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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 UM

Zmiana godzin pracy
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nasielska z dnia 
22 listopada, ustala się następujące godziny pracy Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku:

W dniu 20 grudnia 2018 roku (czwartek) – w godz. 8.00-14.30,

W dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) – w godz. 8.00 – 14.00,

W dniu 31 grudnia 2018 roku (poniedziałek) – w godz. 8.00 -14.00

Z UM

Zarybiane 
nasielskich rzek
Informujemy, że jako rekompensatę za zanieczyszczenie rzeki Nasielnej, 
kiedy to, wczesną wiosną 2018 roku, odcieki z nieczynnego wysypiska 
w Kosewie przedostały się do rzeki i ewentualnie poczyniły straty w ry-
bach, Burmistrz Nasielska dwukrotnie zakupił narybek, którym zostały za-
rybione nasielskie rzeki.

Pierwsze zarybianie miało miejsce 30 maja, kiedy to zarybiano wody rzeki 
Wkry oraz jej lewobrzeżnego dopływu – rzeki Nasielnej.

Tego dnia, na odcinkach rzek leżących na terenie gminy Nasielsk, wędka-
rze zrzeszeni w jednostkach terenowych Okręgu Polskiego Związku Węd-
karskiego w Ciechanowie – w Kole Nasielsk oraz Kole Cieksyn, wpuścili 
20 tys. sztuk narybku jelca oraz 20 tys. sztuk narybku bolenia.

Dodatkowo Okręg PZW w Ciechanowie wpuścił do rzeki Wkry 55 tys. 
sztuk narybku jazia oraz 30 tys. sztuk narybku świnki. Wpuszczony nary-
bek pochodził od tarlaków z rzeki Wkry, a więc genetycznie odpowiada 
populacjom zasiedlającym lokalny ekosystem.

Kolejne zarybienie odbyło się w dniu 29 listopada br., do rzeki wpuszczo-
ne zostało 80 kg narybku szczupaka.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Jak napisać  
dobry projekt?
W środę, 5 grudnia br., w nasielskim magistracie odbyło się szkolenie  
pt. „Jak napisać dobry projekt?” Jego organizatorami byli: Federacja MA-
ZOWIA oraz Urząd Miejski w Nasielsku.

W spotkaniu aktywnie uczestniczyli, m.in. przedstawiciele lokalnych orga-
nizacji pozarządowych, pracownicy jednostek samorządowych, przedsię-
biorcy, którzy chcieli pogłębić swoją wiedzę z zakresu tworzenia dobrych 
projektów.

Prowadzący spotkanie Marcin Mitzner z Federacji MAZOWIA omawiał 
kryteria oceniania projektów w konkursach ogłaszanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Uczestnicy szkolenia mieli 
okazję także ocenić wnioski konkursowe przygotowane przez różne or-
ganizacje. Takie doświadczenie z pewnością będzie przydatne podczas 
pracy nad własnymi projektami. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w spo-
tkaniu przełoży się na jakość tworzonych projektów lokalnych organizacji.

Projekt współfinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich 2018.

(r)



314.12.–27.12.2018; Życie Nasielska nr 26 (516) Z SAMORZĄDU

ciąg dalszy na str. 19

OBRADOWAŁA RADA

Inwestor wkracza do gry
W Urzędzie Miejskim w Nasielsku, 
w czwartek, 29 listopada br., odbyła 
się II sesja Rady Miejskiej. W pierw-
szej kolejności zdjęto z porządku 
obrad dwa podpunkty dotyczące 
projektów uchwał: wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole” na 
lata 2019-2023 oraz podwyższe-
nia kryterium dochodowego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy 
w formie świadczenia pieniężne-
go na zakup posiłku lub żywności 
w ramach modułu 1 i 2 wieloletnie-
go rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.

Następnie jednogłośnie przyję-
to program sesji, a także protokół 
z I sesji RM.

W dalszej kolejności przewodni-
czący Rady, Jerzy Lubieniecki oraz 
burmistrz, Bogdan Ruszkowski, in-
formowali o swoich działaniach po-
dejmowanych pomiędzy sesjami. 
Po czym Jerzy Lubieniecki oddał 
głos mieszkańcom. Jako pierwszy 
Adam Mikucki ponowił pytanie, 
skierowane na poprzedniej sesji do 
skarbnika Nasielska, odnośnie wy-
sokości środków zewnętrznych po-
zyskanych przez gminę. Dopytywał 
także o planowaną fabrykę lakie-
rów. Jak poinformował burmistrz, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska zażądała raportu w sprawie 
wymienionej inwestycji, sanepid 
natomiast wciąż nie zabrał oficjal-
nego głosu w tej sprawie.

