środki, żeby go jak najszybciej zrealizować.

(red.)
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Jest asfalt na Sikorskiego
Ta wiadomość ucieszy kierowców jeżdżących ulicą Sikorskiego w Siennicy. 
W końcu, po latach oczekiwań, wyremontowany został fragment tej ulicy 
o długości 705 metrów. Od skrzyżowania z ulicą POW w kierunku dworca 
PKP.

Inwestycję tą wykonano w ramach dużego zadania powiatu nowodworskie-
go p.n. „Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji 
synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z prze-
budową obiektu mostowego o nr JNI 35000567” 

Wykonawcą prac była firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk z Kacic koło 
Pułtuska.

MB

Z MIASTA

Co z rozlewnią lakierów?
INTERWENCJA

Ktoś pomylił kolory?
Do naszej redakcji zadzwonił mieszkaniec Bud Siennickich, który zwró-
cił uwagę na niewłaściwe, jego zdaniem, oznakowanie drogi powiatowej 
Nasielsk – Pomiechówek, która jest najnowszą inwestycją powiatu nowo-
dworskiego. O co chodzi? O odblaski, które są montowane na łukach jezd-
ni przy jej krawędziach.

 – Pomylono kolory. Po prawej stronie znajdują się odblaski białe, a po 
lewej czerwone. Oczywiście dobrze, że te odblaski w ogóle są, ponieważ 
wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drodze. We mgle można jed-

nak się pomylić. Stosując się do przepisów ruchu drogowego czerwone 
odblaski, które powinny być po prawej stronie mogą doprowadzić do 
różnych zdarzeń drogowych. Kierowca może sobie przecież pomyśleć, 
że jedzie po niewłaściwej stronie – takimi spostrzeżeniami podzielił się 
z naszą redakcją mieszkaniec Bud Siennickich.

W rozporządzeniu ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i ad-
ministracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogo-
wych (Dz. U. z dnia 12 października 2002 r.) § 85. 4. brzmi: Umieszczone 
na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają 
prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być 
oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żół-
tej.

Czy zatem na drodze na terenie naszej gminy ktoś się pomylił, czy może 
uznano, że kolor światełek odblaskowych nie ma większego znaczenia? 
Najwyraźniej do tej pory nikt się na odblaski nie zwrócił uwagi.

Zapytaliśmy o tę kwestię Radosława Kasiaka, kierownika wydziału inwe-
stycji w nasielskim magistracie oraz radnego powiatu nowodworskiego.

 – Sprawa zostanie zgłoszona do zarządu powiatu nowodworskiego, któ-
ry odpowiada za tę inwestycję oraz do odpowiedniego wydziału, który 
zbada sprawę. Jeżeli faktycznie nastąpił błąd, inwestor zostanie wezwany 
do jego naprawy. Inwestycja jest objęta pięcioletnią gwarancją, w związku 
z czym, to inwestor będzie odpowiadał finansowo za dodatkowe prace – 
stwierdził Radosław Kasiak.

E.G.

W gminie Nasielsk w ostat-
nim czasie ki lka plano-
wanych przedsięwzięć 
w z b u d z a  w i e l e  o b a w 
mieszkańców.

Tak też jest z planowaną fa-
bryką, która ma powstać 
na dzia łce sąsiadującej 
z Urzędem Miejskim, czy-
li na terenie, gdzie przed 
laty funkcjonował zakład 
MERA-ZEM. O szczegó-
ły planowanej inwestycji 
zapytaliśmy Jadwigę Szy-
mańską, k ierownik wy-
działu ochrony środowiska 
i rozwoju obszarów wiejskich na-
sielskiego magistratu.

 – Firma FIABILA POLSKA Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul . Wolumen 6/73 przewiduje 
adaptację nieruchomości zlokali-
zowanej w Nasielsku, przy ul. Elek-
tronowej 5, w celu uruchomienia 
w niej procesu konfekcjonowania 
lakierów do paznokci. Polega ono 
na porcjowaniu (przepakowywa-
niu) na 14 automatycznych liniach 
gotowych lakierów z opakowań 
zbiorczych do opakowań jednost-
kowych, a także etykietowaniu, 
pakowaniu w opakowania bez-
pośrednie, pośrednie i transporto-
we. Całość urządzenia do rozlewu 
znajdować się będzie w szczelnej 
kabinie, wyposażonej w wyciąg 
oraz instalację do mycia linii, sys-
tem wkładania pędzelków i zakrę-
cania buteleczek – mówi Jadwiga 
Szymańska.

Jak informuje pani kierownik, zakres 
przedsięwzięcia będzie obejmował 
montaż 14 linii do konfekcjono-

wania lakierów, montaż wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wycią-
gowej z poszczególnych kabin 
rozlewu lakierów, a także montaż 
centrali nawiewno-wywiewnej wy-
posażonej w filtr węglowy, zapew-
niający skuteczną redukcję lotnych 
związków organicznych o spraw-
ności redukcji co najmniej 95%.

Jak udało nam się dowiedzieć, 
większość tych prac będzie re-
alizowana wewnątrz istniejącego 

budynku i polegać będzie m.in. 
na wykonaniu: podłoży pod linie 
konfekcjonowania, wyciągów nad 
kabinami rozlewu lakierów oraz 
montażu urządzeń redukujących 
emisję do powietrza, centrali wen-
tylacyjno–nawiewno-wywiew-
nych, t łumików redukujących 
emisję hałasu. Oprócz tego, zakres 
robót obejmować będzie także 
wykonanie nawierzchni jezdnych, 
parkingów, w większości z kostki 
na podbudowie betonowej i tzw. 
eko – chodników.

Planowane przedsięwzięcie będzie 
obejmować działki o łącznej po-
wierzchni około 23 532 m2.

Obecnie, jak mówi Jadwiga Szy-
mańska, uż ytkownik iem wie-
czystym gruntu i właścicielem 
nieruchomości jest f irma UERO 
ZOO Sp. z o.o., która znajduje się 
w upadłości likwidacyjnej.

Na terenie przewidzianym pod 
nowe przedsięwzięcie zlokalizowa-
ny jest nowy obiekt, stanowiący do 
tej pory magazyn logistyczny to-

warów i dystrybucji artykułów zoo-
logicznych oraz drobnej produkcji 
klatek z drewna, wraz z częścią so-
cjalno-biurową o powierzchni za-
budowy ok. 7522,7 m2. Pozostałe 
obiekty na tej nieruchomości to 
pozostałości po zlikwidowanych 
Zakładach Elektronicznej Aparatury 
Pomiarowej MERA-ZEM Nasielsk. 

W części północnej i południo-
wo-zachodniej  terenu zloka-
lizowane są: portiernia o pow. 

użytkowej 59 m2, budynek trafosta-
cji o pow. użytkowej 106 m2, budy-
nek gospodarczy o pow. użytkowej  
13 m2, budynek dawnej stołów-
ki i budynki gospodarcze. Nie jest 
w nich prowadzona żadna działal-
ność i wszystkie są w złym stanie 
technicznym.

W jakim systemie planowana jest 
praca w zakładzie? Z informacji 
uzyskanych w nasielskim magi-
stracie wynika, że firma przewiduje 
pracę na 3 zmiany przez 5 dni w ty-
godniu.

Planowane zatrudnienie wyniesie 
ogółem 147 pracowników, w tym 
108 pracowników produkcyjnych. 
Łącznie w systemie zmianowym 
będzie pracowało 136 osób, nato-
miast pozostałe 11 osób to admini-
stracja i zarząd firmy.

Nie można także zapomnieć o po-
jazdach, które będą transportowały 
surowce i materiały. W dokumen-
tacji przewidziano, że towar przy-
wozić będą pojazdy ciężarowe 
o ładowności do 24 Mg (do 4 szt./

dobę i ok. 1000 szt./
rok) i pojazdy do-
stawcze o ładowno-
ści do 10 Mg (do 2 
szt./dobę i ok. 500 
szt./rok), a także od-
bierać gotowe pro-
dukty będą pojazdy 
ciężarowe o ładow-
ności do 24 Mg (do 
4  s z t . /d o b ę  i  o k . 
1000 szt./rok) i po-
jazdy dostawcze o ła-
downości do 10 Mg 
(do 2 szt./dobę i ok. 
500 szt./rok).

Do czasu wydania 
naszej gazety Urząd 
Miejski w Nasielski 
nie otrzymał odpo-
wiedzi inspektora sa-
nitarnego dotyczącej 
opisanego przedsię-
wzięcia. Jak mówi Ja-
dwiga Szymańska, 

brak odpowiedzi jest ze strony Sa-
nepidu milczącą zgodą. Pracownicy 
UM czekają również na opinię Wód 
Polskich. Dopiero po wyrażeniu 
opinii przez wszystkie organy, czyli 
RDOŚ, PPIS i Wody Polskie Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska na-
łoży na firmę obowiązek wykonania 
raportu oddziaływania na środowi-
sko planowanej inwestycji.

E.G.
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Kiedy dzieci  
mają problemy
Dziewczynka z zapalniczką Mariusza Czubaja to kryminał, którego głów-
nym bohaterem jest policjant, profiler Rudolf Heinz. Poznajemy go, kie-
dy to próbuje się wydostać z traumy spowodowanej pracą i zastanawia 
się czy wrócić do służby w policji.

Wraca, bo okazuje się, że zamordowano jego kolegę, Jacka Szymona, 
z którym pracował przez wiele lat, zanim tamten odszedł na emeryturę. 
Szybko orientuje się, że śmierć Szymona ma związek ze sprawą sprzed 
wielu lat, a dotyczącą brutalnego zabójstwa małej dziewczynki, córki lo-
kalnego biznesmena. Wtedy śledztwo prowadził właśnie Szymon i nie 
udało mu się go rozwikłać, po latach powrócił do niego znowu i zna-
lazł sprawcę. Ale zanim Heinz podąży jego tropem i zacznie odkrywać 
wszystkie elementy układanki, upłynie trochę czasu, najpierw bowiem 
nieco zblazowany miłośnik piwa Raciborskiego i dobrej muzyki musi 
uporać się z własnymi demonami. Przy okazji, do głównego wątku akcji 
dojdzie jeszcze historia przestępcy, który po wyjściu z więzienia posta-
nowił spełnić obietnicę i zabić znienawidzonego policjanta. Heinz jest 
więc w niebezpieczeństwie, ale uda mu się z tej opresji wyjść cało i co 
więcej, dzięki pomocy bystrej koleżanki z komendy, odnajdzie tajemni-
czą przedszkolankę i rozwikła całą sprawę.

Akcja powieści toczy się współcześnie w Katowicach, dlatego wiele 
osób będzie w stanie doskonale zidentyfikować miejsca, które opisał 
autor, umiejscawiając w nich swoich bohaterów. Ta lokalność stanowi 
jedną z mocniejszych stron książki. Drugą, moim zdaniem, jest świetny 
pomysł na całą intrygę – zbrodnia i sprawca są bardzo ciekawie zapro-
jektowane. Ale sam pomysł to zbyt mało, dlatego wydaje mi się, że fabu-
ła jest za bardzo schematyczna i niedopracowana. Być może zbyt dużo 
jest niedopowiedzeń i „pustych miejsc”, które ma zapełnić wyobraźnia 
czytelnika. Podobnie blado wypadają postacie. O ile jeszcze jako tako 
wiarygodni, charakterystyczni, są znajdujący się na pierwszym planie: 
Heinz i Szymon, o tyle pozostali bohaterowie są bardzo słabo zaryso-
wani. Szczególnie dotyczy to postaci kobiet. Być może wynika z faktu, 
iż Dziewczynka z zapalniczką jest kolejną częścią powieściowego cyklu 
z Rudolfem Heinzem w roli głównej i trzeba byłoby sięgnąć do pozosta-
łych utworów, żeby wyjaśnić wszelkie niejasności.

Jeśli chodzi o polskie kryminały, zdecydowanie u mnie palmę pierw-
szeństwa mają powieści Marka Krajewskiego, wydaje mi się jednak,  
że warto sięgnąć czasem po coś „lżejszego”.

Dziewczynkę z zapalniczką polecam wszystkim miłośnikom tego gatun-
ku, ze względu na ciekawie skonstruowaną intrygę i lekkie pióro autora, 
co dla mnie zawsze ma znaczenie, także podczas lektury kryminałów.

Iwona Pęcherzewska

Z NOK. Kreatywnie

Coraz bliżej święta
Boże Narodzenie zbliża się 
coraz większymi krokami, 
a dzieci nie ukrywają, że 
bardzo lubią wykonywać 
świąteczne ozdoby. Z tego 
też powodu maluchy na 
zajęciach prowadzonych 
przez panią Beatę Olecho-
wicz, które odbywały się 
22 listopada br., malowały 
postać Świętego Mikołaja. 
W czasie kolejnego spotkania zajęły się natomiast wykonaniem pięknych 
choinek.

W czasie warsztatów malarskich, jakie odbyły się w NOK-u w sobotę,  
24 listopada, prowadząca zajęcia pani Ewa Witkowska postawiła tym ra-
zem nie na obraz, ale na płaskorzeźbę. Oczywiście, także odnosząc się do 
tematyki świąt Bożego Narodzenia. Za pomocą własnoręcznie zrobione-
go kleju i gazet dzieci wykonały, m. in.: miski, aniołki, choinki, wieniec. 
Poświęciły swoim małym dziełom dużo pracy. Na kolejnym spotkaniu, 
gdy wszystkie prace wyschną, będą kolorowane i ozdabiane przez dzieci.

E.G.

Z DKK

Sobota z Prowokatorką
Biblioteka w Nasielsku ponownie gościła w swoich progach człon-
ków Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie odbyło się w sobotę,  
17 listopada br. i dotyczyło książki Iwony Kienzler Prowokatorka. Fascynują-
ce życie Marii Dąbrowskiej. Autorka znana jest czytelnikom z wielu publikacji 
dotyczących historii Polski – jest chociażby współautorką znanego, pięć-
dziesięciotomowego cyklu Dwudziestolecie międzywojenne, również seria 
Zwycięskie Bitwy Polaków to w dużej części jej publikacje. Miłośnicy twór-
czości Iwony Kienzler cenią ją jednak przede wszystkim za biografie, w któ-
rych w przystępny sposób przedstawia sylwetki znanych osobistości. W jej 
dorobku są biografie znanych Polek, np.: Marii Konopnickiej, Marii Skłodow-
skiej–Curie i, wspomnianej na wstępie, Marii Dąbrowskiej.

Uczestniczki klubowego spotkania stwierdziły zgodnie, że polska pisarka, 
autorka Nocy i dni, jawiła się im zupełnie inaczej, raczej jako stateczna, uło-
żona pani, która, nota bene, nie zachwycała urodą. Iwona Kienzler pokazała 
nam natomiast kobietę wyzwoloną, prowadzącą bogate życie erotyczne, 
nie wypędzającą ze swej sypialni ani mężczyzn ani kobiet, co w czasach, 
w jakich przeszło jej żyć, było gotową receptą na skandal obyczajowy.  
Maria Dąbrowska nie była jednak tytułową prowokatorką i swoją prywatność 
trzymała z dala od ludzkich oczu i języków. We wspomnianej biografii została odpoczciwiona – autorka poka-
zała żywego człowieka, z krwi i kości, a nie postępową pisarkę nowej rzeczywistości, jak nazywały ją ówczesne 
władze komunistyczne.

Lektura sprowokowała również do wyciągnięcia niespodziewanych wniosków. Pani Monika Meres-Leśniewska 
była zaskoczona, że sztandarowa powieść Marii Dąbrowskiej - Noce i dnie - nie była wytworem jej bogatej wy-
obraźni, a jedynie kunsztownym odwzorowaniem wspomnień z dzieciństwa. Pani Monika doceniła jednak Dą-
browską jako doskonałą tłumaczkę napisanych w XVII wieku Dzienników Samuela Pepysa.

Większość uczestniczek spotkania stwierdziła, że chętnie przeczytałaby więcej biografii autorstwa Iwony Kienzler. 
Biblioteka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, w najbliższym czasie postara się uzupełnić swój 
księgozbiór o pożądane pozycje książkowe.

Nieustannie zapraszamy na comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejsko-Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Nasielsku. Kolejne odbędzie się już 15 grudnia o 11:30. Tym razem zainteresowani będą mogli 
wyrazić swoje zdanie na temat książki Księżyc z Peweksu. O luksusie w PRL autorstwa Aleksandry Boćkowskiej.

E.L.

Z NOK. Spotkanie z Filharmonią

Kwintet fortepianowy,  
czyli pięciu wspaniałych
We wtorek,  20 l i s topada b r. , 
w Nasielskim Ośrodku Kultury od-
było się kolejne spotkanie z muzyką, 
podczas którego artyści z Filharmo-
nii Narodowej koncertowali dla dzieci 
z nasielskich placówek oświatowych. 
Tym razem nosiło ono tytuł Tajem-
nice kameralistyki – pięciu wspa-
niałych. Już na wstępie prowadzący 
spotkanie Jarosław Praszczałek wy-
jaśnił słuchaczom, czym jest kame-
ralistyka i ile instrumentów może 
tworzyć orkiestrę kameralną (od 
duetu do nonetu). Zdradził też, o ja-
kich pięciu wspaniałych jest mowa 
w tytule programu. Okazało się, że 
to kwintet fortepianowy, w skład któ-
rego wchodziły instrumenty: for-
tepian, dwoje skrzypiec, altówka 
i wiolonczela. Dzieci miały okazję 
dowiedzieć się podczas spotkania 
o tym, jak wyglądają, jakie wyda-
ją dźwięki i jak wspaniale współgra-
ją tworząc kameralną orkiestrę. Pan 
Jarosław prozą i wierszem tłumaczył 
wyjątkowo rozbrykanej publiczności, 
czym różnią się między sobą instru-

menty smyczkowe, które zagościły 
na nasielskiej scenie. Dlaczego w pa-
rze skrzypiec, są pierwsze i drugie 
skrzypce, a do tego, czym różnią się 
one od altówki? Sporo zamieszania 
sprawiła też wiolonczela, którą co 
odważniejsi milusińscy okrzyknęli 
gitarą. Okazało się, że na wioloncze-
li można grać zarówno za pomocą 
smyczka, jak i szarpiąc struny. Poza 
wieloma ciekawostkami dotyczą-
cymi instrumentów muzycznych 
dzieci wysłuchały też kilku wspania-
łych utworów, wśród których z naj-

większym aplauzem publiczności 
spotkał się wesoły i skoczny Kankan. 
Dużo radości przyniosło najmłod-
szym odgadywanie muzycznych 
zagadek o zwierzętach. Okazało się,  
że za pomocą instrumentów mu-
zycznych wspaniale można naślado-
wać dźwięki wydawane np. kurę, lwa, 
słonia, czy żółwia. W repertuarze 
wtorkowego mini-koncertu znalazły 
się utwory znanych kompozytorów, 
były to m.in.: Tamburetta (A. Ja-
strzębski), Kankan (J. Offenbach), Kura  
(J.P. Rameau), Marsz królewski lwa, 
Żółwie, Słoń (C. Saint – Saëns), Menu-
et (I. Paderewski). Na nasielskiej scenie 
wystąpili muzycy: Kornelia Grądzka 
- pierwsze skrzypce, Jan Pietkiewicz 
- drugie skrzypce, Barbara Rogala – 
altówka, Joanna Stradowska - wio-
lonczela oraz Małgorzata Marczyk 
- fortepian.

Zapraszamy na następne spotka-
nie z muzyką, które już za miesiąc  
odbędzie się w NOK.

(i.)
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Wróżby andrzejkowe
W dniach 26 - 30 listopada czytelnia 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Nasielsku zamieniła się w salę, 
gdzie rządziła wróżka Anastazja (pani 
Jolanta Budziszewska-Rogalska). Kró-
lował y tam tajemnicze opowieści, 
wróżby i zabawy, takie jak „Gra w za-
wody”, „Przepowiadanie przyszłości”, 
„Wędrówka butów”, „Magiczny krąg”, 
„ M owa  k w i a tów ”,  „ Sz p i l k a  p raw-
dy”, „Piernikowe wróżby” oraz wy-
bór „partnera na całe życie – imiona 
z serca”. 

W zabawach uczestniczyl i  ucznio-

wie ze Szkoł y Podstawowej nr 2 z klas 0, 
I i II . Dzieci został y wprowadzone w tajni-
ki magicznego dnia wróżb andrzejkowych 
i  z  duż ym zaangażowaniem bra ł y udzia ł 
w zabawach przygotowanych zgodnie z pol-
skimi tradycjami przez wspomnianą wróżkę 
Anastazję.

S p o t k a n i a  a n d r z e j k o w e  p r z e b i e g a ł y  
w atmosferze radości i zabawy w odmiennej 
niż zwykle konwencji i barwnej scenografii, 
dostarczyły dzieciom wielu nowych wrażeń.

(bibl.)

Z HISTORII

Dbamy o historyczną pamięć
W piątek, 16 listopada br., dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Dębinkach, pod opie-
ką nauczycielki, Katarzyny Tom-
czyk, oraz rodziców, odwiedziły 
las w Studziankach. Znajduje się 
tam mogiła upamiętniająca dwóch 
więźniów obozu pracy z okresu  
II wojny światowej: Józefa Gąsio-
rowskiego i Stanisława Mikołajew-
skiego. Obóz pracy funkcjonował 
we wsi Studzianki w okresie od li-
stopada 1944 r. do stycznia 1945 
roku.

Obaj więźniowie zginęli rozstrzela-
ni przez hitlerowców w pokazowej 
egzekucji po tym, jak zostali złapani 
podczas ucieczki z obozu. Obecnie 
w lasku, w którym ich rozstrzelano 
i w którym mieścił się obóz, znajduje się jedynie symboliczna mogiła, gdyż ich szczątki po zakończeniu wojny 
zostały odkopane i zabrane przez rodziny. Dzieci z wielką uwagą i skupieniem wysłuchały opowieści Katarzyny 
Tomczyk o tym miejscu pamięci, a także pomodliły się oraz złożyły wiązankę kwiatów i zapaliły znicze.

To kolejny przykład dobrych działań naszych placówek oświatowych w dziedzinie historii naszego kraju i naszej 
gminy. Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Dębinkach za dbanie o upamiętnianie histo-
rycznego miejsca i za przekazywanie wiedzy o nim młodemu pokoleniu.

M.M.

Ks. Antoni Humieniuk nie żyje
W wieku 42 lat zmarł proboszcz parafii wojskowej pw. św. Gabriela 
Archanioła w Zegrzu - ks. ppor. Antoni Humieniuk. Nasielskiej spo-
łeczności jest znany z uroczystości rocznicowych Bitwy nad Wkrą 
w Borkowie , gdzie jako delegat Bi-
skupa Polowego Wojska Polskiego 
odprawiał Mszę Polową.

Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 26 listopada, w Ośnie Lubuskim 
koło Słubic i tam też proboszcz zo-
stał pochowany na cmentarzu ko-
munalnym.

Ks. Humieniuk urodził się 3 grud-
nia 1975 roku w Słubicach. Ukoń-
czył Zielonogórsko-Gorzowskie 
Wyższe Seminarium Duchowe w 
Paradyżu, a w 2004 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie w Gorzowie Wielkopolskim. Od 2014 roku peł-
nił posługę kapelana w Ordynariacie Polowym WP w wielu parafiach 
w Polsce m.in. w Lublinie i Krakowie. 4 października 2016 roku został 
mianowany proboszczem parafii wojskowej pw. św. Gabriela Archa-
nioła w Zegrzu oraz kapelanem tamtejszych jednostek i instytucji.

Michał B.

List do redakcji

Niepełna  
lista zasłużonych
Nie wiem na jakiej zasadzie grono zacnych historyków wybierało postacie  
do listy zasłużonych mieszkańców naszego miasta. Znaleźli się na niej dy-
rektorzy, nauczyciele, ludzie, którzy za swoją działalność pobierali pieniądze.

Moim zdaniem zabrakło wśród nich wielu osób, które działały na rzecz na-
szej społeczności, w tym pochodzącego z Nasielska Kazimierza Zalewskiego 
(1929 – 1996). Pan Kazimierz był kolejarzem, pracował jako majster w pa-
rowozowni. Był społecznikiem, radnym, strażakiem ochotnikiem, jednym  
z tych, którzy budowali strażnicę w Nasielsku. Grono historyków powinno  
go pamiętać z racji jego pracy na rzecz orkiestry dętej istniejącej przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej, ponieważ działał w niej aktywnie od 1945 r. był m.in. 
jej gospodarzem, a następnie prezesem. Jego żona, Róża, która przez wiele 
lat pracowała w Zasadniczej Szkole Zawodowej, nadal mieszka w naszym 
mieście.

Może warto jeszcze listę 100. zasłużonych Nasielszczan uzupełnić.

    Czytelnik z Nasielska  
    (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Z UM

Kalendarz gminny 2019

Nasielski magistrat przygotował i wydał kalendarz gminny na rok 2019.  
Jest on formatu A2, składa się z 6 podwójnych stron oraz okładki.
W publikacji wykorzystano fotografie przedstawiające przede wszystkim 
krajobrazy z terenu naszej gminy, charakterystyczne miejsca oraz wyda-
rzenia kulturalne.
Autorami zdjęć, które znalazły się w niej znalazły są: Tomasz Zawadzki, 
Krzysztof Miller, Jarosław Dylewski i Marek Maluchnik.
W kalendariach zamieściliśmy m.in. wydarzenia rocznicowe i kulturalne. 
Kalendarz można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, 
w pokoju 102. Serdecznie zapraszamy.

(r.)
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NA SPORTOWO. Otwarty Puchar Europy OYAMA IKF

Dwa medale dla zawodniczek z Nasielska

CHARYTATYWNIE. Szlachetna paczka

Nasielscy wolontariusze już pracują

W dniach 24-25 listopada 2018 
roku, w Radomiu, odbyły się za-
wody Otwartego Pucharu Euro-
py OYAMA IKF w konkurencjach: 
Kata, Knockdown i Semi-knock-
down oraz Otwartego Pucharu 
Polski OYAMA PFK w konkurencji 
Lekki Kontakt.

Organizatorem zawodów, w któ-
rych wystartowało przeszło 320 
osób, była OYAMA Polska Fe-
deracja Karate oraz Radomski 
Klub Sportowy OYAMA nas czele 

z Sensei Tomaszem Klimaszewskim  
4 dan.

W Pucharze Europy wzięli udział 
przedstawiciele 13 krajów w tym: 
Kanady, USA, Ukrainy, Rosji, Bia-
łorusi, Niemiec, Estonii, Łotwy, 
Bułgarii, Węgier, Norwegii, Wiel-
kiej Brytanii i Polski, reprezentują-
cy style karate: Oyama, Kanreikai 
oraz Kyokushin z 7 różnych orga-
nizacji (w tym m.in.: Kyokushin-Te-
zuka Group, Kyokushin Matsushima 
i Shinkyokushin).

Nasze nasielszczan-
ki trenujące w klu-
bie MCK Legionowo 
wywalczył y 2 me-
dale. Reprezentująca 
Polskę w Otwartym 
P u c h a r z e  E u r o p y 
w Konkurencji Semi-
-knockdown (kate-
goria Junior Starszy 
16-18 lat do 60 kg) 
Zuzanna Bia łoruc-
ka zdobyła brązowy 
medal.

Natomiast pierwsze 
miejsce w Otwartym 
Pucharze Polski zajęła 
Julia Pawlak startując 
w konkurencji Lek-
ki Kontakt (kategoria 

Junior Młodszy 12-14 lat do 55 kg). 
Obie zawodniczki bardzo długo tre-
nowały do zawodów pod czujnym 
okiem trenerów (Sensei Dariusz Ko-
walski, Sensei Arkadiusz Szczepański 
oraz Sensei Sławomir Konkol), aby 
osiągnąć takie rezultaty stoczyły 
wiele ciężkich walk, które skończy-
ły się kontuzjami oraz wieloma si-
niakami.

Udział w zawodach na tak wysokim 
poziomie przynosi wielką satysfakcję 
zawodnikom oraz bardzo motywuje 
ich do startów w następnych zawo-
dach.

OSU

Jak co roku przed świętami Bożego 
Narodzenia ruszyła akcja Szlachet-
na paczka. W tym roku odbywa się 
już 18. edycja tego wydarzenia, któ-
rego celem jest niesienie pomocy 
potrzebującym. Angażują się w nie 
ludzie dobrej woli oraz wolontariu-
sze, którzy poświęcają swój wolny 
czas dla dobrej sprawy. Wolontariu-
szy w Polsce jest kilkanaście tysięcy, 
a w naszej gminie czternastu.

W nasielskiej bazie potrzebują-
cych widniało 12 rodzin, wszystkie 
w ciągu trzech dni znalazły swoich 
darczyńców. W kolejnych dniach 
okazało się, że pomocy potrzebu-
je więcej rodzin, dlatego pomoc 
organizowana jest w sumie aż dla  
23 rodzin.

Co może znaleźć się w paczce? Po-
trzebujące rodziny wskazują przede 
wszystkim na podstawowe produk-
ty żywnościowe, środki czystości, 
odzież, obuwie, ale także na sprzę-
ty AGD, książki, czy zabawki.

Historie rodzin potrzebujących po-
mocy, które korzystają z pomo-
cy w ramach Szlachetnej paczki 
są często dramatyczne. Zanim zo-
staną włączone do tej akcji, muszą 
przejść weryfikację w trakcie spo-
tkania z wolontariuszami.

– Przede wszystkim pomoc kie-
rowana jest do rodzin, które chcą 
zmienić swoją sytuację i potrzebu-
ją wsparcia na start – mówi Ewelina 
Gers, liderka Szlachetnej paczki na 
terenie gminy Nasielsk. – Informa-

cji na temat wsparcia „Szlachetnej 
paczki” najlepiej szukać na naszym 
profilu FB, przez który można się 
z nami kontaktować – dodaje.

Nadal można skontaktować się 
z wolontariuszami, by wziąć udział 
w akcji i przekazać dary na Szla-
chetną paczkę. – Ponieważ finał 
naszej akcji mamy 8 grudnia i w ten 
weekend (8-9 grudnia) będziemy 
rozwozić paczki do rodzin, dlatego 
do 7 grudnia można przekazywać 
wsparcie do Nasielskiego Ośrodka 
Kultury – zaprasza liderka.

W całej Polsce w tę akcję włączają 
się znani aktorzy i sportowcy. Nato-
miast w Nasielsku udział w niej bio-
rą szkoły, Niepubliczne Przedszkole 
Sakolandia, Nasielski Ośrodek Kul-

tury, MLKS Żbik Nasielsk oraz wiele 
osób prywatnych.

– Warto podkreś l ić , że mamy 
darczyńców nie tylko z Nasielska,  
ale również z Grodziska Mazo-
wieckiego czy Warszawy. Dar-
c z yń c a m i  s ą  r ó wn i e ż  k l u b y 
sportowe. Szczerze przyznam, że 
obawiałam się, iż największym 
problemem będzie znalezienie 
darczyńców, jednak okazało się, 
że są ludzie, którzy chcą poma-
gać innym – mówi Ewelina Gers.

Finał akcji odbywa się na dwa ty-
godnie przed świętami Bożego 
Narodzenia i jest nazywany week-

endem cudów, a ten odbędzie się 
w dniach 8-9 grudnia. Właśnie 
wtedy dary są przekazywane ro-
dzinom.

 – „Szlachetna paczka” nie kończy 
się jednak 8-9 grudnia. Po finale 
na bieżąco będziemy sprawdzać, 
jak zmieniła się sytuacja rodziny, 
która otrzymała pomoc – zapew-
nia pani Ewelina.

Informacje na temat Szlachetnej 
paczki organizowanej przez nasiel-
skich wolontariuszy znaleźć moż-
na na FB: https://www.facebook.
com/paczkanasielsk.

Michał B.
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Z LGD

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. za-
pewnia 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 na-
boru: 102 974,76 zł).

5. Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe 
obszaru. (Limit naboru: 543 313,67 zł).

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 Pro-
gramem 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 for-
mularzy 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

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środ-
ków 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.

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.

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

LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowo-
dowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta, związane ze złożeniem dokumen-
tacji 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

Z LGD

Kurs operatora 
koparko – ładowarki
Rekrutacja uczestni-
ków szkolenia z zakre-
su przedsiębiorczości pt. 
Rozwój przedsiębiorczo-
ści na obszarach wiej-
skich w oparciu o lokalny 
potencjał oraz kursu na 
operatora koparko-ła-
dowarki. W szkoleniu/
kursie mogą brać udział 
wyłącznie pełnoletnie 
osoby fizyczne, mają-
ce miejsce zamieszka-
nia (zameldowania) na 
obszarze działania LGD 
Zielone Mosty Narwi, tj. 
Gminy: Pokrzywnica, 
Gzy, Zatory, Świercze, 
Winnica, Obryte, Pułtusk, 
Pomiechówek, Nasielsk). 
Szkolenie/kurs skierowa-
ne są do następujących 
grup docelowych: osób 
z grup defaworyzowa-
nych (osoby do 30 roku życia oraz osoby po 50 roku życia), przedsiębiorcy, 
inni. Udział w szkoleniu/kursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Szko-
lenie/kurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pro-
jektu współpracy „Lokalna Akademia Kompetencji – LAK - w ramach działania  
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddzia-
łania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Rekrutacja na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości jest wstępną rekrutacją na 
kurs operatora koparko-ładowarki.

Rekrutacja uczestników szkolenia odbywa się w terminie od 3 grudnia do 7 
grudnia 2018 r. poprzez osobiste złożenie w Biurze LGD w Pokrzywnicy, (al. 
Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica) wypełnionego formularza zgłoszeniowe-
go wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały na obszarze działania 
LGD Zielone Mosty Narwi.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz 
w Biurze LGD.

Do formularza należy załączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały  
na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, a w przypadku przedsiębior-
ców dodatkowo wydruk z CEIDG.

Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację 
wszystkich postanowień Regulaminu rekrutacyjnego.

Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia, 
opatrzone datą oraz podpisem z imieniem i nazwiskiem kandydata.

Rekrutacja do szkolenia prowadzona będzie w trzech odrębnych kategoriach: 
osoby z grup defaworyzowanych: osoby do 30 roku życia/osoby po 50 roku 
życia; przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą fi-
gurujące w CEIDG) i pozostali.

www.zielonemostynarwi.pl

KONKURS

Fundusz sołecki  
– najlepsza inicjatywa
Sołectwa z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–
2018 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego  
lub w których fundusz sołecki stanowił wkład, mogą wziąć udział w pierwszej edycji 
konkursu pt. Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa.

Celem konkursu jest: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie roz-
woju obszarów wiejskich, przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji w zakresie realizacji projektów 
służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckie-
go, prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju 
społeczno-zawodowego, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego 
z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Pula nagród w tym konkursie to 6 000 zł. Laureat pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu 
ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do dnia 4 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Kan-
celarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela Marzena Wardzyńska – pracownik Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 22 59 79 216, e-mail: marzena.wardzynska@mazovia.pl

(red.) za: www.mazovia.pl
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DROBNE
Pranie dywanów i tapicerek Tel. 513 

556 774.