 – Trzy tygodnie temu spotkałem 
się panem Weredą i jego mece-
nasem oraz mecenasem Podgór-
nym, celem zobaczenia, w jakim 
to kierunku zmierza, o czym po-
informowałem pana burmistrza. 
Inwestor jest skłonny odstąpić od 
budowy tego zakładu (ZZO Jaskó-
łowo – red.) w zamian za zmianę 
planu zagospodarowania prze-
strzennego na działki budowlane 
i budowę domków jednorodzin-
nych. Przekazałem tę informację 
panu burmistrzowi po tym spo-
tkaniu. Pan burmistrz wyraził zain-
teresowanie, to myślę, że słusznie. 
W dniu wczorajszym wpłynęła 
propozycja umowy ugody mię-
dzy gminą a inwestorem – mówił 
Adam Mikucki, który dodał, że in-

westor przesłał mu na maila doku-
mentację i deklaruje odstąpienie od 
wejścia na drogę sadową, jeśli gmi-
na przystanie na jego propozycję, 
w przeciwnym razie będzie żądał 
od gminy odszkodowania w wy-
sokości 50 mln zł.

Przewodniczący Rady interwe-
niował i prosił mieszkańca, aby 
kontynuował swoją wypowiedź 
w punkcie obrad: wolne wnioski 
i zapytania.

Kolejnym mieszkańcem, który za-
brał głos, był Kamil Krawczyk – soł-
tys Borkowa. Dopytywał on o losy 
pomnika w Borkowie oraz o fun-
dusz sołecki i jego przeznaczenie. 
Jak zauważył, podczas ostatnie-
go zebrania sołeckiego mieszkań-
cy przeznaczyli cały fundusz na 
modernizację ul. Polnej. Burmistrz 
jednak miał rozstrzygnąć, czy fak-
tycznie na ul. Polnej przeprowa-
dzona zostanie modernizacja drogi 
i środki te będą w pewnej części 
pokrywać koszt inwestycji, czy też 
zostaną przeznaczone na bieżące 
utrzymanie. Jak poinformował na 
sesji burmistrz, fundusz sołecki bę-
dzie jednak przeznaczony na bieżą-
ce utrzymanie ul. Polnej.

Interpelacje i zapytania 
radnych
W pierwszej kolejności głos zabrał 
radny Janusz Gers, który poinfor-
mował sołtysa Borkowa, że roz-
począł się nowy etap w sprawie 
pomnika w Borkowie, a w najbliż-
szym czasie zorganizowane zo-
stanie spotkanie w celu podjęcia 
szczegółowych ustaleń.

Radny Rafał Dłutowski dopytywał 
o powody odrzucenia wniosku 
i braku dofinansowania na inwesty-
cję dotyczącą budowy ścieżki ro-
werowej. Przede wszystkim chciał 
się dowiedzieć czy prawdą jest, iż 
głównym powodem był brak pla-
nu niskoemisyjnego. Dodatkowo 
pytał, czy zostały już wznowio-
ne prace przy sali gimnastycznej 
w Popowie Borowym. Radny Da-
riusz Kordowski interesował się pla-
nami nasadzeń na terenie ronda 
w Nasielsku. Radny Dariusz Sa-
wicki zwrócił uwagę burmistrzowi 
i skarbnikowi na możliwości po-

zyskania środków zewnętrznych 
na planowane nowe przedszkole 
samorządowe ze żłobkiem w Sta-
rych Pieścirogach. Miałoby ono 
być modułowe. Poza tym zauwa-
żył, że warto byłoby już w budżecie 
na rok 2019 zabezpieczyć środki 
na ten cel. Radny Dawid Doma-
ła poinformował zgromadzonych 
o tym, że już na pierwszej komi-
sji infrastruktury przedstawił po-
zostałym radnym swój pomysł na 
poprawę bezpieczeństwa przy sa-
morządowym przedszkolu i żłobku 
w Nasielsku. Co dalej za tym idzie, 
pytał burmistrza, czy jest możli-
wość poprawy bezpieczeństwa 
przy tej placówce. Dodatkowo 
zapytał o możliwość organizacji 
kolejnego spotkania w sprawie in-
westycji ZZO Jaskółowo.