Sprzedam działkę budowlaną  

ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

Firma elektryczna z Nasielska przyj-

mie praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 518 

529 925.

DOM Alarmy Monitoring Kamery 

Montaż Naprawy Rozbudowy 

System&oacute. Tel. 796 671 671.

Kupię każde auto osobowe i do-

stawcze. 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 mieszkanie 64 m2 

w Nasielsku. Tel. 509 674 146.

Sprzedam działkę budowlaną.  

Tel. 784 528 758.

Z małych piesków do odebrania.  

Tel. 600 717 722.

Sprzedam działki budowlane 

w Nasielsku, ul. Topolowa. Tel. 509 

727 049.

Sprzedam świerk pospolity do hurtu. 

Tel. 668 822 639 lub 600 795 025.

Sprzedam mieszkanie 64m2 

w Nasielsku Tel. 513 138 153.

Sprzedam Ford Focus diesel, 2008 r. 

Tel. 604 710 331.

Wynajmę mieszkanie w Nasielsku. 

Tel. 889 307 122.

Saicento 900, 2001 r., zadbany.  

Tel. 504-865-856.

Wynajmę lokal usługowy ul. Kościelna 

8. Tel. 662 208 440, po 16.00.

Mieszkanie do wynajęcia, kawalerka 

34 m2, ul. Elektronowa. Tel. 604 327 

233.

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

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

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

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.;

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.
(red.)

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

gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę
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Ajzensztadt Dawid (1889 – 1942), 
dyrygent chórów i kompozytor ro-
dem z Nasielska. Syn Nasielskiego 
szocheta. Jego wysokie kwalifikacje 
muzyczne zadecydowały o tym, 
że powierzono mu kierownictwo 
chóru przy Wielkiej Synagodze na 
Tłomackiem. Od 1936r. pełnił obo-
wiązki kierownika szkoły dla kanto-
rów przy Warszawskim Instytucie 
Muzycznym. Był także kompozyto-
rem, niestety żaden z jego utworów 
nie ukazał się drukiem, a rękopisy 
zaginęły. Podczas okupacji niemiec-
kiej przebywał w getcie warszaw-
skim, gdzie również prowadził chór. 
Cała rodzina Ajzensztadt zginęła z rąk 
Niemców podczas akcji deportacyj-
nej.

Babicz Bogdan Stanisław (1950-
19 9 0 ) ,  d z i a ł a c z  p o l i t yc z n y, 
z wykształcenia nauczyciel, na-
sielszczanin z wyboru, absolwent 
Międzywojewódzkiej Szkoły Partyj-
nej w Bydgoszczy i Akademii Nauk 
Społecznych przy Komitecie Cen-
tralnym PZPR, pierwszy sekretarz 
Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR 
w Nasielsku, członek Komitetu Wo-
jewódzkiego PZPR w Ciechanowie.  
W latach 1989-1990 pełnił funk-
cję pierwszego sekretarza Ko-
mitetu Wojewódzkiego PZPR  
w Ciechanowie. Jego działalność 
miała wpływ na rozwój Nasielska 
i ziemi nasielskiej, przyczynił się do 
powstania m.in. przedszkola, mle-
czarni i dworca PKP.

Bajour Szymeia (1928-?), uro-
dzony w rodzinie żydowskiej. Na-
ukę gry na skrzypcach rozpoczął  
w wieku 5 lat. Gdy miał 9 lat za-
grał solowy koncert Mendels-
sohna z orkiestrą konserwatorium 
pod dyrekcją Wilhelma Kryształa. 
W 1937r. wraz z rodzicami wyemi-
grował do Argentyny. Brał udział  
w nagraniu pierwszej wersji wielkiego 
przeboju „Adios Nonino”. Był pierw-
szym skrzypkiem w Los Solistas de 
Buenos Aires. Jego wspaniała karie-
ra uhonorowana została pośmiertnie 
nagrodą Premio Konex (prestiżowa 
argentyńska nagroda przyznawana 
wybitnym osobowościom kultury). 

Barciński Zdzisław Dezyderiusz 
(1919-2011), prawnik, sędzia, dzia-
łacz Stronnictwa Demokratycz-
nego, współorganizator tej partii 
w Nasielsku. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim, Orderem Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasług oraz 
innymi nagrodami i wyróżnieniami.

Batogowski Marian (1916-1982), 
ksiądz, misjonarz, katecheta, w latach 
1947-1950 wikariusz, prefekt parafii 
Św. Wojciecha w Nasielsku. Darzo-
ny ogromną sympatią nasielszczan. 
W latach 1968-1973 przebywał na 
misjach w Indiach. Od 1975r. pro-
boszcz parafii Serock.

Bieniek Jan (1893-1943), organista, 
działacz niepodległościowy z cza-
sów okupacji, absolwent Konserwa-

torium Muzycznego w Warszawie. 
Od 1930r. mieszkaniec Nasielska, 
założyciel Towarzystwa Śpiewaczego 
„Lira”, nauczyciel śpiewu, prowadził 
chór i orkiestrę dętą, członek Związku 
Walki Zbrojnej oraz AK, prześladowa-
ny przez Niemców, zamordowany 
w III Forcie w Pomiechówku. 

B o r kows k i  H e n r y k  (19 07-
? )  p i e r w s z y  o r g a n i z a t o r 
i założyciel Spółdzielni Mleczarskiej  
w Świerkowie w 1927r. Po II woj-
n ie ś wiatowej  j e j  dz ia ła lność 
przeniesiono do budynku przy  
ul. Tylnej 1 w Nasielsku. Był głównym 
księgowym, prezesem Zarządu, 
a później przewodniczącym Rady 
Nadzorczej Spółdzielni. W 1987r. 
świętował 80 urodziny i jednocze-
śnie 60 – lecie istnienia Spółdzielni 
Mleczarskiej w Nasielsku. 

Bóll Jan (1896-1961), nauczyciel języ-
ka polskiego i historii. Od 01.08.1931 
r. do 1939 r. kierownik Publicznej 
Szkoły Powszechnej im. ks. Józefa 
Poniatowskiego w Pieścirogach Sta-
rych. Jego żona, Zofia Bóll, była na-
uczycielką matematyki i geografii. 
W czasie II wojny światowej więzio-
ny w niemieckich oflagach. Po woj-
nie od maja do września 1946 r. pełnił 
funkcję kierownika tejże szkoły. Na-
stępnie nauczyciel Liceum Pedago-
gicznego w Pułtusku.

Ppor. Bryśkiewicz Edward ps. „DĄB” 
(1924 –2016), żołnierz obwodu Puł-
tusk okręgu Warszawa Armii Krajo-
wej. Działał w komórce wywiadu na 
terenie gminy Nasielsk. Działacz NSZZ 
„Solidarność” pracowników PKP.

Brzeska Natalia (?-?), nauczyciel-
ka, dyrektorka Samorządowego 
Gimnazjum Koedukacyjnego. Była 
pierwszym po wojnie dyrektorem 
szkoły średniej w Nasielsku. Samo-
dzielną placówkę, Samorządowe 
Gimnazjum Koedukacyjne założy-
ła przy dużej pomocy Jadwigi Rost-
kowskiej, która już w 1945 r. przy 
szkole powszechnej zorganizowała 
klasę gimnazjalną, tworząc tym sa-
mym podwaliny obecnego liceum. 
Po roku niezwykle trudnej pracy 
zrezygnowała z funkcji dyrektora  
i wyjechała z Nasielska. Obowiązki 
dyrektora szkoły objęła J. Rostkowska 
i dzięki niej 01.09.1947 r. rozpoczę-
to nowy rok szkolny. Po opuszcze-
niu Nasielska od 01.09.1947 r. do 
14.09.1948 r. była dyrektorem gim-
nazjum w Płońsku, gdzie również 
uczyła języka polskiego. Później wy-
jechała do rodziny w Kanadzie.

Chodkowski Paweł (1874-1947), wi-
kariusz w Nasielsku, kanonik pułtuski, 
administrator parafii Św. Wojciecha 
w Nasielsku. Przypadło mu w udzia-
le dokończenie budowy kościoła. 
W latach 1929-1937 proboszcz pa-
rafii Różan.

Czeremużyński Wacław (1908-
1988), Prezes Ochotniczej Straży 
Pożarnej w latach 1973-1988. Były 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Po-

wiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Pułtusku oraz 
Oddziału Gminnego w Nasielsku. 
Za swoją pracę społeczną został od-
znaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, medalami: brązowym, srebrnym, 
złotym. Za zasługi dla Pożarnictwa 
Złotym Znakiem Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych R.P. oraz woj. 
warszawskiego oraz ciechanowskie-
go.

Czyżewski Józef (1891-1952), felczer 
w Nasielsku, po II wojnie światowej 
w swoim domu prowadził praktykę 
medyczną służąc lokalnej społecz-
ności w różnych przypadkach (w róż-
nych specjalizacjach medycznych). 

Dąbrowa Helena Janina (z d. Szenk) 
(1906-1985), W 1929r. ukończy-
ła kurs w Seminarium Pedago-
gicznym Żeńskim w Zamościu. 
Ryzykując życie uczyła dzieci na 
tajnych kompletach. Po uwolnieniu 
z rąk Gestapo wiosną 1940r. prze-
niosła się do Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nasielsku, gdzie aż do przej-
ścia na emeryturę pracowała jako 
nauczyciel matematyki. Mieszkała  
w nieistniejącym już drewnianym 
domu na rogu ulic Kościelnej i Św. 
Wojciecha. 

Dobrowolski Bronisław (1911-1943), 
ksiądz, gorący patriota, członek ru-
chu oporu. Od 1939r. wikariusz 
w parafii św. Wojciecha w Nasielsku, 
aresztowany i zamordowany w obo-
zie w Pomiechówku. 

Dobiecka Cecylia (?-?), właści-
cielka folwarku Kosewo, założy-
cielka zakładu wychowawczego  
i 5-klasowej szkoły, animatorka kul-
tury. Jej działalność oświatowa i opie-
kuńczo-społeczna znalazła uznanie 
wśród ziemian i duchowieństwa ka-
tolickiego. 

Duchnowski Grzegorz (1954-2013), 
działacz samorządowy, radny i prze-
wodniczący Rady Miejskiej, bu-
downiczy i twórca Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku, dyrektor 
szkoły w latach 1986-2013

F i l a r  A r o n  ( ? - ? )  f a b r y -
kan t ,  wsp ó ł wł a ś c i c i e l  fab r y-
ki guzików zlokalizowanej przy  
ul. Warszawskiej 42 w Nasielsku, 
za łożonej  w 1897r.  Jako naj-
większy pracodawca Nasielska  
w okresie międzywojennym zatrud-
niał przeszło 200 robotników. Filan-
trop kierujący Komitetem Pomocy 
Biednym Żydom w Nasielsku. 

Filar Baruch (?-?), brat Arona. Przemy-
słowiec i współwłaściciel nasielskiej 
fabryki guzików. Największy praco-
dawca w Nasielsku w okresie mię-
dzywojennym.

Kpt. Grombczewski Czesław ps. 
„JURAND” (1911 –1944), absol-
went Gimnazjum Piotra Skargi  
w Pułtusku, prymus Szkoły Podcho-
rążych Artylerii w Toruniu, oficer 
służby stałej WP, w wojnie obron-
nej 1939r. walczył w oddziałach 

KOP z wojskami niemieckimi i Ar-
mią Czerwoną w bitwach: Osowiec, 
rzeka Słucz, Szack, Wytyczno, Kock. 
Więzień Sowietów i Gestapo. W cza-
sie okupacji organizator ruchu oporu 
działający w ramach konspiracyjne-
go garnizonu m. Wilna. Dowódca  
1. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 
– jednego z największych oddzia-
łów partyzanckich na Litwie. Poległ 
w ostatniej bitwie operacji „Ostra 
Brama” pod Krawczunami walcząc 
na czele swojej brygady z przebi-
jającymi się na zachód żołnierza-
mi doborowych jednostek Festen 
Platz Wilno. W miejscu gdzie zginął 
w 1989r. ustawiono pomnik, przed 
którym corocznie odbywają się 
główne uroczystości wyzwolenia 
Wilna.

Grotowski Witold (1883-1952), pro-
boszcz i dziekan nasielski, kanonik 
generalny Kapituły Pułtuskiej. W roku 
1948, objął nasielską parafię, odbu-
dował świątynię ze zniszczeń wojen-
nych.

Grzebski Feliks (1873 – 1943), 
z iemian in,  d z ia łac z  sp o łe c z-
ny i niepodległościowy, studio-
wał na uczelniach rolnicz ych 
w Warszawie i Zurychu, założy-
ciel Progimnazjum Filologicznego  
i  Koedukacyjnej Szkoł y Han-
dlowej Polskiej Macierzy Szkol-
nej w Nasielsku, działacz Kasy 
Przemysłowców Pułtuskich, za-
łożyciel Spółdzielni Rolniczo-
-Handlowej „Rolnik” w Nasielsku.  
W latach 1904-1939 pełnił funk-
c j ę  p r ze wo d n i c z ą c e go  ra d y 
nadzorczej, współpracował z Ko-
mendą Obwodu POW w Pułtusku. 
W 1919r. mianowany Komisarzem 
Ludowym Powiatu Pułtuskiego.  
W czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej członek Powiatowego Komitetu 
Obrony Narodowej w Pułtusku, w la-
tach 30-tych dyrektor Kasy Komu-
nalno-Oszczędnościowej w Pułtusku.

Janicki Józef (1924 – 2004), kapłan, 
uczestnik ruchu oporu, proboszcz 
parafii Cieksyn, z ziemią nasielską 
związany od 1977 r., inicjator grun-
townego remontu świątyni p.w. Św. 
Doroty w Cieksynie, dobry gospo-
darz, członek Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, odzna-
czony Złotym Krzyżem Kapelana 
Wojska Polskiego, awansowany na 
stopień podporucznika.

Jankowski Ignacy (1902 – 1984), 
ułan i pancerniak Dywizji Generała 
Stanisława Maczka. Przebył Kampanię 
Wrześniową 1939 r. służąc w szwa-
dronie pionierów w 10 – tej Bryga-
dzie Kawalerii Motorowej. W 1944 r. 
wylądował we Francji stawiając zacie-
kły opór siłom niemieckim na wzgó-
rzu Ormel. Wraz z dywizją „Czarnych 
Diabłów” trwale wpisał się w historię 
Bredy. W 1947 r. powrócił statkiem 
do Polski i osiedlił się w Nasielsku 
u brata. Podjął pracę jako kierownik 
Wojewódzkiej Spółdzielni Transpor-
tu Wiejskiego. W późniejszym czasie 

założył rodzinę, a w 1970 r. przeszedł 
na zasłużoną emeryturę.

Jarząbek Janina (1953-2016), patriot-
ka, której wszechstronna natura po-
zwalała jednocześnie być oddaną 
pielęgniarką, strażakiem oraz radną 
Gminy Nasielsk. Na co dzień skrom-
na społeczniczka pochodząca 
z Cieksyna niejednokrotnie repre-
zentowała szacunek dla życia dru-
giego człowieka. Aktywny artysta 
prężnie działający w Stowarzyszeniu 
Artystyczno – Społecznym „Ska-
fander”. Zabiegała o lepsze warunki 
bytowe dla mieszkańców Cieksyna 
i okolicznych wsi. 

Jaworski Krzysztof (1928-2002), 
spółdzielca, dyrektor banku spół-
d z ie lc ze go,  p rzewodnic ząc y 
Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Krzyczkach i Chrcynnie, a następ-
nie przewodniczący Miejskiej Rady 
Narodowej w Nasielsku, promotor 
rozwoju kas spółdzielczych, jako 
instytucji kredytowych dla rolnic-
twa, przewodniczący Rady Banku, 
a następnie dyrektor Banku Spół-
dzielczego w Nasielsku, radny rady 
miasta i gminy kilku kadencji oraz 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Ciechanowie, wyróżniony wielo-
ma odznaczeniami.

Jaworski Stefan (1904-1986), żoł-
nierz, animator kultury, od 1946r. na-
sielszczanin, pracownik prezydium 
miejskiej rady narodowej, kierow-
nik referatu gospodarki komunalnej 
i mieszkaniowej, założyciel zespo-
łu muzyczno-wokalnego w LO 
w Nasielsku, autor piosenek i cho-
reograf, koordynator 53 zespołów 
młodzieżowych instrumentalno-
-wokalnych.

Jerzełkowski Tadeusz (1921 – 2003), 
z Nasielskiem związany od 1945r., na-
uczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 
w Nasielsku, dyrektor ZSZ w Nasielsku, 
działacz Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, radny rady miejskiej, członek 
rady nadzorczej gminnej spółdziel-
ni, cieszący się dużym autorytetem 
i uznaniem wśród uczniów, odzna-
czony wieloma medalami m.in. Zło-
tym Krzyżem Zasługi.

Jędraszko Stanisław (1886-1943), 
od 1918r. związany z Nasielskiem, 
uczestnik ruchu oporu, kierownik 
Spółdzielni Rolniczo-Handlowej 
„Rolnik”, przyczynił się do rozwoju 
tej spółdzielni m.in. poprzez budowę 
filii w Pułtusku i Gąsocinie, członek 
Związku Walki Zbrojnej i Tajnej Armii 
Polskiej, aresztowany przez gestapo 
i stracony w III Forcie w Pomiechów-
ku.

Kapusta Paweł (1898 – 1981), żoł-
nierz zawodowy, odznaczony krzy-
żem Virtuti Militari, przeszedł szlak 
bojowy 13 Pułku Piechoty, służ-
bę w wojsku zakończył w stopniu 
starszego sierżanta, uhonorowany 
Krzyżem Walecznych oraz wieloma 
innymi odznaczeniami. 

100 zasłużonych nasielszczan
W lipcu br. Burmistrz Nasielska powołał Gminny Komitet ds. Wyłonienia 100 zasłużonych Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości. Celem prac Komitetu było pośmiertne uczcze-
nie i upamiętnienie osób zasłużonych dla Gminy Nasielsk w 100-lecie odzyskania Niepodległości, a także przypomnienie  Honorowych Obywateli Nasielska. Zgodnie z Zarządzeniem, 
mieszkańcy Gminy Nasielsk mogli zgłaszać do końca września br. propozycje osób, które ich zdaniem powinny znaleźć się wśród 100 zasłużonych nasielszczan i zasługują na pośmiertne 
uhonorowanie. Efektem pracy komitetu było stworzenie tablic, na których umieszczono nazwiska i krótkie biogramy zasłużonych. Dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli zobaczyć wystawy, 
publikujemy sylwetki osób prezentowane na tablicach pamiątkowych. Teraz wystawa rozpoczęła swego rodzaju turne po gminie Nasielsk.
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ciąg dalszy  
w następnym wydaniu

Por. Karasiewicz Kazimierz (1910 
–1944), przed II wojną świato-
wą f i lmowiec dokumental ista  
w Instytucie Filmowym Polskiej 
Agencji Telegraficznej. W czasie woj-
ny dokumentował tworzenie się wła-
dzy i armii polskiej na emigracji. Jeden 
z autorów zdjęć do zmontowanego 
w 1940 r. filmu „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. Od 1942 r. lotnik XII Armii 
Amerykańskich Sił Powietrznych. 
Jako operator w eskadrze Elliota Ro-
osvelta filmował m.in. konferencję 
w Teheranie (28.11 – 01.12.1943r.). Brał 
udział w realizacji zdjęć filmowych 
amerykańskich operacji wojennych 
w Afryce Północnej i we Włoszech, 
nakręcił zdjęcia z bombardowań Pan-
tellerii i Sycylii, Neapolu, ataku wojsk 
amerykańskich na Monte Cassino. Za 
frontowe zdjęcia lotnicze otrzymał 
amerykańskie odznaczenia wojsko-
we.

Kędzierski Henryk (1898 – 1973), 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Inicjator reaktywowania Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nasielsku po 
II Wojnie Światowej oraz inicjator 
pierwszego sztandaru dla jednost-
ki, który został przekazany w roku 
1948. Plan Prezesa zaczął się speł-
niać w roku 1964 (budowa nowej 
strażnicy przy ulicy Młynarskiej). 
Wieloletni członek Zarządu Powia-
towego Związku Ochotniczych 
Straży w Pułtusku i Zarządu Gmin-
n e go w N a s i e l sku .  Z a  s woj ą 
pracę został odznaczony i wyróż-
niony odznaczeniami Związkowymi 
Ochotniczych Straży Pożarnych wo-
jewództwa warszawskiego.

Klimkiewicz Stefan (1900 – ?), poseł 
na sejm II RP 5. kadencji (1938-1939). 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi. Studiował na wydz. prawa i nauk 
społeczno-ekonomicznych KUL  
i w Szkole Nauk Politycznych w War-
szawie; kurs rachunkowości wojsko-
wej we Lwowie. W 1914-16 zajmował 
się tajnym nauczaniem; aresztowa-
ny przez Niemców. W końcu 1917 
r. komendant Straży Obywatelskiej 
w gm. Cieksyn do czasu organiza-
cji Policji Państwowej; w policji do 
09.09.1919 r., następnie ochotnik 
w WP (18 pp). Od sierpnia 1919r. do 
24.04.1920r. oficer kasowy Komisji 
Gospodarczej Szpitala Wojskowe-
go we Włodzimierzu Wołyńskim, 
następnie referent Wydziału Nale-
żyności Pieniężnych Intendentury 
DOK nr 2 w Lublinie do 15.12.1920r.; 
29.09.1926 r. mianowany ppor. rez. 
ze starszeństwem od 01.07.1925r. 
Od września 1921r. urzędnik cywilny  
w Dziale Kontroli Gospodarczej 
DOG Lublin, następnie referent 
w Ekspozyturze Generalnej Kon-
troli w Lublinie, potem urzędnik 
w Warszawie. W okresie między-
wojennym rolnik i właściciel młyna  
w Cieksynie. W 1925r. ławnik Sądu 
Pokoju w Płońsku, prezes Katolickie-
go Stow. Mężów i Akcji Katolickiej 
na dekanat nasielski, przewodniczą-
cy OZN na pow. płoński. Właściciel 
czterech patentów, w tym dwóch 
przekazanych bezpłatnie Marynarce 
Wojennej (m.in. projekt urządzenia 
do ratowania załogi zatopionej łodzi 
podwodnej). Autor projektu ustawy 
o ustanowieniu Wojennego Krzyża 

Ochotniczego i Wojennego Medalu 
Ochotniczego.

Kocięcka Zofia (1906-1981), organi-
zatorka tajnego nauczania, po wojnie 
nauczycielka w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Nasielsku, odznaczona Zło-
tą Odznaką ZNP, propagatorka bu-
dowy szkół, na które organizowała 
zbiórki pieniędzy.

Kokociński Artur (1921-2008), 
w czasie II wojny światowej wy-
wieziony w g łąb ZSRR, gdzie  
w 1942 r. wstąpił do armii gen. Ander-
sa, przeszedł szlak bojowy w III Dy-
wizji Strzelców Karpackich, walcząc 
m.in. pod Monte Cassino, Ankoną 
i Bolonią, z Nasielskiem związany od 
1951 r., pracownik miejscowej spół-
dzielni ogrodniczej.

Konerberger Edward (1907 – 
1994), razem z ojcem i bratem 
prowadzi ł  wytwórnię bryczek  
i powozów w Nasielsku przy ul. War-
szawskiej. Po II wojnie światowej był 
producentem wozów konnych na 
gumowych kołach. Uczestniczył 
w wielu konkursach i wystawach rze-
miosła artystycznego będąc zawsze 
nagradzanym.

Kowalski Tomasz (1909-1995), 
uczęszczał do gimnazjum w Cie-
chanowie. Służbę wojskową odbył 
w 13 Pułku Piechoty w Pułtusku. 
Kampanię wrześniową 1939 r. prze-
szedł właśnie z tym pułkiem, pełniąc 
w nim różne funkcje wojskowe, aby 
ostatecznie zakończyć ją wraz z ka-
pitulacją pułku w twierdzy Modlin, 
29.09.1939 r. Po kapitulacji twierdzy 
z resztą pułku, dostał się do niewoli 
niemieckiej. Więziony w kilku obo-
zach jenieckich oraz w oflagach na 
terenie Niemiec. Tam czynnie włą-
czał się do działalności konspiracyj-
nej. Po powrocie do Polski osiadł 
w Nasielsku. Autor wspomnień 
z kampanii wrześniowej.

Król Zygmunt (1948-1983), w 1971r. 
ukończył Akademię Medyczną 
w Warszawie z tytułem lekarza. Wy-
bitny pediatra, który z pasją i wyjąt-
kowym oddaniem praktykował swój 
zawód pośród nasielskiego społe-
czeństwa.

Krzyczkowska Eugenia (1896-1966), 
nagrodzona medalem „Sprawiedli-
wy Wśród Narodów Świata”, pod-
czas okupacji niemieckiej udzielała 
schronienia Żydom.

Krzyczkowski Czesław (1924-2012), 
nagrodzony medalem „Sprawie-
dliwy Wśród Narodów Świata”, dłu-
goletni prezes Koła Kombatantów 
w Nasielsku, w czasie okupacji nie-
mieckiej jego rodzinny dom stał się 
azylem dla żydowskich dziewcząt, 
odznaczony Złotym Medalem „Opie-
kuna Miejsc Pamięci Narodowej”. 

Kulbabińska Adamina z domu Prac-
ka (1888 – ?), do Nasielska przybyła 
w przededniu I wojny światowej. Od 
1915 r. działała w strukturach Rady 
Opiekuńczej Miejskiej w Nasielsku, 
zajmując się prowadzeniem miej-
scowej ochronki dla dzieci. W la-
tach 20 – tych XX wieku prowadziła 
w Nasielsku przedszkole, które mie-
ściło się w domu państwa Rostkow-
skich, później zaś w domu parafialnym 

przy ulicy Żwirki i Wigury. We wrze-
śniu 1939 r. wraz z mężem, oficerem 
z Twierdzy Modlińskiej, została inter-
nowana na Węgrzech. Po 1945 r. po-
została na emigracji.

K u r p i e w s k a  A n t o n i -
na  (1910 -1996) ,  nagrodzona 
medalem „Sprawiedliwy Wśród Na-
rodów Świata”, mieszkanka Lelewa, 
w czasie okupacji niemieckiej opie-
kowała się żydowskim chłopcem  
z warszawskiego getta. 

Kurpiewski Roman (1907-1966), na-
grodzony medalem „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata”, podczas 
okupacji niemieckiej pomagał mło-
demu Żydowi.

Kurtz Bronisław Zygmunt Stani-
sław (1843 – 1916), ziemianin, prze-
mysłowiec, założyciel nasielskiej 
straży pożarnej, działacz społecz-
ny i gospodarczy, filantrop, kolator 
nasielskiego kościoła, syn Aleksan-
dra Kurtza – ostatniego właściciela 
miasta Nasielsk, członek Komitetu 
Towarzystwa Kredytowego Ziem-
skiego oraz Sodalicji Mariańskiej, au-
torytet dla miejscowego ziemiaństwa  
i największy pracodawca w rejonie 
Nasielska.

Kwi t  Mar i a  ( z  d .  Pa lmbach ) 
(1899 -1980) ,  wieloletnia na-
uczycielka szkoły podstawowej  
w Cieksynie. W latach 1945 – 1960 
kierowniczka tejże szkoły. W latach 
II wojny światowej prowadziła tajne 
nauczanie. Odznaczona w 1962 r. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Jest patronem Publicz-
nego Gimnazjum nr 3 w Cieksynie.

Laskowska Helena Zofia (1909-
2 0 0 6 ) ,  r o d o w i t a  n a s i e l s z -
c z a n k a,  ab s o l we n tk a  Szko ł y 
Handlowej w Nasielsku, współor-
ganizatorka Spółdzielni „Wzajemna 
Pomoc” w Nasielsku, w latach 1946-
1980 prowadziła księgarnię z wypo-
życzalnią książek, kupiec, animatorka 
życia kulturalnego, działaczka Stron-
nictwa Demokratycznego i Akcji Ka-
tolickiej.

L e ś n i ews ka  Te r e s a  Wa n d a 
(z d. Żbikowska) (1938-2018), jako 
nauczycielka matematyki i f izy-
ki pracowała w Szkole Podstawowej 
Nr 1 oraz w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Nasielsku. Instruktorka harcerka – 
stopień instruktorski Hm PL.

Łodzińska Krystyna (1924-2008), 
sanitariuszka w powstaniu warszaw-
skim, lekarz, również lekarz sądowy. 
Z Nasielskiem związana od 1953r., 
lekarz pediatra w Domu Dziecka 
w Nasielsku, popularyzowała zdro-
wy tryb życia i ideę krwiodawstwa, 
działała na rzecz poprawy szero-
ko pojętej higieny, angażowała się 
w działania komisji przeciwalkoho-
lowej, kierownik Ośrodka Zdrowia  
w Nasielsku, radna miejskiej rady na-
rodowej oraz Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Ciechanowie.

Mackiewicz Maria Apolonia (z d. 
Dolińska) (1909-1980), ukończyła 
Seminarium Nauczycielskie w Stryju. 
Nakazem pracy została skierowana 
do szkoły w Wyszkowie. Pracowała 
również w szkole w Jadwisinie, Cioł-

kowie i Obrytym, gdzie wyszła za 
mąż za Gustawa Franciszka Mackie-
wicza. Gdy mąż objął posadę se-
kretarza gminy Nasielsk, rodzina 
przeniosła się do Chrcynna. W cza-
sie okupacji była kilkakrotnie wy-
siedlana i zamieszkiwała we wsiach: 
Głodowo, Mokrzyce – Włościańskie 
i Malczyn oraz przez kilka miesięcy 
w Nasielsku. W tym czasie prowa-
dziła tajne nauczanie we wsi Głodo-
wo koło Nasielska. W wymiarze 18 
– 20 godzin tygodniowo, w latach 
1940 – 1944 prowadziła naukę w za-
kresie pięciu klas szkoły powszech-
nej. Poza Głodowem tajne nauczanie 
prowadziła również w Pniewskiej 
Górce i Mokrzycach; w sumie uczy-
ła 30 uczniów. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych zgłosiła się do pracy 
i od 01.04.1945 r. pracowała w Szkole 
Podstawowej nr 2.

Machnikowski Jerzy (?-?), właściciel 
apteki. Jako jeden z pierwszych na 
terenie Nasielska wraz z małżonką 
zaprzysiężony do Tajnej Armii Pol-
skiej (przełom 1939/40). W jego ap-
tece znajdował się punkt kontaktowy, 
w którym odbywały się m.in. odpra-
wy TAP. Od 1942 roku w szeregach 
Armii Krajowej. 

Mack iewicz Gus taw Franc i-
szek (1882-1974), żołnierz AK, do 
Nasielska przybył w 1936r., praco-
wał na stanowisku sekretarza gminy. 
Podczas okupacji niemieckiej plut. 
Mackiewicz pseudonim „Sowa” był 
komendantem miejscowej placówki 
AK, po wojnie prześladowany przez 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.

Mauer – Różańska Renata (ur.1969), 
polska zawodniczka w strzelectwie, 
specjalistka w strzelaniu z karabinku 
pneumatycznego i karabinu kulowe-
go z trzech postaw, dwukrotna mi-
strzyni olimpijska, w 1996r. podczas 
igrzysk w Atlancie stanęła na najwyż-
szym stopniu podium w konkurencji 
karabinka pneumatycznego. W 2000 
r. w Sydney zdobyła złoty medal 
w konkurencji karabinka kulowego 
w trzech postawach. Poza sukcesami 
na olimpiadach Renata Mauer-Różań-
ska zdobywała także tytuły na innych 
ważnych międzynarodowych zawo-
dach strzeleckich (srebrna 1998r. i brą-
zowa 1994r. medalistka mistrzostw 
świata; dwukrotna mistrzyni 1997r., 
wicemistrzyni 1991r. i dwukrotna 
brązowa medalistka 1991r., 1992r. 
Mistrzostw Europy, zwyciężczyni 
Pucharu Świata). Była też wielokrotną 
medalistką mistrzostw Polski. W 1996r. 
została wybrana najlepszym sportow-
cem Polski w Plebiscycie „Przeglądu 
Sportowego”.

Michalcewicz Michał (1910 – 1995), 
od 1945r. związany z Nasielskiem, 
gdzie organizował szkolnictwo na 
terenie miasta, zarówno podstawo-
we, gimnazjalne, kursy wieczoro-
we, przedszkole miejskie, zabiegał 
o utworzenie biblioteki. Za całokształt 
pracy oświatowej otrzymał Złotą Od-
znakę ZNP. 

Michnowski Zygmunt (1933-2000), 
Naczelnik Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Nasielsku w latach 1969 – 
1999. Były członek Zarządu Oddziału 
Gminnego w Nasielsku pełnił również 

funkcję Komendanta Miejsko Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Nasielsku. Za społecz-
ne działania został wielokrotnie wy-
różniony odznaczeniami Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych R.P. 
oraz woj. ciechanowskiego.

Miller Janina (1898-1992), dyplomo-
wana pielęgniarka. Zatrudniona po  
II wojnie światowej w Ośrodku Zdro-
wia w Nasielsku. Należała do Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej. 
Zasłużona dla nasielskiej służby zdro-
wia. Emanowała ciepłem w stosunku 
do pacjentów. 

Miłancz Czesława Agata (1892-
1 9 87 ) ,  n a u c z yc i e l k a ,  d z i a -
łaczka oświatowa i społeczna,  
z Nasielskiem związana od 1923r., 
od 1945r. nauczycielka szkoły po-
wszechnej, kierownik Szkoły Po-
wszechnej w Dębinkach, od 1948r. 
nauczycielka tutejszego LO. Za zasłu-
gi w dziedzinie oświaty odznaczona 
m.in. Złotą Odznaką ZNP, medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.

Miłancz Jadwiga (1887-1969), na-
uczycielka szkół podstawowych 
i średnich m. in. w Nasielsku, członek 
POW, organizatorka tajnego naucza-
nia, siostra Czesławy Agaty Miłancz, 
działaczka Ruchu Niepodległościo-
wego POW i Legionów Piłsudskiego, 
prowadziła prace oświatowe w Woj-
sku Polskim.

Miłancz Janina (1884 – 1935), 
nauczycielka szkół podstawo-
wych w Winnicy, Mazewie, Dę-
binkach, Ochudnie i Nasielsku. 
Kursy nauczycielskie ukończy-
ła w Żyrardowie.  Bra ła udzia ł  
w  s t ra j ku  s z ko l n y m  19 05  r. 
W czasie I wojny światowej zaanga-
żowała się w działalność niepodległo-
ściową wstępując w szeregi Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Uczestniczyła 
w bojkocie polityki edukacyjnej oku-
panta niemieckiego, za co z dniem 
17.03.1917 r. została zwolniona ze 
szkoły w Mazewie. W czasie II wojny 
światowej prowadziła tajne nauczanie. 
Była silnie związana z ruchem spół-
dzielczym.