Podjęto uchwały
Radni podjęli uchwałę dotyczącą 
wysokości stawek opłat i podatków. 
Pozostały one na tym samym po-
ziomie, jak w zeszłym roku. Dodat-
kowo przegłosowano pozytywnie 
projekt zmian uchwały budżetowej 
na rok 2018. Jak tłumaczył Rafał 
Adamski, skarbnik gminy, zmia-
ny wynikały z faktu włączenia na-
sielskiej biblioteki do miejskiego 
ogrzewania. W dalszej kolejności 
procedowano uchwałę w sprawie 
sprzedaży lokalu mieszkalnego, 
który, jak poinformowała Boże-
na Strzelecka, kierownik wydziału 

zagospodarowani przestrzennego 
i nieruchomości w nasielskim ma-
gistracie, wrócił do zasobów gminy 
Nasielsk. Uchwałę podjęto jedno-
głośnie.

Odpowiedzi burmistrza
W sprawie ścieżek rowerowych, 
o które pytał Rafał Dłutowski, in-
formacji udzielił Radosław Kasiak, 
kierownik wydziału infrastruk-
tury nasielskiego magistratu. Jak 
powiedział, gminą prowadzącą 
w projekcie była Winnica. Jednym 
z powodów, dla którego nie zostało 
przyznane dofinansowanie do in-
westycji, był faktycznie brak gospo-
darki niskoemisyjnej. Co do kwestii 
budowy sali w Popowie Borowym, 
jak wyjaśnił kierownik wydziału 
inwestycji, została wydana przez 
Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego decyzja umożli-
wiająca wznowienie prac. Mają być 
one oparte na projekcie napraw-
czym, a ostateczne ich wykona-
nie przewidziano na 30 czerwca 
2019 r. W najbliższym czasie zo-
stanie zorganizowane spotkanie 
celem ustalenia wysokości warto-
ści inwestycji w związku z nanie-
sionymi poprawkami. Jak zauważył  
R. Kasiak, dodatkowe koszty po-
niesie autor projektu.

W sprawie zieleni na nasielskim 
rondzie, jak powiedział burmistrz, 
Bogdan Ruszkowski, podjęte były 
już wstępne rozmowy. Analizowa-
ne będą też ciekawe propozycje na 
aranżację ronda. Kwestie bezpie-
czeństwa przy przedszkolu i żłobku 
przybliżył Radosław Kasiak. Gmina 
jest obecnie w trakcie opracowy-
wania stałej organizacji ruchu dro-
gowego w tym rejonie. Wykonany 
będzie próg zwalniający i bariera, 
która uniemożliwi dzieciom wtar-
gnięcie na jezdnię.

Co z Jaskółowem?
Jak poinformował zgromadzo-
nych na sesji mecenas Janusz Pą-
gowski, jest podstawowy problem 
związany z ugodą między gmi-
ną a inwestorem planującym ZZO 
w Jaskółowie. Przede wszystkim 
trzeba, jak zauważył, zacząć od 
tego, że to Rada Miejska, a nie bur-
mistrz uchwalają miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzenne-
go. Burmistrz nie może wywierać 
nacisku na Radzie, aby podjęła ta-
kie działania.

 – Nierozmawianie z inwestorem 
doprowadzi albo do powstania 
inwestycji albo do gigantycznych 
odszkodowań – przekonywał dalej 
mieszkaniec Adam Mikucki.

Radny Mirosław Świderski propo-
nował, aby dokończyć rozpoczętą 
procedurę dotyczącą uchwalenia 
planu zagospodarowania dla czę-
ści miejscowości Jaskółowo, gdzie 
przewidziane są pola i lasy. Nie wy-
kluczał jednak, że gdyby zmiana, 
o jaką zwraca się inwestor, faktycz-
nie miała pomóc w zablokowaniu 
ZZO Jaskółowie, to on się przychyli 
do takiej propozycji. Wszystko jed-
nak w odpowiedniej kolejności.

 – Czy my jako radni możemy  
uchwalać plan, jaki sobie wymyśli-
my? – dopytywał radny Rafał Dłu-
towski. – Z tego co wiem, musimy 
trzymać się studium albo je zmie-
nić. Ale jeśli przystąpimy do zmia-
ny studium, to odwlekamy zmianę 
planu na długo – dodał radny.

Radny Mirosław Świderski dopyty-
wał ponad to, czy jeśli uchwalony 
zostanie ten plan dla części Jaskó-
łowa, to czy automatycznie gmina 
będzie narażona na odszkodowanie 
dla inwestora.

 – Jeżeli zostanie uchwalony plan 
z przeznaczeniem Jaskółowa nie-
zgodny z decyzją lokalizacyjną, 
wtedy inwestor będzie mógł wy-
stąpić do sądu do odszkodowanie, 
ale jakie ono będzie i czy będzie? 
– mówił mecenas Pągowski. Za-
uważył, że jeśli uchwalony zostanie 
plan wbrew studium uwarunkowań, 
to automatycznie nie zatwierdzi go 
wojewoda.

 – Czy pan występuje jako pełno-
mocnik pana inwestora Weredy? 
Jeśli nie emisariusz, to jako goniec? 
Bo po mojemu sprawa tak poważ-
na jak wysypisko śmieci powinna 
być przedstawiana przez samego 
zainteresowanego – pytał pana Mi-
kuckiego radny Janusz Gers

 – Występuję jako ja – Adam Mi-
kucki, we własnym imieniu. Zro-
biłem to, czego gmina nie chce 
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R E K L A M A

KRONIKA OSP
6 grudnia zastępy z OSP Nasielsk, 

OSP Psucin, WSP Pomiechówek i 

JRG Nowy Dwór Mazowiecki zo-

stały zadysponowane do kolizji 

drogowej w Studziankach.

10 grudnia OSP Nasielsk i JRG 

Nowy Dwór Mazowiecki wyje-

chały do pożaru sadzy w kominie 

w Mogowie.

KRONIKA  
POLICYJNA

Komendant Komisariatu Policji  
w Nasielsku, w związku z trwają-
cymi przygotowaniami do Świąt 
Bożego Narodzenia, apeluje do 
mieszkańców gminy Nasielsk  
o szczególną ostrożność oraz nie-
zapominanie o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa. Jak zwykle 
w okresie przedświątecznym, 
funkcjonariusze Komisariatu będą 
czuwali nad bezpieczeństwem 
mieszkańców gminy. Pamiętajmy 
jednak, że jest to okres, w którym 
dochodzi do większej ilości włamań 
oraz kradzieży kieszonkowych,  
a to, czy nadchodzące Święta będą 
bezpieczne i spokojne, zależy od 
nas samych. Zdrowych i spokoj-
nych Świąt Bożego Narodzenia.

Z UM

Uroczyste przekazanie 
sprzętu dla jednostek OSP
W czwartek, 6 grudnia 2018 roku, w jednostce OSP Nasielsk odbyło się 
uroczyste przekazanie przez burmistrza Nasielska, Bogdana Ruszkow-
skiego, oraz dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 
Radosława Rybickiego, sprzętu na zapewnienie gotowości bojowej jed-
nostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk, który 
zakupiono w ramach programu „OSP-2018”.

To kolejne w tym roku tak duże zakupy specjalistycznego sprzętu stra-
żackiego dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Nasielsk. Sprzęt został zakupiony w ramach pomocy finansowej, udzie-
lonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specja-
listycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „OSP 
– 2018”. Kwota dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego wyniosła ok. 35%. Jestem przekonany,  
że zakupiony sprzęt będzie dobrze służył naszym strażakom, którzy za-
wsze są wszędzie tam, gdzie zagrożone są życie, zdrowie i mienie.

Zakupiony sprzęt:

1. Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R-1 dla OSP Psucin – 5.389,20 zł,

2. Piła łańcuchowa spalinowa dla OSP Jaskółowo – 6.396,00 zł,

3. Motopompa pływająca dla OSP Nuna – 4.797,00 zł, 

4. Motopompa szlamowa dla OSP Krzyczki – 6.457,50 zł,

5. Silnik zaburtowy dla OSP Cieksyn – 11.600,00 zł,

6. Drabina strażacka dla OSP Jackowo – 6.888,00 zł. 

Zakupiono również ze środków gminy kamerę termowizyjną dla OSP 
Nasielsk za kwotę 7.255,72 zł.