Mróz Maria Wanda (z d. Jaszczak) 
(1946 – 2008), po studiach na Wy-
dziale Historii Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, podjęła 
w 1968 r. pracę w ówczesnej Szkole 
Głównej Planowania i Statystyki. Od 
podstaw stworzyła archiwum szko-
ły. Przez wiele lat aktywnie działa-
ła w Światowym Stowarzyszeniu 
Archiwistów, gdzie pełniła funkcję 
wiceprezesa Międzynarodowej Sekcji 
Archiwów Szkół Wyższych i Instytu-
cji Naukowych. Za zasługi dla Uczelni 
i środowiska archiwistów została od-
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi. 
Współpracowała z Katedrą Historii 
Gospodarczej oraz Zakładem Histo-
rii Szkoły. Miała wielki udział w przy-
gotowaniu obchodów 100 – lecia 
SGH. Była współautorką wielu jubile-
uszowych publikacji, które ukazały się 
w związku z obchodami 100 – lecia, 
a także członkiem Honorowego Ko-
mitetu Obchodów 100 – lecia SGH.

100 zasłużonych nasielszczan
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Z NOK. Koncertowo

Energetyczny występ GooseBumps
Minusowa temperatura pano-
wała na zewnątrz, a w Nasielskim 
Ośrodku Kultury, we wtorek, 27 li-
stopada br., atmosfera była gorąca. 
A wszystko dzięki siedmiu wspa-
niałym, czyli zespołowi Goose-
Bumps, który zaprosił nasielszczan 
do wspólnej zabawy.

G r u p ę  t w o r z ą  u t a l e n t o w a -
ni muzycznie panowie: Dominik 
Skrzyniarz, Paweł Skiba, Kuba Do-
brzański, Damian „Qla” Wójcik, 
Grzegorz Duszak, Krzysztof Cygan 
oraz Michał Jabłoński „Maic Ban-

dit”. Na koncercie, z którym wystą-
pili przed nasielską publicznością 
pokazali prawdziwą muzyczną 
klasę. Wokaliści śpiewają a’capella, 
a prezentują w swoim repertuarze 
utwory z gatunków: pop, electro-
nic, hip-hop, R&B.

Podczas ich występu można było 
posłuchać rytmicznych dźwię-
ków takich utworów jak: Blurred 
Lines ft. T.I, Pharrel (Robin Thicke), 
Something just like this (The Cha-
insmokers & Coldplay), Love your-
self (Justin Bieber), Let’s get it started 

(The Black Eyed Peas) 
czy Uptown Funk ft. 
Bruno Mars  (Mark 
Ronson).  Tylko na 
moment, kiedy pa-
nowie przysiedli na 
scenie, by zaśpiewać 
The Lazy Song (Bru-
no Mars) zrobiło się 
spokojnie i refleksyj-
nie. Poza tym cał y 
występ tej grupy był 
pe łen pozytywnej 
energii.

Jak się okazało, na-
sielska publiczność 
po raz kolejny udo-
wodniła, że nie ilość, 
ale jakość się liczy. 
Pomimo nie wypełnionej po brze-
gi sali, wszyscy, którzy zdecydowa-
li się spędzić ten wieczór w NOK, 
nie żałowali swojej decyzji, bawi-
li się świetnie, żywo reagowali na 
muzykę i odpowiadali na pytania 
kierowane przez artystów w stronę 
widowni. „Nasielski hałas” pozy-
tywnie nakręcał GooseBumps do 
dalszego muzykowania.

Artyści, których Polska pozna-
ła dzięki ich udziałowi w 11. edycji 
programu telewizyjnego Must Be 
The Music, udowodnili na nasielskiej 
scenie, że muzyka naprawdę jest ich 
pasją. W czasie ich występu nie było 
czasu na nudę. To była jedna wielka 
zabawa. Wyjątkowość ich występów 
oparta jest nie tylko na śpiewaniu 
piosenek, ale też na muzycznych 
żartach, a dokładniej zabawie dźwię-

kami. Zespół, który zadebiutował 
na rynku wydawniczym 10 lutego 
2018 r., wystąpił na nasielskiej scenie 
po raz pierwszy, ale miejmy nadzie-
ję, że nie ostatni. (..) Bo jak nie my  
to kto? Bo jak nie my to nikt tego le-
piej nie zrobi tu. (Jak nie my to kto 
Mrozu feat. Tomson), zaśpiewał ze-
spół wraz z publicznością na do wi-
dzenia.

E.G.

UROCZYSTOŚCI

Święto Pracowników 
Socjalnych 
Dzień Pracownika Socjalnego to święto nie tylko pracowników socjal-
nych, ale wszystkich pracowników służb społecznych. Dzień 21 listopada 
upamiętnia spotkanie w Charzykowach w 1989 roku, podczas które-
go Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek i inni wyznaczyli nowy kierunek 
działań w pomocy społecznej.

Ten dzień jest także formą wyróżnienia oraz sposobem promowania za-
wodu pracownika socjalnego. Przecież pracownik socjalny jest osobą, 
która daje wsparcie, gdy wszystko inne zawodzi.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dzień ten był okazją do krót-
kiej refleksji nad sensem i celem własnej pracy, nad tym, co człowiek 
uczynił, zmienił, ulepszył w życiu osób najbardziej potrzebujących, czy 
wszystkie działania były słuszne i wystarczające, czy nie należało lepiej..., 
wnikliwiej...

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Nowodworski - Krzysztof 
Kapusta, Wicestarosta Nowodworski - Paweł Calak, Burmistrz Nasielska - 
Bogdan Ruszkowski, ksiądz Rafał Winnicki, przedstawiciele Rady Miejskiej 
w Nasielsku oraz przedstawiciele współpracujących z MOPS jednostek. 
Podczas spotkania dyrektor MOPS, Monika Nojbert, dziękowała pracow-
nikom za ich trudną i często niedocenianą pracę. Także goście skierowali 
do pani dyrektor i pracowników wiele ciepłych słów i wyrazów uznania za 
ich trud, serce i zaangażowanie wkładane w pracę na rzecz osób najbar-
dziej potrzebujących. Tego dnia za długoletnią służbę bliźniemu wyróż-
nionych zostało dziewięciu pracowników MOPS. Ponadto Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej otrzymał wyróżnienie Marszałka Województwa 
Mazowieckiego jako jednostka szczególnie zaangażowana w działania  
na rzecz wsparcia dziecka i rodziny na Mazowszu.

MOPS
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Praktyki ZSZ w Grecji
„Nowoczesny zawód dla Mazow-
sza” to prestiżowy projekt eduka-
cyjny realizowany przez Zespół 
Szkól Zawodowych w Nasielsku. 
P roj ekt  ten j e s t  f inan sowany  
ze środków Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Od 21 października  do 3 listopa-
da 2018 roku 35 uczniów kształ-
cących się w zawodach Technik 
logistyk, Technik ekonomista oraz 
Technik informatyk, miało okazję 
odbyć praktyki zawodowe w Gre-
cji. Uczniowie pod opieką swych 
wychowawców (p. Halina Zielińska, 
p. Iwona Kędel, p. Agnieszka Wy-
rwich–Kosela) zdobywali wiedzę 
zawodową oraz korzystali z pięk-
nej, słonecznej pogody.

Wyjazd poprzedzony był liczny-
mi przygotowaniami, m.in. do-
datkowymi zajęciami z języka 

angielskiego, które uwzględnia-
ły terminologię branżową, oraz 
warsztatami kulturowymi połączo-
nymi z podstawami języka grec-
kiego.

Czterog wiazdkowy Hotel Po-
seidon Palace w Riwierze Olim-
pijskiej, to ekskluzywne miejsce 
naszego pobytu. Niektóre zajęcia 
uczniów odbywały się w hotelu, 
inne zaś w okolicznych miejsco-
wościach. Technicy ekonomiści 
zgłębiali tajniki rozliczeń podatko-
wych, zapoznawali się z zadaniami 
realizowanymi w poszczególnych 
działach firm. Poza tym brali udział 
w warsztatach dotyczących prawa 
pracy. Technicy logistycy  zapo-
znali się z funkcjonowaniem hur-
towni oraz firm, poszerzali wiedzę 
w zakresie przedmiotów bran-
żowych. Uczestniczyli również 

w szkoleniu praktycz-
nym z wykorzystaniem 
narzędzi komputero-
wych, układali modele 
towarów na ciężarów-
ki, planowali transport 
i dostosowywali wagę 
towaru, przeliczając cię-
żar załadunku. Wzięli 
również udział w wykła-
dzie na temat transportu.  
Technicy informatycy 
zaś mieli okazję odwie-
dzić S.T.E.M. Robotics 
Academy. Podczas za-
jęć konfigurowali sprzęt 
komputerowy i opro-
gramowanie - uruchamiali, instalo-
wali i montowali sprzęt niezbędny 
do programowania, jednocześnie 
od razu wykorzystując nabyte 
umiejętności w praktyce, m.in. pro-
gramowali trasę robotów i dosto-

sowywali roboty do warunków 
środowiska.

Pobyt w tak atrakcyjnym miej-
scu w ykorz ysta l i ś my rów-
nież na odpoczynek – kąpiele 
w basenach, w morzu, spacery  
po urokliwych zakątkach Lep-
tokarii. Mieliśmy również moż-
l i wość g r y w kosz ykówkę, 
w tenisa, golfa. Powodzeniem 
cieszyła się również hotelowa si-
łownia. Po pierwszym tygodniu 
praktyk przyszedł czas na spo-
tkanie integracyjne poszczegól-
nych grup i opiekunów. Wtedy 
też zaszczycili nas swoją obec-

nością, w ramach wizyty monito-
rującej, Pani Magdalena Biernacka 
– Starosta Powiatu Nowodwor-
skiego, Pani Agnieszka Rutkowska 
– Dyrektor Szkoły oraz Pan Janusz 
Drwęcki – Kierownik Szkolenia 
Praktycznego. Uczestnicząc w wie-
czorze greckim, przekonaliśmy się, 
że Grecy są wesołym, rozśpiewa-
nym i roztańczonym narodem.

 Kolejne dni upłynęły nam na zwie-
dzaniu ciekawych i urokliwych 
miejsc. Słynne klasztory zawieszo-
ne między niebem a ziemią – to 
największa atrakcja w kontynentalnej 
Grecji. Meteory to jedno z najważ-
niejszych centrów prawosławnego 
monastycyzmu. Zwiedzając klasz-
tory, podziwialiśmy przepiękne 
freski, ikonostasy, ikony. Wyciecz-
ka na Skhiatos to kolejna przygoda 
podczas naszego dwutygodniowe-
go wyjazdu. Niezapomniany rejs 

statkiem, przepiękne krajobrazy 
i zachwycające wyspy, to atrakcje, 
które na długo pozostaną w naszej 
pamięci. Możliwość uczestnicze-
nia w projekcie okazała się wielkim 
wyzwaniem oraz szansą zdobycia 
wiedzy merytorycznej, niezbęd-
nej naszym uczniom w wybranych 
zawodach. Poza tym przebywa-
nie w tak malowniczym miejscu, 
połączone z pasjonującymi wy-
cieczkami sprawiły, że wyjazd ten 
na długo zachowamy w pamięci. 
Ostatnie słowa kieruję w stronę na-
szych uczniów – uczestników wy-
jazdu. Byliście wzorem dla innych, 
zarówno pod względem zachowa-
nia, jak i wiedzy. Bez wątpienia jest to 
również zasługa Waszych rodziców. 
Godnie reprezentowaliście naszą 
szkołę oraz nasz kraj. Nigdy się nie 
zmieniajcie.

Agnieszka Wyrwich - Kosela

O G Ł O S Z E N I A
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ZE SZKÓŁ. SP Budy Siennickie

100 lat Niepodległej
W bardzo oryginalny sposób przed-
szkolaki i uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Budach Siennickich, w piątek, 
9 listopada br., uczcili 100. rocznicę 
Odzyskania Niepodległości. O godz. 
11.00 wszyscy uczestniczyli w po-
chodzie po „ścieżce biało-czerwo-
nych stópek”. Ta prowadziła do sali 
sportowej, gdzie miały miejsce głów-
ne uroczystości. Dzieci ustawiły się 
tam w taki sposób, aby patrząc na nich 
z góry można było odczytać napis 
„100 lat”. Dodatkowo trzymały biało-
-czerwone balony. Następnie o godz. 
11.11 wszyscy zgromadzeni odśpie-
wali hymn Polski, włączając się tym 
samym w akcję „Rekord dla Niepod-
ległej”. Na zakończenie laureaci kon-
kursu recytatorskiego i dotyczącego 
ułożenia najpiękniejszych życzeń 
dla ojczyzny zaprezentowali swoje 
wiersze i życzenia. My prezentujemy  
je poniżej i zwycięzcom gratulujemy!

Życzenia dla Ojczyzny
Moja kochana Ojczyzno
Z okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości życzę Ci jak najdłuż-
szego istnienia. Pragnę, aby Twoje 
granice geograficzne pozostały nie-
naruszalne oraz żebyś wiecznie była 
niepodległa. Pamiętaj również, że 
my, Polacy, zawsze będziemy o Cie-
bie walczyć.

Piotr C. kl. V
Droga Ojczyzno, 
po 123 latach niewoli, życzę Ci byś za-
wsze była wolna, niepodległa i nieza-
leżna. Byś była piękna i potężna. Bądź 

bezpiecznym domem, ostoją spokoju 
dla mnie i moich rodaków – Polaków. 
Życzę Ci, kochana Polsko, by żadne 
wojny i konflikty nie zadawały Ci ran i 
bólu. Przyrzekam Tobie, że będę dba-
ła o Twoje dobre imię.

Oliwia N. kl. V
Ojczyzno moja kochana
przez 123 lata przez zaborców nęka-
na,
życzę Ci, by już żaden wróg
nie stanął u Twoich dróg.
By żyło nam się teraz miło
I żeby nic nam nie groziło.
By każdy Polak, duży czy mały
stał na straży Twojej chwały.
By wojenna zawierucha
żniw już więcej nie zbierała,
a flaga biało-czerwona
spokojnie na wietrze się kołysała.
Gdy jedenastego listopada słonko 
nam zaświeci
niech popłynie hymn wolności z gar-
deł wszystkich dzieci.
Niech usłyszy świat ten cały,

jak nasz naród jest wspaniały.
Dziś w setną wolności rocznicę
Ja, Polka mała, Ci z serca życzę.

Amelia K. kl. IV
Kochana Polsko!!!
Dziś wielki dzień, bo właśnie 100 lat 
temu stałaś się wolnym krajem. Dla-
tego też kieruję do Ciebie najserdecz-
niejsze życzenia, abyś już zawsze była 
wolna i niezależna. Życzę Ci odda-
nych i wiernych obywateli, którzy za-
wsze będą bronić Twoich wartości, 
dbać o Twoje tradycje. Obywateli, 
którzy będą pamiętać nie tylko Twoje 
dobre czasy, ale i te ciężkie, takie jak I 
czy II wojna światowa, i będą przeka-
zywać Twoją historię z pokolenia na 
pokolenie. Obywateli, którzy przede 
wszystkim będą Cię kochać i szano-
wać. Życzę Ci, Polsko, mądrych rzą-
dzących, którzy zadbają o dobro 
Twoje i całego społeczeństwa, by już 
nikt nie musiał opuszczać Twoich gra-
nic i za Tobą tęsknić. Kochana Polsko, 
Ojczyzno, pragnę byś zawsze była je-
dynym, umiłowanym, bezpiecznym 

i wolnym krajem dla swoich dzieci. 
Życzę Ci, aby każdy z nas mógł po-
wiedzieć: jestem dumny, bo jestem 
POLAKIEM.

Kacper K. kl. IV
Droga Ojczyzno!
Jedenastego listopada obchodzi-
my Twoje święto. W tym roku jest to 
święto wyjątkowe, bo obchodzimy 
Twoją setną rocznicę niepodległo-
ści. Dlatego z tej uroczystej okazji 
życzę Ci, żebyś w ogóle widniała 
na mapach, tak jak do tej pory. W 
czasie I i II wojny światowej wiem, 
że to był trudny okres i smutno mi, 
jak sobie pomyślę o naszych dziel-
nych żołnierzach, że oddali za nas 
życie. Ale też oddaję im pełny ho-
nor, że byli tacy dzielni i wojowni-
czy oraz mieli wiarę, że im się uda. 
I tak się stało, udało im się, mieli ra-
cję! Dzięki nim do dziś jestem wol-
na, mam własny kraj – Ciebie, kraj, 
w którym jak najbardziej mogę się 
posługiwać językiem polskim i mam 
własne godło, flagę oraz mój pięk-

ny hymn. Ogólnie jestem dumna, 
że jestem Polką.

Widzę i słyszę Ciebie. Jesteś śpiewem 
ptaków o poranku, zielonymi drze-
wami lekko chwiejącymi się w rytm 
wiatru, szczytami Tatr pobielonymi 
lśniącym śniegiem, szumem Bałty-
ku, wstęgą Wisły i Odry, mazurski-
mi jeziorami – darem lodowców, 
świadków naszej przeszłości. Twój 
oddech czuję w szeleście kartek 
polskiej literatury. To z niej wyłania 
się obraz wielkich zwycięstw i pora-
żek. Z każdej się dźwignęłaś, ucząc 
nas, że nigdy nie można się podda-
wać, że zawsze trzeba być gotowym 
dla ofiar dla Twojego dobra.