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do usuwania następstw klęsk, 
katastrof i innych wypadków oraz zdarzeń, związanych ze zjawiskami 
przyrodniczymi. Dziękuję Panu Marszałkowi Województwa Mazowiec-
kiego za wsparcie finansowe naszych jednostek, które znacząco wpłynie 
na sprawność bojową naszych jednostek.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Bogdan Ruszkowski

NA SYGNALE

Włamali się i okradli
W okresie od 5 do 8 grudnia br. roku doszło do kradzieży z włamaniem 
do budynku mieszkalnego i gospodarczego w Głodowie Wielkim. Jak in-
formuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, skradzione zostały 
wędki, łopaty, szpadle oraz bezpieczniki elektryczne. Pokrzywdzony osza-
cował starty na ok. 3000 zł. Aktualnie postępowanie w tej sprawie prowa-
dzone jest w nasielskim komisariacie. Jednocześnie policjanci zwracają się 
o pomoc do wszystkich osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia.

Stłuczka  
na stacji paliw
Do nietypowego zda-
rzenia doszło w piątek, 
7 grudnia, przed godz. 
14.00. Jak informuje 
podkom. Szymon Koź-
niewski, oficer prasowy 
komendanta Powiato-
wego Policji w Nowym 
Dworze Maz., policjan-
ci WRD zostali wezwani 
do zdarzenia drogowe-
go na terenie stacji paliw 
przy ul. Warszawskiej. 
Funkcjonariusze ustalili, że 37-letni kierowca Forda Escorta uderzył w tył 
poprzedzającego go Forda Mondeo. Jak się okazało mężczyzna miał po-
nad 2,5 promila alkoholu we krwi. Teraz odpowie za jazdę po pijanemu  
i straci prawo jazdy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(e)

Z MIASTA

Kanalizacja z małym poślizgiem

Główną inwestycją prowadzoną w tym roku w naszej gminie, jest budowa 
kanalizacji w centrum miasta. Większość prac została już ukończona, ale to 
jeszcze nie wszystko. W chwili obecnej prowadzone są prace przy drodze 
wojewódzkiej, na ul. Kościuszki i Kilińskiego. Zamknięty jest ruch przy ulicy 
Kościuszki graniczącej z chodnikiem dla pieszych obok sklepów i Nasielskiego 
Ośrodka Kultury, a część prac prowadzona jest właśnie w obrębie tego chod-
nika.

O szczegóły inwestycji zapytaliśmy Radosława Kasiaka, kierownika wydziału 
inwestycji Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

– Trwają prace przy drodze wojewódzkiej, ul. Kościuszki i Kilińskiego. Dodat-
kowo robione są przeciski pod drogą wojewódzką. Prace będą prowadzone 
także na ul. Starzyńskiego. Większość sieci jest położona i uzbrojona. Nie mniej 
jednak istnieje możliwość, że inwestycja zostanie odebrana w I kwartale przy-
szłego roku. Inwestor zgłaszał nam pewne problemy. Są one związana przede 
wszystkim z wysokim poziomem wód gruntowych, co wydłużyło czas prac 
i różni się z zakładanym harmonogramem ich wykonania. Największe utrud-
nienia miały miejsce na ul. Młynarskiej – informuje Radosław Kasiak.

E.G.
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Czy powstanie  
Młodzieżowa Rada Miejska?
Młodzieżowe Rady Miast i Gmin 
powstają w całej Polsce. Nieba-
wem taka Rada działać będzie 
również w Nasielsku.

We wrześniu i październiku br. ini-
cjatywa ta otrzymała pozytywną 
opinię Rady Działalności Pożyt-
ku Publicznego. Jej stworzenie 
było również jednym z ważnych 
punktów programu wyborcze-
go burmistrza Nasielska, Bogdana 
Ruszkowskiego.

W środę, 28 listopada br., w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go odbyło się spotkanie z przed-
stawicielami środowisk nasielskich 
szkół ponadgimnazjalnych – nauczycielami i uczniami. Obecny był na nim również burmistrz Bogdan Ruszkow-
ski, radny Michał Brodowski, członek Rady Pożytku Publicznego – Aneta Borowiec, kierownik Wydziału Ad-
ministracji – Krzysztof Miller oraz koordynatorka nieformalnej grupy „My lokalni” – Elżbieta Wróblewska, która 
poprowadziła spotkanie.

Młodzieżowe Rady tworzą uczniowie szkół, wybierani w demokratycznych wyborach przeprowadzanych 
w szkołach i tworzą reprezentację młodzieży na danym terenie. Ich funkcją jest przede wszystkim wyrażanie 
opinii na temat działań lokalnych organów samorządowych, a także zapoznawanie się z tematyką samorządową.