Życzę Ci, żeby wszyscy Polacy my-
śleli tak jak ja. Żeby nigdy nie straci-
li ducha walki i wiary w odzyskanie 
niepodległości. Żeby byli patrio-
tami i wyrażali szacunek do Cie-
bie poprzez: czynne uczęszczanie 
na lekcje historii, czytanie literatu-
ry polskiej, kształcenie języka pol-
skiego, kultywowanie narodowej 
tradycji.

Mówiąc o Tobie nie można nazwać 
Cię wyłącznie „miejscem”, jesteś 
naszą Ojczyzną, przyjacielem, któ-
ry nigdy nie zadrwi, lecz podniesie 
na duchu. Życzę, abyś była zawsze 
wolna, bezpieczna, szanowana i ko-
chana. Niech sławią Twoje imię na 
świecie, bo jesteś wzorem niezłom-
ności, honoru i bohaterstwa.

Dominika K. kl. IV
E.G.
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Krok w dobrym kierunku  
– Żyję świadomie
Niech ktoś zatrzyma wreszcie ten świat... - był taki okres w moim życiu, w którym tak 
wołałam. Teraz już nie. Zatrzymałam się. Dzisiaj delektuję się smakiem i aromatem przy-
rządzonej herbaty. A Ty, Drogi Czytelniku, chcesz dalej żyć w tym kołowrotku, stresie?

W ciągu dnia jest wiele przyjemnych chwil, których mógłbyś doświadczać, np. zapachu świeżo zaparzonej kawy. 
A może właśnie coś zjadłeś i czujesz się przyjemnie najedzony. Podczas spaceru wsłuchaj się w szelest liści pod 
stopami, zachwycając się jesiennym słońcem. Doświadczanie życia to pełna świadomość tego, co dzieje się 
w chwili obecnej w Twoim otoczeniu, ciele i umyśle. A czy zdarzyło Ci się, że nie pamiętałeś wykonania czyn-
ności typu wyłączenie żelazka lub kuchenki gazowej, zamknięcie drzwi na klucz? Ile razy wracałeś się do domu 
by to sprawdzić? I co wtedy poczułeś? Zapewne złość! A co teraz czujesz?

Możesz mieć piękny dom, super samochód, wszelkie dobra materialne, z tym, że największymi wartościami są 
ludzie, którzy Cię otaczają, jak również to kim jesteś.

Drogi Czytelniku, zmiana zaczyna się od inspiracji lub od przykrego w skutkach zdarzenia (np. nagła choroba, 
wypadek). Wiem, że zatrzymanie się to jest jedna z najlepszych inwestycji w jakość naszego życia. Dzisiaj pracuję 
jako coach. Pomogę Ci odnaleźć własną drogę. Moim celem jest wzmocnić Cię w podjęciu decyzji o zmianie, 
która będzie wynikała z inspiracji. Właśnie dzisiaj masz kolejną taką szansę. Wierzę, że słowa, które kieruję do Cie-
bie mogą stać się dla Ciebie próbą refleksji. Teraz sięgnij do swojego notatnika „4Myśli”, otwórz na nowej stronie 
i zapisz  odpowiedź na pytanie: Jaki masz stosunek do życia?

Może taki jak ja, odczuwasz wobec niego pokorę? Przyszliśmy na ten świat i kiedyś odejdziemy. Mając tego świa-
domość planuję swoje życie tak, jakbym miała dożyć przynajmniej setki. Zadaję sobie pytania: Ile to dokładnie 
lat? Na co chcę przeznaczyć ten czas?

Proszę narysuj poziomą linię, która będzie symbolem Twojej całej życiowej drogi. Zaznacz na tej linii rok uro-
dzenia, jako pierwszy z lewej (np. 1995). Następnie zaznacz swój wiek (np. 23) lub bieżący rok (2018). Natomiast 
po prawej stronie  zaznacz rok, w którym będziesz obchodził setne urodziny (np. 2095). W ten sposób określiłeś 
ramy czasowe obejmujące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zastanów się (daj sobie czas), które wydarzenia 
są według Ciebie najważniejsze. Zaznacz na linii życia, kiedy one miały miejsce.

Mając na uwadze wszystkie wydarzenia, które zapisałeś na linii życia, odpowiedz na pytania:
1. Jakie refleksje pojawiły się podczas tworzenia Twojej linii życia?
2. Co myślisz o Twojej linii życia?
3. Jakie uczucia towarzyszą Ci, gdy obserwujesz swoją przeszłość?
4. Które wydarzenie z przeszłości wywarło największy wpływ na Twoje obecne postrzeganie rzeczywistości?

Teraz  przejdźmy do przyszłości. Zapisz na linii swoje marzenia i plany.
1. Jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość?
2. Jakie uczucia towarzyszą Ci, gdy obserwujesz swoją przyszłość?
3. Które z tych marzeń i planów są dla Ciebie najważniejsze i dlaczego?
4. Które wydarzenia z przeszłości pomagają lub utrudniają Tobie realizację twoich marzeń i planów?

Daj sobie czas, bądź cierpliwy i dojrzewaj do odpowiedzi. Pobądź 
sam ze sobą. Drogi Czytelniku, pamiętaj, że notatnik „4Myśli” to 
miejsce na Twoje przemyślenia, notatki, odpowiedzi, cele jakie so-
bie postawisz oraz plany. Jeżeli dopiero dzisiaj zaczynasz fascynu-
jącą podróż swojego życia, przypomnę, że w poprzednim artykule 
zaproponowałam założyć fizyczny lub elektroniczny notatnik z ła-
twym dostępem dla Ciebie.

Pamiętaj, nie ma ważniejszych pytań niż te, które zadajemy sobie. 
Autorefleksja to podstawowy etap każdej decyzji i działania w Na-
szym życiu.

Zaufaj sobie i żyj na własnych warunkach. Wyznacz swoją trasę 
i krok po kroku zacznij nią podążać.

Dziękuję, że mogę Ci w tej podróży towarzyszyć.
Iwona Wróblewska

e mail: iwona@4mysli.pl.

Nazywam się Iwona Wróblewska. 

Jestem Coachem, Mentorem i Trene-
rem. Wierzę, że każdy człowiek ma 
potencjał do wprowadzenia zmian 
w życiu, aby stało się ono lepszym. 

Towarzyszę ludziom w rozwoju oso-
bistym i zawodowym. Wzmacniam 
ich wiarę w siebie. Prywatnie jestem 
spełnioną kobietą, szczęśliwą żoną 
i mamą dwóch dorosłych synów. 

Jestem przekonana, że szczęśliwi ro-
dzice wychowują szczęśliwe dzieci.

ABC OGRODNICTWA

Radosne 
Chryzantemy
Janusz Popławski w między-
wojennej Polsce zachwycał 
kraj sentymentalnym tan-
giem Chryzantemy zło-
ciste, które według niego 
powinny stać w kryształo-
wym wazonie i koić smu-
tek i żal. A zatem te kwiaty 
o żywych kolorach i cha-
rakterystycznym zapachu 
nie zawsze kojarzyć się muszą z rodzinnymi spotkaniami przy grobach 
bliskich nam osób.

Chciałabym zachęcić do spojrzenia na te wyjątkowe kwiaty na nowo 
i zwrócić uwagę, że chryzantemy towarzyszą nam cały rok i pojawiają 
się w sprzedaży o różnych porach roku. Wielu ogrodników upodobało je 
sobie, doceniając ich żywe kolory, które rozświetlają kompozycje kwiet-
ników w miesiącach, gdy inne rośliny dawno zamieniły się we wspo-
mnienia. Tu warto przypomnieć, że tajemnicą dobrej aranżacji ogrodu 
jest takie zestawienie roślin, które w każdej porze roku może zachwycić 
nowym kolorem i fenomenem, jak np. odmiany kwiatów o romantycz-
nej nazwie Amour Yellow czy czerwono żółte Baton Rouge. Odmiany 
chryzantem o kwiatach średniej wielkości lub drobnych wykorzystywa-
ne są coraz częściej do pięknych wiązanek, a także kompozycji donicz-
kowych i bukietowych. Jako ozdobne rośliny ogrodowe i na kwiat cięty 
wykorzystuje się np. chryzantemy wielkokwiatowe, margerytki czy san-
tini. Chryzantemy cenione są ze względu na różnorodność kwiatosta-
nów. Odmiany chryzantem dzielimy na wielkokwiatowe, średnio czy 
drobnokwiatowe, a także gałązkowe, o drobnych kwiatach - margerytki 
(zw. też margaretkami) i santini. Uprawiane często chryzantemy samo-
krzewiące tworzą formy kuliste i wymagają najmniej prac pielęgnacyj-
nych. Hodowcy chryzantem wyhodowali odmiany o różnych kształtach 
i kolorach kwiatów, np. białych, kremowych, różowych, fioletowych, 
żółtych, rudych, czerwonych czy dwubarwnych.

Kwiaty czarne i niebieskie nie występują naturalnie, są jedynie farbowa-
ne. Kwiatostany chryzantem mogą być pełne, półpełne, anemonowe 
(jak kwiaty zawilców), w kształcie kul, półkul, pomponów, talerzyków itp. 
Płatki kwiatów też różnią się między sobą. Występują np. w kształcie ję-
zyczkowych płatków czy w kształcie malutkich łyżeczek, rurek, igiełek 
i innych.

Chryzantemy najlepiej posadzić na stanowisku dobrze nasłonecznio-
nym, choć nadmiar promieni słonecznych może im szkodzić. Lepiej 
nie narażać ich na palące słońce. Należy zadbać też o odpowiedni czas 
naświetlania, gdyż ich pąki kwiatowe zawiązują się, gdy dzień staje się co-
raz krótszy. Kwitną wtedy, aż do pierwszych mrozów. Co roku na rynku 
pojawia się wiele nowych odmian np. bardzo ładne odmiany Silent czy 
Royals. Optymalna temperatura dla chryzantem to 18 -20 stopni. W niż-
szej temperaturze rośliny te kwitną dłużej.

Nie wszystkie odmiany chryzantem są odporne na mróz. Najbardziej 
odporne są chryzantemy bylinowe drobnokwiatowe. Warto jednak za-
bezpieczyć ich korzenie na zimę, okrywając je gałązkami roślin iglastych, 
np. gałązkami świerku czy sosny. Do okrywania chryzantem nie zaleca 
się używania kory, kompostu czy suchych liści, gdyż mogą powodować 
gnicie roślin i choroby grzybowe.

Uprawa chryzantem nie należy do łatwych, gdyż zależy od odmiany 
i technologii produkcji. Żeby rośliny te ładnie zakwitły, należy je wprowa-
dzić w krótki dzień. To wymaga okrywania tuneli czarną folią, co może 
też doprowadzić do przegrzania roślin. Zbyt wysoka temperatura źle 
wpływa na budowę i wzrost kwiatostanów.

Do uprawy wieloletniej nadają się odmiany zimujące w gruncie np. 
odmiany Carmen i Monaco o czerwonych kwiatach, odmiana Solar 
o żółtych kwiatach, odmiana Raja o żółto-pomarańczowych kwiatach, 
odmiana Rubra o kwiatach różowych czy odmiany: Bella Gold, Ali Baba, 
Izis, Starlet, Tip Top i wiele innych.

Należy zaznaczyć, że chryzantemy kupowane jesienią, około pierwsze-
go listopada, nie nadają się do posadzenia w ogrodzie. Rosnącym w do-
nicach chryzantemom należy przyciąć pędy po przekwitnięciu. W celu 
przechowania do następnego roku korzeni chryzantem mniej odpor-
nych na niskie temperatury, zaleca się przeniesienie donic z chryzante-
mami w chłodne, ale jasne miejsce, zapewniające temperaturę 5 - 6°C 
i podlewanie ich co jakiś czas, by zapobiec przesuszeniu ziemi. Wysadzić 
do gruntu można je dopiero po 15 maja.

Chryzantemy wieloletnie należy co 2 - 3 lata przesadzić na nowe miej-
sce. A w przerwach pomiędzy ogrodniczymi pracami zaleca się, by 
spojrzeć na chryzantemy świeżym spojrzeniem i nie zapominać o ich 
ulotnej radosnej naturze. Radosne chryzantemy to także polska tradycja.

Elżbieta K.

ROŚLINA MIESIĄCA

Dereń biały
Dereń biały Cornus alba to bardzo ciekawy krzew, który zrzuca li-
ście na zimę, a mimo to pozostaje ozdobą ogrodu późną jesienią 
i zimą, kiedy to przyciąga wzrok pięknymi, połyskującymi, czerwo-
nymi pędami, które bardzo atrakcyjnie wyglądają, zwłaszcza na tle 
białego śniegu. To właśnie dlatego jest on częstym gościem w wielu 
jesienno-zimowych kompozycjach kwiatowych.

Smukłe, proste łodygi, tworzą gęste, czerwone zarośla. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, zaleca się przycinanie 
pędów, co sprowokuje wyrastanie nowych, młodych, ładnie wybarwionych pędów. Derenie najlepiej rosną na 
stanowisku słonecznym albo w bardzo lekkim cieniu. Małe kwiatostany derenia złożone są z kremowożółtych 
kwiatków, które nie są jednak tak dekoracyjne, jak jego krwistoczerwone pędy.

Niektóre derenie białe mają również ozdobne liście np. dereń Elegantissima o szarozielonych liściach z białym 
obrzeżem lub dereń Sibirica o jaskrawoczerwonych liściach i pędach. Dereń Spaethii ma natomiast liście pięknie 
zabarwione na złoty kolor.

Największym atutem derenia pozostają jednak ognisto-czerwone pędy zimą, bez wątpienia warto więc rozważyć 
ten krzew przy planowaniu ogrodu, który będzie budził zachwyt przez cały rok.

E.K.
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Pierwsze siłownie 
napowietrzne
Mieszkańcy Nasielska oraz sołectwa Cieksyn doczekali się pierwszych si-
łowni zewnętrznych. Dwie Otwarte Strefy Aktywności zostały wykonane 
przez firmę KABA Leszek Kaczyński, zaś same maszyny zostały nabyte 
od warszawskiej firmy Body Works.

Jak zapewnia Radosław Kasiak, kierownik wydziału inwestycji nasielskiego 
magistratu, obydwie siłownie są ogólnodostępne i może z nich korzystać 
każdy o odpowiedniej dla niego porze. W Nasielsku siłownia zlokalizo-
wana jest przy Szkole Podstawowej nr 2, od strony ul. Kościuszki. Podob-
nie w Cieksynie, strefa aktywności została umiejscowiona tuż przy szkole, 
obok boiska.

Maszyny znajdujące się w strefach aktywności są dostosowane do wieku 
i możliwości mieszkańców. W skład siłowni wchodzą: serfer – biegacz – 
twister; wyciskanie – wyciąg – prasa; drabinka – poręcze – steper; orbitrek 
- prasa – wioślarz; masażer bioder i pleców; duże obrotowe Koła Tai chi; 
stół do tenisa stołowego; stół betonowy do gry w szachy lub chińczyka.

W obu strefach ustawiono także 4 ławki z oparciem, tablicę informacyjną 
oraz kosz miejski ażurowy. W Cieksynie dodatkowo zamontowano stojak 
na rowery.

Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę 140 tys. zł. Gmina Nasielsk  
na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 49 900 zł.

E.G. 

SAMORZĄD WOJEWÓDZKI

Nowe władze sejmiku
Pierwsze posiedzenie Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego VI ka-
dencji odbyło się w poniedziałek, 
19 listopada br. Wybrano na nim 
nowe prezydium sejmiku oraz za-
rząd województwa.

Radni województwa  
mazowieckiego VI kadencji
W Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego funkcje radnych sprawo-
wać będzie 51 osób. Spośród nich 
23 osoby były radnymi w poprzed-
niej kadencji, a 28 będzie tę funkcję 
pełnić po raz pierwszy.

W sejmiku Koalicję Obywatelską 
(Platforma Obywatelska i Nowo-
czesna) reprezentuje 18 radnych: 
Katarzyna Bornowska, Helena Ci-
chocka, Piotr Kandyba, Urszula 
Kierzkowska, Tomasz Kucharski, 
Elżbieta Lanc, Maciej Lasek, Wio-
letta Paprocka-Ślusarska, Marcin 
Podsędek, Wiesław Raboszuk, Ra-
fał Rajkowski, Ludwik Rakowski, 
Krzysztof Skolimowski, Krzysztof 
Strzałkowski, Tomasz Śmietanka, 
Bartosz Wiśniakowski, Jadwiga Za-
krzewska oraz Izabela Ziątek.

Radnymi z PSL (8 osób) są: Miro-
sław Augustyniak, Paweł Obermey-
er, Mirosław Adam Orliński, Janina 
Ewa Orzełowska, Leszek Przybyt-
niak, Adam Struzik, Konrad Wojna-
rowski i Bożena Żelazowska.

Najwięcej, bo 24 radnych, re-
prezentuje PiS: Joanna Bala, Ewa 
Białecka, Andrzej Bittel, Artur Cza-
pliński, Łukasz Gołębiowski, Mi-
chał Góras, Agnieszka Górska, 
Maciej Górski, Marcin Grabowski, 
Michał Grodzki, Radosław Fogiel, 

Dominika Figurska, Jakub Kowal-
ski, Witold Kołodziejski, Wojciech 
Kudelski, Katarzyna Lubiak, Miro-
sław Milewski, Damian Olszewski, 
Michał Prószyński, Rafał Roma-
nowski, Stefan Traczyk, Wojciech 
Zabłocki, Tomasz Zdzikot i Krzysz-
tof Żochowski.

Radnym sejmiku z ramienia Bez-
partyjnych Samorządowców zo-
stał Konrad Rytel.

Prezydium i zarząd
Przewodniczącym Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego wybra-
ny został Ludwik Rakowski (KO) 
– przewodniczący sejmiku IV i V 
kadencji, burmistrz dzielnicy Wila-
nów m.st Warszawy. Radni wybrali 
również trzech wiceprzewodniczą-
cych. Zostali nimi Tomasz Antoni 
Kucharski (KO) – radny wojewódz-
twa III–V kadencji, wiceprzewodni-
czący sejmiku, burmistrz dzielnicy 
Praga Południe m. st Warszawy; Mi-
rosław Adam Orliński (PSL) – radny 
województwa IV i V kadencji, praw-
nik, doktorant prawa konstytucyj-
nego UW, a także Marcin Podsędek 

(KO) – pracownik Kancelarii Sejmu 
RP.

Na stanowisko marszałka woje-
wództwa mazowieckiego po raz 
kolejny (od 2001 r.) został wybra-
ny Adam Struzik (PSL). Wicemar-
szałkami zostali: Wiesław Raboszuk 
(KO) – pełniący tę funkcję również 
w poprzedniej kadencji, a także 
Rafał Rajkowski (KO) – radny wo-
jewództwa V kadencji, od 2015 r. 
członek zarządu województwa ma-
zowieckiego.

Do zarządu wybrano: Elżbietę Lanc 
(KO), która pełniła tę funkcję rów-
nież w poprzedniej kadencji i Janinę 
Ewę Orzełowską (PSL), która w mi-
nionej kadencji była wicemarszał-
kiem województwa.

W sejmiku działają trzy kluby rad-
nych: Klub Radnych Koalicji Oby-
watelskiej, Klub Radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i Klub Rad-
nych Prawa i Sprawiedliwości . 
Dwa z nich (KO i PSL) złożyły na 
ręce przewodniczącego sejmiku 
oświadczenia o udzieleniu popar-
cia dla zarządu województwa ma-
zowieckiego, zaś Klub Radnych PiS 
złożył oświadczenie o odmowie 
udzielenia zarządowi województwa 
mazowieckiego swojego poparcia. 
Jest to o tyle istotne dla dalszej pra-
cy sejmiku, że zgodnie z nowy-
mi przepisami, przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej będzie radny 
reprezentujący największy klub, 
który odmówił udzielenia popar-
cia zarządowi (art. 23 ust. 3a usta-
wy o samorządzie województwa).

(red.) za: www.mazovia.pl

Z PUP

Lokalni pracodawcy dla młodzieży
W pięciu placówkach oświatowych na terenie powiatu nowodworskiego odbyły się spotkania z lokalnymi pracodawcami. Wizyty były 
zaplanowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na dni 13 - 16 listopada br. A wszystko w związku z Eu-
ropejskimi Dniami Pracodawców 2018.

Spotkania miały miejsce w Zespole Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku, a także w Zespole Szkół Zawo-
dowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim i w sąsiedniej gminie, czyli w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.

Na poziomie europejskim wydarzenie jest włączone w Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, a EDP 2018 są jednym z jego 
komponentów. Motto tegorocznego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, podobnie jak w ubiegłym roku brzmi: Odkryj swój talent.

Spotkania, które odbyły się w nowodworskim powiecie w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2018, miały na celu przede wszyst-
kim zaprezentowanie tutejszej młodzieży możliwości zawodowych na lokalnym rynku. Poza tym były tak przygotowane, aby zachęcić 
młodych ludzi z potencjałem do pozostania w swoim miejscu zamieszkania i wspierania swoją wiedzą i umiejętnościami tutejszych firm. 
Jednocześnie był to także ukłon w kierunku przedsiębiorstw, aby korzystały ze współpracy z instytucjami sektora edukacji.

Uczniom i nauczycielom zaprezentowały się następujące firmy: ILS Sp. z o.o. należąca do Grupy Inter Cars Sp. z o.o., Model Opakowania 
Sp. z o.o., Artixen.net Sp. z o.o., Omega It Consulting S.C., Fundacja Pomocy Dzieciom Podaj Rękę Małemu Przyjacielowi – właściciel 
marki Other Media, Best Leaders Group należący do MH&CR MANAGEMENT Sp. z o.o., Lukullus Sp. z o.o., Jakub Urbaniak Złotopolska Dolina, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej oraz Tygodnik 
Nowodworski. Na spotkaniach miały też miejsce prezentacje umiejętności zawodowych uczniów, którzy mogli wykazać się przed, być może, przyszłymi pracodawcami.

E.G. za: PUP NDM
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Przedszkole - drugi dom.  
Pasowanie  
na przedszkolaka
Pierwszą, bardzo ważną uroczystością w życiu każdego dziecka przekra-
czającego próg przedszkola jest pasowanie. To emocjonujące wydarzenie 
zarówno dla maluchów, jaki i dla ich rodziców.

Przez dwa dni, 8 i 9 listopada br., sala przedszkolna zmieniła się w baj-
kową krainę kredek, będących atrybutem wzorowego ucznia. Chłopcy 
i dziewczynki przybyli wtedy w odświętnych strojach oraz granatowych 
biretach. Do przedszkolnej rodziny oficjalnie przyjęto 34 dzieci. W części 
artystycznej kilkulatki wykazały się talentami wokalno-tanecznymi i recy-
tatorskimi, prezentując tym samym efekty swojej dwumiesięcznej pracy. 
Pięknie deklamowane wiersze wywołały wśród publiczności łzy radości 
i wzruszenia. Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam, przedszkole 
drugim domem jest - słowa piosenki Przedszkole - drugi dom stanowi-
ły pewnego rodzaju hymn, który będzie wspierał wychowanków w ich 
edukacyjnej wędrówce. Po przedstawieniu mali adepci złożyli przysięgę, 
obiecując, że będą zgodnie się bawić, porządkować salę, mieć roześmiane 
buzie i mocno kochać swoje panie. Następnie pani Monika Duchnowska 
i pani Karolina Karpińska - dyrektorki przedszkola, dokonały uroczystego 
pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Obsypywanie kolorowymi 

piórkami nadało temu oficjalnemu aktowi wyjątkowego, symbolicznego 
charakteru. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia podopieczni otrzymali 
dyplomy, medale i linijki.

Wykonanie wspólnego zdjęcia oraz słodki poczęstunek okazały się miłym 
zwieńczeniem tych doniosłych chwil.

Życzymy wszystkim przedszkolakom sukcesów, radosnych i pełnych po-
zytywnych doświadczeń dni, a przede wszystkim tego, by zawsze czuły 
się w przedszkolu jak w domu.

Milena Kowalska-Bryśkiewicz

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Słodka wycieczka
Jedną z atrakcyjniejszych tegorocz-
nych wycieczek był wyjazd uczniów 
Szkoły Podstawowej w Popowie Bo-
rowym do fabryki słodyczy WEDEL 
w Warszawie.

Wycieczka odbyła się 13 listopada br. 
i, oprócz zwiedzania zakładu produ-
kującego najpopularniejsze słodkie 
przysmaki, obejmowała spacer po 
placu Józefa Piłsudskiego łącznie ze 
zmianą warty honorowej przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza oraz zwiedza-
nie zbiorów Muzeum Etnograficznego, 
mieszczącego się przy ulicy Kredyto-
wej.

W zorganizowanej przez troje na-
uczyciel i  wycieczce udział wzię ło  
25 uczniów naszej szkoły. Były to dzieci z klas V-VIII. Mała ilość uczestników zależna była od liczby miejsc 
dla zwiedzających WEDEL.

W fabryce może przebywać tylko 30 osób wraz z opiekunami. W czasie zwiedzania dzieci obejrzały 
z oszklonej antresoli proces produkcji czekolady, podglądały pracę mistrzów z pracowni Rarytasów – 
ręcznie zdobione czekoladowe figurki, bombki i … butelki szampana! W sali wystawowej, w gablotach, 
podziwialiśmy ręcznie robione czekoladowe dzieła sztuki: figurki ludzi, zwierząt, obrazy, co wywoływało 
nieustanne okrzyki zachwytu wycieczkowiczów.

W sali projekcyjnej pokazano nam film o pochodzeniu kakao, aby w chwilę po projekcji poczęstować nas 
kubkiem gorącej pitnej czekolady. Mogliśmy dwukrotnie skosztować też słodyczy wedlowskich: czekolad 
i cukierków. Na koniec każdy uczestnik otrzymał upominek składający się z wyrobów WEDEL.

Po tych słodkich chwilach udaliśmy się do Ogrodu Saskiego, by pochylić czoła przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 
W czasie naszego pobytu na placu odbyła się zmiana warty honorowej przed wiecznie płonącym ogniem 
Grobu Nieznanego Żołnierza.

Nieco zadumani udaliśmy się spacerem do Muzeum Etnograficznego, by zobaczyć jego rewelacyjne i uni-
katowe zbiory: stroje ludowe z Polski i zagranicy, elementy ludowego wyposażenia służącego do obrzę-
dów typu zapusty, andrzejki, gaiki oraz sprzęty gospodarskie, pszczelarskie, narzędzia rolnicze, przedmioty 
codziennego użytku i wiele, wiele innych ciekawych eksponatów. Mogliśmy również obejrzeć wystawę 
rzeźb i obrazów ludowych, a także posłuchać ludowej muzyki.

Treść i zakres wycieczki wpisuje się w realizowany przez szkołę projekt ,,Dobre, bo polskie”. Mamy się czym 
pochwalić, a warto zachęcać uczniów do zachowania pamięci i tradycji kulturowych. Dopełnieniem wy-
cieczki były wspaniałe fotografie i …. zapach czekolady, którą pachniały nasze ubrania.

J. Szymańska

NASZE SPRAWY

Chór „Lira” koncertuje
W niedzielę, 18 l i-
stopada br., koncer-
tu patr iot ycznego 
oraz Mszy polskiej 
Jana Maklakiewicza 
z akompaniamentem 
Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z Jońca 
i gościnnym udziałem 
sopranistki Agnieszki 
Sztabnik-Baran, mie-
li okazję wysłuchać 
wierni z rzymskoka-
tolickiej paraf ii p.w. 
Miłosierdzia Boże-
go w Pułtusku. O na-
głośnienie uroczystej 
mszy świętej zadbał 
Nas ie l sk i  Ośrodek 
Kultury. Wyjątkowe 
występy uświetnił y 
również odsłonięcie  
Pomnika Niepodległości 1918-2018, która stanęła na przeciwko budynku kościoła. Nie był to pierwszy występ 
Chóru Lira w tym miejscu. W 2014 roku na diecezjalnym festiwalu muzyki sakralnej – Sakrosong Diecezji Płoc-
kiej, odbywającym się średnio co 3 lata, Chór Lira zajął I miejsce.

Jak zapowiedziała Joanna Ostaszewska, dyrygent chóru Lira – był to już ostatni koncert patriotyczno-religijny 
– przynajmniej w tym roku. Obecnie chór zaczął przygotowania repertuaru bożonarodzeniowego. Tradycyjny 
koncert kolędowy odbędzie się 24 grudnia w nasielskim kościele św. Wojciecha o godzinie 23.15.

Michał B.



2130.11.–13.12.2018; Życie Nasielska nr 25 (515) PO GODZINACH

KINO NIWA ZAPRASZA
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 inny-
mi: nasz Święty Mikołaj, Trzej Mędrcy ze wscho-
du oraz Hoteiosho z Japonii. Kiedyś mieszkał tam 
także Monopolish - duch świąt ze starożytnego 
Rzymu - lecz został wygnany gdyż chciał być je-
dynym 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 19:30
5–9 grudnia, GODZ. 19:30

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

Grudniowy czas przedświątecznej gorączki roz-
pocznie się wraz z przypłynięciem do miasta nie-
zwykłego Świętego Mikołaja. Uruchomi to lawinę 
wyjątkowych zdarzeń. Romans z najpopularniej-
szym polskim piłkarzem spotka kobietę, której nikt 
nie nazwałby fanką futbolu. Zdrady i tajemnice za-
mieszają w niejednym małżeństwie, a dopracowa-
ny w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał.

5–9 grudnia, GODZ. 15:00

Dziadek d orzechów  
i cztery królestwa (2D dub.)

Familijny; Fantasy; USA; Czas trwania: 1 godz. 39 min.

Bohaterką filmu Dziadek do orzechów i cztery 
królestwa jest Clara, dziewczyna poszukująca je-
dynego w swoim rodzaju klucza, który pozwoli 
jej otworzyć pudełko z darem od zmarłej matki. 
W czasie poszukiwań trafia do tajemniczej, ma-
gicznej krainy. Tam spotyka żołnierza, Phillipa. 
Razem stają do walki ze złą Matka Ginger, wład-
czynią Czwartego Królestwa, aby zdobyć klucz 
i zaprowadzić ład i porządek w całej krainie.

5–9 grudnia, GODZ. 17:00

Fantastyczne zwierzęta:  
Zbrodnie Grindelwalda  

(2D dub.)
Fantasy; USA, Wielka Brytania; Czas trwania: 2 godz. 14 min.

Akcja filmu, do którego scenariusz napisała J.K. 
Rowling, rozpoczyna się w 1927 r., kilka mie-
sięcy po tym, jak Newt pomógł zdemaskować 
i schwytać niesławnego czarnoksiężnika Gellerta 
Grindelwalda. Ten dotrzymał danego wcześniej 
słowa i uciekł w dramatycznych okolicznościach.

12–16 grudnia, GODZ. 15:00

Miśków 2-óch  
w Nowym Jorku (2D dub.)

Fantasy; USA, Wielka Brytania; Czas trwania: 2 godz. 14 min.

Mianowany na króla Arktyki, sympatyczny Misiek 
powraca do Ameryki. W Nowym Jorku, z rąk bur-
mistrza, ma odebrać największe z możliwych od-
znaczeń – Wielki Klucz do Miasta. Na uroczystą 
galę Misiek stawia się w towarzystwie syna – Ju-
niora, trójki rozbrykanych lemingów oraz daw-
no niewidzianych przyjaciółek – Olimpii i Very. 
Niestety w trakcie imprezy ktoś kradnie Wielki Klucz, a wkrótce po tym do 
telewizji trafia nagranie, na którym widać naszego bohatera… rabującego 
nowojorskie banki. 

12–16 grudnia, GODZ. 17:00

Robin Hood: Początek 
(2D nap.)

Przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 44 min.

Zaprawiony w bojach podczas wypraw krzy-
żowych Robin z Loxley powraca w rodzinne 
strony, gdzie odkrywa, że jego zamek został 
splądrowany, a ziemie skonfiskowane przez 
chciwego Szeryfa z Nottingham. Co gorsza, 
ukochana Robina - piękna Marion, dając wiarę 
fałszywej wieści o jego śmierci, poślubiła innego mężczyznę. Żądny ze-
msty i sprawiedliwości Robin postanawia stanąć w obronie uciśnionych 
mieszkańców Nottingham. 

Baran 21.03-20.04
Przed Tobą bardzo pracowity czas. Masz 
szansę na realizację ryzykownych, ale zy-
skownych planów. W sprawach rodzinnych 
zapowiada się więcej spokoju. Ubieraj się 
ciepło, a potrawy doprawiaj czosnkiem.

Byk 21.04-20.05
Dostaniesz zlecenie, na jakim Ci zależy 
lub przeniesiesz się na lepsze stanowisko. 
Otwarcie mów o swoich potrzebach, 
a nie oczekuj, że bliscy odgadną co masz 
na myśli. Nie martw się na zapas.

Bliźnięta 21.05-21.06
Pilnuj ważnych spraw i nie daj się innym 
rozpraszać. Im bliżej Świąt, tym atmosfera 
w pracy będzie lepsza. Podczas towarzy-
skich spotkań uda Ci się dyplomatycznie 
wybrnąć z trudnych tematów.

Rak 22.06-22.07
Uda Ci się rozszyfrować czyjąś podwójną 
grę, dzięki czemu unikniesz współpracy 
z nieżyczliwą osobą. Pamiętaj o wszyst-
kich ważnych terminach i poświęcaj wię-
cej uwagi rodzinie.

Lew 23.07-23.08
Możesz poczuć się teraz trochę zagubiony 
i niepewny swoich zalet. To skutek prze-
męczenia, dlatego dobrze Ci zrobi trochę 
ciszy i świętego spokoju. Nie przejmuj się 
drobiazgami, a wszystko będzie dobrze.

Panna 24.08-22.09
Dobrze się zastanów, zanim założysz firmę, 
ale pamiętaj, że czasami warto zainwesto-
wać w coś, co dopiero w przyszłości przy-
niesie prawdziwy zysk. Wyśpij się, poczytaj 
książkę i trochę zregeneruj siły.

Waga 23.09-23.10
Działaj i nie bój się pomyłek, bo z nich też 
płynie jakaś nauka. Zamiast siedzieć przez 
telewizorem zacznij uprawiać sporty lub 
chociaż regularniej spaceruj. Nie daj sobie 
wcisnąć niepotrzebnych zakupów.

Skorpion 24.10-22.11
Okaże się, że potrafisz sprawnie uporać 
się z bardzo trudnymi problemami i szefo-
wie będą z Ciebie bardzo zadowoleni. Czas 
sprzyja także szkoleniom i wyjazdom. Wy-
ciągnij wnioski z życzliwej krytyki.

Strzelec 23.11-21.12
W pracy nie panikuj, bo lekki stres podzia-
ła na Ciebie mobilizująco i wszystko się 
uda zrobić w terminie. Co teraz zaczniesz, 
będzie się w przyszłości dobrze rozwijać. 
Dbaj o swój kręgosłup.

Koziorożec 22.12-20.01
Pozwól ludziom żyć ich własnym życiem, 
zamiast samemu decydować, co jest dla 
nich ważne. Na ambitne zadania i nowe, 
ciężkie obowiązki nie będziesz miał teraz 
ani siły, ani ochoty.