Na spotkaniu uzgodniono, iż Wydział Administracji przygotuje ramowy statut działania Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, w którym określone zostaną zasady jej funkcjonowania. Uczestnicy niemal zgodnie zasugerowa-

li, że taka rada powinna liczyć nie 
więcej niż dziesięciu członków.

Burmistrz Nasielska zaznaczył 
również, że zapewne motywa-
cją funkcjonowania dla tak iej 
rady byłoby posiadanie przez nią 
środków finansowych w budże-
cie gminy. Uczestnicy zebrania 
uznali, że podstawą do tworzenia 
takiej rady będzie zainteresowa-
nie młodzieży tego typu dzia-
ła lnoś c ią .  Kolej ne sp otkan ie 
w sprawie powołania Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej zaplanowano 
na 17 grudnia.

Michał B.

INTERWENCJA

Zasłonili wyświetlacz
Nie tak dawno opisywaliśmy szcze-
gółowo w ŻN modernizację drogi 
powiatowej Nasielsk-Pomiechó-
wek. Nowa nawierzchnia asfalto-
wa ma podnieść bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego, 
a dodatkowo zadbano o pieszych. 
Przejścia dla nich zostały wyróż-
nione, w zależności od lokaliza-
cji, aktywnymi światłami, lampami 
hybrydowymi, zamontowanymi 
liniami wibracyjnymi w kolorze 
czerwonym przed przejściem. Do-
datkowo przed szkołą w Budach 
Siennickich, jadąc od strony Po-
miechówka w kierunku Nasielska, 
można natknąć się na pierwszą na 
terenie gminy elektroniczną tabli-
cę pokazującą prędkość jadącego 
samochodu.

Kierowcy, którzy jadą z przepisową 
prędkością do 50 km/h, zobaczą 
na wyświetlaczu zieloną uśmiech-
niętą buźkę, napis „DZIĘKUJĘ!” oraz 
prędkość z jaką jadą. Jeśli prędkość 
będzie wyższa niż 50 km/h, wów-
czas informacja z wartością prędko-
ści wyświetli się na kolor czerwony 
i pojawi się smutna buźka z napisem 
„ZWOLNIJ!”.

– Urządzenie zainstalowano w ra-
mach całej modernizacji drogi po-
wiatowej Nasielsk-Pomiechówek. 
Było to ujęte w zakresie wykona-
nia tego zadania. Uważam, że jest 
to dobre rozwiązanie i poprawia 
bezpieczeństwo na tym odcinku 
drogi – mówi członek zarządu po-
wiatu nowodworskiego Radosław 
Kasiak. – Podczas prac zarządu 
powiatu będziemy się zastana-
wiać nad możliwością zainstalo-
wania kolejnych takich urządzeń 
na naszym terenie. Z informacji, 
które do mnie docierają, wynika, 
że kierowcy pozytywnie odbierają 
to urządzenie i pozytywnie wpły-

wa to na zachowania 
na drodze  – doda-
je radny. Wstępnymi 
pomysłami, jeśli cho-
dzi o lokalizację ko-
lejnych urządzeń, jest 
skrzyżowanie ulicy 
POW w Siennicy, czy 
przejście dla pieszych 
przy Tesco.

Pomysł na montaż ta-
kiego urządzenia jest 
bardzo dobry, choć 
trzeba pamiętać, że 
nie ma ono funkcji ro-
bienia zdjęć i nie jest 
fotoradarem. Niestety, 
jak zauważył miesz-
kaniec gm. Nasielsk, 
prędkościomierz zo-
stał niedawno zasło-
nięty dużym znakiem 
drogowym informu-
jącym o kierunkach 
jazdy i najbliższych 
miejscowościach.

– Jak tylko zainstalo-
wano to urządzenie, co uważam 
za trafny pomysł, to wszystko było 
dobrze. Kierowcy z daleka mogli 
go zobaczyć i sygnalizowało im, 
aby zwolnili. Niestety tuż przed nim 
ustawiono teraz dużych rozmiarów 
znak drogowy, dlatego kierowcy 
dostrzegają go dopiero w ostatnim 
momencie. A wielu go w ogóle nie 
zauważy, więc nie bardzo wiado-
mo, czemu teraz ma to urządzenie 
służyć? – pyta mieszkaniec.