Wodnik 21.01-19.02
W razie kłopotów nie poddawaj się zbyt 
łatwo, tylko rozglądaj za następną szan-
są. Może być tam, gdzie inni zrezygno-
wali. Nie odkładaj na później tego, co 
możesz zrobić od razu. Pij więcej wody.

Ryby 20.02-20.03
Nie przegap korzystnych propozycji, 
szczególnie jeśli namawia Cię do nich oso-
ba godna zaufania. Potrzebujesz chwili wy-
tchnienia od domowych obowiązków,  
bo inaczej staniesz się nerwowy.

HOROSKOP
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Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Od początku listopada br., pełną parą ruszyły prace w budynku po 
byłej szkole w Świeszewie. Właśnie tam już od stycznia 2019 r. swo-
ją 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. 

Jesteśmy tam codziennie, by sprzątać, malować, remontować. Po-
święcamy każdą wolną chwilę na odnowienie całego obiektu, aby-
śmy jak najszybciej mogli z niego korzystać. 

My! czyli: członkowie SWS „Jan- Pol”, pracownicy i uczestnicy WTZ 
oraz nasze rodziny i przyjaciele.

Nie mamy środków f inansowych na remont budynku, dlatego 
wszystkich, którym los osób z niepełnosprawnościami nie jest obo-
jętny, 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 niepełno-
sprawnościami.

Wszystkim z całego serca dziękujemy za wsparcie i życzliwość.  
A relacje z naszych działań będziemy systematycznie zamieszczać 
na naszym FB.

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!

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

W zdrowiu najważniejsza 
jest profilaktyka
Szczepienia. Ustawa o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
zobowiązuje nas do corocznego szczepienia psa 
przeciwko wściekliźnie. Brak szczepienia karany 
jest mandatem w wysokości 500 zł. Oprócz tego 
obligatoryjnego szczepienia trzeba rozważyć 
oraz skonsultować z lekarzem weterynarii także 
szczepienie przeciwko chorobom wirusowym. 
Niestety, w naszych rejonach (gmina Nasielsk) zo-
stały ostatnio odnotowane przypadki śmiertelnych 
chorób wirusowych, takich jak parwowiroza czy 
nosówka. Szczepienia należy powtarzać co kilka 
lat (częściej u młodych zwierząt).

Pokarm. Dzienną rację jedzenia podziel na dwie 
części, tak aby pies dostał jedzenie dwa razy w ciągu dnia. Psy bytujące w budach należy szczególnie w okresie 
zimowym karmić gotowanym jedzeniem, najlepiej ciepłym (nie gorącym!). Poza tym koniecznie należy pa-
miętać o nalewaniu przynajmniej dwa razy dziennie wody do miski, szczególnie kiedy pies jest karmiony su-
chą karmą. To pomoże utrzymać psa w dobrej kondycji. Pamiętaj również, aby karmić psa zawsze po spacerze, 
najlepiej odczekując ok. 30 minut. Karmiąc pupila przed dawką intensywnego ruchu narażasz go skręt żołądka. 
W przypadku braku reakcji i interwencji lekarza weterynarii narażasz psa na konanie w męczarniach. Objawami 
skrętu żołądka jest ślinotok, niepokój, rozdęty brzuch, wymioty, trudności z oddychaniem, osłabienie, prze-
noszenie ciężaru ciała na przednie łapy. Pamiętaj w przypadku skrętu żołądka pomóc może jedynie operacja!

Pchły i Kleszcze. Kleszcze aktywne są cały rok. Dopiero temperatura poniżej zera stopni Celsjusza powoduje 
ich hibernację, a w temperaturze poniżej minus siedmiu stopni Celsjusza umierają jaja i larwy kleszczy. Kleszcze 
są nosicielami takich chorób jak babeszjoza czy, coraz częściej występująca u psów, borelioza. Babeszjoza jest 
chorobą śmiertelną i tylko szybkie podjęcie leczenia może ocalić twojego psa od śmierci. Koniecznie skonsultuj 
z lekarzem weterynarii, jakie powinieneś zastosować preparaty zabezpieczające.

Pasożyty wewnętrzne. Psa powinniśmy również chronić przed pasożytami wewnętrznymi. W tym celu należy 
minimum co pół roku odrobaczyć psa, podając tabletki odrobaczające. 
Takie preparaty możesz kupisz tylko u lekarza weterynarii, od niego rów-
nież dowiesz się jak dawkować lek, aby odrobaczenie było skuteczne. Jeśli 
masz inne zwierzęta w domu, należy je odrobaczyć w tym samym czasie.

Kastracja suk i samców. Zabieg, który oprócz skutków niepożądanych 
ciąż i kolejnych niechcianych miotów, jest zabiegiem profilaktycznym 
zapobiegającym rożnym chorobom, również nowotworowym (guz sut-
ków, guz jąder, prostaty itd.), zapobiega ropomaciczu u suk.

Trzeba być uważnym i obserwować swojego psa. Jeżeli coś cię zaniepo-
koi, pies będzie zachowywał się inaczej niż dotychczas, zauważysz u psa 
przedłużającą się apatię, brak apetytu, biegunkę, wymioty, kaszel i inne 
objawy, koniecznie udaj się do lekarza weterynarii.

Nie szukaj porad medycznych w Internecie, wśród osób niedoświadczo-
nych, które nie są lekarzami!

Anna Z.

DO ADOPCJI

Klara szuka domu
Do adopcji młoda suczka o imieniu Klara. Wiek ok. 1 roku, średniej wiel-
kości, bardzo przyjazna, wesoła, łagodna, lubi dzieci. Sunia wysterylizo-
wana, zaszczepiona i zaczipowana. Szukamy dla niej odpowiedzialnego 

domu, gdzie będzie dobrze traktowana do końca swoich dni. Obowiązuje 
procedura adopcyjna. Tel. w sprawie adopcji - 735 084 106.
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Brydż
Wyniki XIII Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego, 23.11.2018 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  169 pkt (58,68%)

2. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski  165 pkt (57,29%)

3. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski   144 pkt (50,00%)

4. Janusz Muzal – Janusz Wydra   135 pkt (46,88%)

5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   134 pkt (46,53%)

6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 133 pkt (46,18%)

7. Mariusz Figurski – Jacek Jeżółkowski   128 pkt (44,44%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:

1-2.  Piotr  Kowalski      133 pkt

 Grzegorz Nowiński     133 pkt

3. Krzysztof Michnowski     126 pkt

4. Janusz  Muzal     117 pkt

5. Janusz  Wydra     114 pkt

6. Waldemar Gnatkowski     113 pkt

7. Robert  Truszkowski     101 pkt

8. Mariusz Figurski      95 pkt

9.  Zbigniew Michalski     91 pkt

10-11. Kazimierz Kowalski     88 pkt

 Krzysztof Morawiecki     88 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

 PK

NASIELSK BASZTA TEAM

Bieg Mikołajkowy
Zapraszamy wszystkich w niedzielę, 2 grudnia br., na Bieg Mikołajkowy. 
O godzinie 11.00 spod Baszty ruszymy z workiem pełnym słodkości, 
które będziemy rozdawać napotkanym przechodniom. Będziemy ma-
szerować, także o kijkach Nordic Walking, biec - jak komu wygodniej.  
Nie martwcie się o tempo, na pewno każdy się tutaj odnajdzie. Mile wi-
dziane świąteczne stylizacje.

(IC)

NASIELSK BASZTA TEAM

Bieg Stulecia
11 listopada 2018 r. był szczególnym dniem dla naszego kraju. W tym dniu, 100 lat temu, Polska odzyskała nie-
podległość. Wachlarz pomysłów na upamiętnienie tego dnia był bardzo szeroki. My, jako Stowarzyszenie, po-
stanowiliśmy uczcić ten dzień na sportowo.

Dlatego też, wraz z Urzędem Miasta w Nasielsku przystąpiliśmy do projektu pn. Narodowy Bieg 100-lecia  
od Bałtyku do Tatr. „Bieg stulecia” odbył się na terenie Stadionu Miejskiego w Nasielsku.

Dziękujemy Urzędowi Miasta w Nasielsku, Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu, Policji, MLKS 
Żbik Nasielsk, I Nasielskiej Drużynie Harcerskiej „Błękitna Armia” oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się  
do uświetnienia tegorocznych obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki Wam, sprawnie i bez-
piecznie wszystkim udało się dobiec do mety.

(IC)

NASIELSK BASZTA TEAM

Zryw 
niepodległościowy
100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości nasi świętowali  
na sportowo również w sobotę, 10 listopada br. Łukasz Malinowski i Ar-
kadiusz Żyła pobiegli w IV Biegu Niepodległości w Janówku. Na początek, 
jak zwykle, wszyscy wspólnie odśpiewali hymn narodowy, po czym na-
pełnieni duchem patriotyzmu ruszyli w pięciokilometrową trasę. Łukasz 
i Arek to jedni z naszych najlepszych biegaczy.

Dlatego też od samego początku nie dawali za wygraną i znajdowali się 
w pierwszej 7-ce. Trasa była trudna, przełajowa, dominowały wzniesienia 
i piach. Bieg był krótki, ale wymagał sporo wysiłku. Jednakże, nasi się nie 
poddali i zajęli bardzo dobre miejsca: Łukasz Malinowski 5. miejsce – czas 
21:11, 4:02min/km; Arek Żyła 6. miejsce – 21:39, 4:07min/km.

 – Po biegu można było zjeść grochówkę, kiełbaskę albo placek ziem-
niaczany. Był to dla nas dobry trening, a przede wszystkim sprawdzenie 
swoich możliwości w przełaju – wspomina Łukasz. 

(IC)

SPORT SZKOLNY. Minikoszykówka

Gminny turniej  
minipiłki koszykowej
W piątek, 19 listopada 
br., w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 
1 w Nasielsku odbył się 
gminny turniej minipiłki 
koszykowej dla dziew-
cząt i chłopców z terenu 
miasta i gminy Nasielsk. 
W turnieju udział wzię-
l i  uczniowie z pięciu 
szkół podstawowych. 
Po przywitaniu wszyst-
kich uczestników zawo-
dów i przypomnieniu 
najważniejszych zasad 
gry, przystąpiono do 
rywalizacji sportowej. 
Poniżej przedstawiono 
wyniki poszczególnych 
spotkań.

Kategoria dziewcząt:
SP 2 Nasielsk - SP Budy Siennickie 
4:0

SP Cieksyn - SP 1 Nasielsk 0:4

SP Budy Siennickie - SP 1 Nasielsk 
2:6

SP 2 Nasielsk - SP Cieksyn 4:2

SP Cieksyn - SP Budy Siennickie 
6:0

SP 1 Nasielsk - SP 2 Nasielsk 0:4

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP 2 Nasielsk 6 punktów

II miejsce SP 1 Nasielsk 5 punktów

III miejsce SP Cieksyn 4 punkty

IV miejsce SP Budy Siennickie 3 
punkty

Kategoria chłopców:
SP 2 Nasielsk - SP Budy Siennickie 
8:0

SP Cieksyn - SP 1 Nasielsk 4:2

SP Budy Siennickie - SP 1 Nasielsk 
0:2

SP Budy Siennickie - SP Stare Pie-
ścirogi 4:8

SP 2 Nasielsk - SP Cieksyn 10:4

SP 1 Nasielsk - SP Stare Pieścirogi 
4:2

SP Cieksyn - SP Budy Siennickie 2:4

SP 2 Nasielsk - SP Stare Pieścirogi 
6:2

SP 1 Nasielsk - SP 2 Nasielsk 0:6

SP Stare Pieścirogi - SP Cieksyn 6:4

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce SP 2 Nasielsk 8 punktów

II miejsce SP Stare P ieścirogi  
6 punktów

III miejsce SP Cieksyn 5 punktów

IV miejsce SP 1 Nasielsk 5 punktów 

V miejsce SP Budy Siennickie  
5 punktów

Po zakończeniu turnieju uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz puchary.

M.K.
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PIŁKA NOŻNA

Rośnie nowa siła  
– rocznik 2007 
Klub Żbik Nasielsk to nie tylko piłka nożna, to jedna wielka rodzina pił-
karska. Rocznik 2007, którego trenerem jest Łukasz Gołębiewski, jest 
jednym z jego przykładów. Drużyna ta powstała w klubie we wrześniu 
obecnego roku.

Młodzi chłopcy uczą się piłkarskiego rzemiosła bardzo chętnie i czynią 
postępy z meczu na mecz.

Ich pierwszy sezon 
na trawiastym boisku 
p r z y n i ó s ł  c z wa r te 
miejsce w rundzie je-
siennej z dorobkiem 
9 punktów. Chłopcy 
nie znają słowa remis, 
gdyż albo wygrywa-
l i,  albo przegrywa-
l i .  Świadcz y o t ym 
b i lans ich spotkań:  
3 wygrane i 3 poraż-

ki.

– W skrócie, jeszcze nie jesteśmy na tyle dobrzy, żeby wygrywać 
z faworytami, ale bez problemu wygrywamy z drużynami na naszym 
poziomie. Chłopcy chcą się ciągle uczyć i szkolić, robiąc postępy 
z meczu na mecz – mówi trener Łukasz Gołębiewski. – Drużyna nie-
źle radzi sobie także na sparingach. Sukcesem można nazwać cenny 
remis ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 3-3 oraz wygraną z FC Der-
kacz Czosnów, aż 8-2 – dodaje.

W pracę tego rocznika czynnie włączają się rodzice młodych zawod-

ników, którzy są obecni na każdym meczu ochoczo dopingując swoje 
dzieci. – Tworzymy część jednej wielkiej rodziny naszego Żbika – do-
daje trener.

Wspólnie z rodzicami trener zapewnia drużynie aktywne spędzanie 
czasu wolnego, dzięki czemu młodzież integruje się poprzez zabawy 
czy wyjazdy, np. na mecze ekstraklasy.

– Zaczynaliśmy z garstką zawodników, obecnie w roczniku 2007 jest 
już 23. chłopców. Nasi pierwsi adepci odbyli konsultacje do kadry 
związku Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgu Związku Piłki Nożnej 
i do Akademii Młodych Orłów – przyznaje z dumą Łukasz Gołębiew-
ski.

Skład drużyny:
Damian Kowalik (bramkarz), Jakub Kosewski (bramkarz), Jakub Jończyk 
(kapitan), Wiktor Buszkiewicz, Krystian Cichewicz, Dominik Cyprysiak, 
Łukasz Czajkowski, Dawid Filipkowski, Igor Kamiński, Patryk Kłosiń-
ski, Michał „Neymar” Konerberger, Tymon Kotnarowski, Dawid Kundt, 
Bartosz Łyczkowski (najlepszy strzelec w drużynie), Paweł Mychliń-
ski, Jakub Nagel, Filip Pacia, Michał Piotrowski, Igor Rębecki, Jakub Sie-
kierski, Jarek Sucharski, Wojciech Tracz, Mateusz Żaglewski, Kacper 
Wierzchoń.

Łukasz Gołębiewski/Michał B.

SPORT SZKOLNY

Gminny turniej piłki koszykowej
W piątek, 16 listopada br. 
w hali sportowej w Nasielsku 
odbył się gminny turniej pił-
ki koszykowej dla dziewcząt 
i chłopców rocznika 2003 - 
2005. Celem tego turnieju 
było wyłonienie reprezen-
tacji na zawody powiatowe. 
Po losowaniu i ustaleniu ko-
lejności meczy przystąpiono 
do rozgrywek. Wyniki po-
szczególnych spotkań wy-
glądały następująco:

Kategoria dziewcząt
Grupa I
SP 1 Nasielsk – SP 2 Nasielsk 
6:12
SP 2 Nasielsk – SP Cieksyn 
26:2
SP 1 Nasielsk – SP Cieksyn 18:10
Klasyfikacja w I grupie
I miejsce SP 2 Nasielsk
II miejsce SP 1 Nasielsk
III miejsce SP Cieksyn
Grupa II
SP Stare Pieścirogi – SP Dębinki 
12:6
SP Budy Siennickie – SP Dębinki 
2:6
SP Stare Pieścirogi – SP Budy Sien-
nickie 22:0
Klasyfikacja w II grupie
I miejsce SP Stare Pieścirogi
II miejsce SP Dębinki
III miejsce SP Budy Siennickie
Finał
SP 2 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 
8:10

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

Kategoria chłopców
Grupa I
SP 1  Nasielsk – SP 2 Nasielsk 12:0
SP 2 Nasielsk – SP Cieksyn 2:6
SP 1 Nasielsk – SP Cieksyn 14:4
Klasyfikacja w I grupie
I miejsce SP 1 Nasielsk
II miejsce SP Cieksyn
III miejsce SP 2 Nasielsk
Grupa II
SP Stare Pieścirogi – SP Dębinki 20:4
SP Budy Siennickie – SP Dębinki 6:12
SP Stare Pieścirogi – SP Budy Sien-
nickie 10:0

Klasyfikacja w II grupie
I miejsce SP Stare Pieścirogi
II miejsce SP Dębinki
III miejsce SP Budy Siennickie
Finał
SP 1 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 
17:1
Klasyfikacja końcowa
I miejsce SP 1 Nasielsk
II miejsce SP Stare Pieścirogi
III miejsce SP Budy Siennickie i SP 
Cieksyn
V miejsce SP 2 Nasielsk i SP Dębinki

Na zawodach powiatowych naszą 
gminę reprezentować będą: w ka-
tegorii dziewcząt –drużyna z SP 
w Starych Pieścirogach, a w kate-
gorii chłopców – drużyna z SP nr 
1 w Nasielsku.

M.K.