Miejmy nadzieję, że zarząd powiatu 
nowodworskiego, dokładnie przyj-
rzy się wykonaniu tej inwestycji, by 
na tej drodze rzeczywiście wszyscy 
uczestnicy ruchu drogowego mo-
gli czuć się bezpiecznie.

E.G. (mb)
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Pionki na szachownicy 
wojny
Istnieją książki, które nie tra-
cą mocy przekazu pomimo 
lat mijających od ich napisa-
nia i wydania. Taki przykładem 
jest książka amerykańskie-
go pisarza, Williama Wharto-
na, W księżycową jasną noc. 
Autor ten był niezwykle po-
pularny w latach 80-tych 
i 90-tych. Teraz jego książki 
zostały nieco zapomniane, ale 
moim zdaniem warto wrócić 
do jego twórczości. Znakiem 
rozpoznawczym twórczości 
Williama Whartona jest fakt, 
że każdą ze swych powieści 
opierał na własnej biografii, 
a ich bohaterem czynił własne 
alter ego. Podobnie jest ze wspomnianą książką. W przejmujący spo-
sób opowiada historię dziewiętnastoletnich chłopców, którzy w grud-
niu 1944 roku trafili na front II wojny światowej. Wcale jednak nie mieli 
ochoty zostać bohaterami, siedzieli w okopach i marzli. Bali się śmierci, 
a jedyne czego pragnęli, to wrócić do domu. Po drugiej stronie, w po-
dobnych okopach i nastrojach, siedziała garstka żołnierzy niemieckich, 
którzy również nie chcieli walczyć i dobrowolnie chcieli oddać się do 
niewoli. Zbliżał się wieczór wigilijny…

William Wharton w prosty, a jednocześnie dramatyczny i, poprzez ana-
logię do własnych przeżyć, nacechowany emocjonalnie sposób, opisuje 
wojnę taką, jak widzą ją młodzi ludzie, zmuszeni, by brać udział w jej bez-
sensownym okrucieństwie. Skonstruowanie książki jak relacji jednego 
z uczestników wydarzeń nadaje powieści autentyczności i trafia wprost 
do serca czytelnika. Choć język narracji jest niewyszukany i naszpikowa-
ny kolokwializmami, to nie jest to wada, a zaleta tej powieści.

Wszystkich, którzy nie znają twórczości W. Whartona, zachęcam do się-
gnięcia właśnie po tę książkę w czasie, kiedy zbliżają się święta Bożego 
Narodzenia. Szczególnie zaś wszystkich o poglądach pacyfistycznych. 
Jej lektura nakłoni do zastanowienia się nad sensem wszelkich konflik-
tów, które także teraz nękają świat. Nad sensem zbrojeń, wojen, konstru-
owania narzędzi masowej zagłady. Może zachęci do sięgnięcia po inne 
książki tego autora. A ci, którzy znają Whartona? Może skuszą się, żeby 
odświeżyć zapomniane już nieco lektury…

E.L.

Z BIBLIOTEKI

Z BIBLIOTEKI

Z NOK. Kreatywnie

Świąteczne warsztaty
Choinki, aniołki, miseczki, a wszystko to misternie 
klejone z gazet, w sobotę, 1 grudnia br., nabrało barw. 
Podczas warsztatów malarskich, które prowadzi pani 
Ewa Witkowska w Nasielskim Ośrodku Kultury, naj-
młodsi pomalowali swoje, wykonywane z ogromną 
uwagą i cierpliwością, prace. Nie zabrakło też świą-
tecznych obrazów. Bezkonkurencyjna była wspólnie 
malowana przez dzieci choinka. Tam, gdzie choinka, 
są i prezenty. Każdy z uczestników warsztatów otrzy-
mał od pani Ewy świąteczny upominek. I tym mi-
łym akcentem zakończyliśmy w tym roku przygodę 
z warsztatami malarskimi. Od stycznia będziemy mo-
gli podziwiać kolejne dzieła naszych małych malarzy.

(red.)

Pozytywnie zakręceni z Iwaszkiewiczem 
ponownie w bibliotece
W czwartek, 6 grudnia, Miejsko 
- Gminną Bibliotekę w Nasielsku 
po raz kolejny odwiedzili uczest-
nicy międzyszkolnego projektu 
Pozytywnie zakręceni z Iwasz-
kiewiczem, którego organiza-
torem i koordynatorem jest LO 
im. Jarosława Iwaszkiewicza w 
Nasielsku. Poprzednio wstąpi-
li w biblioteczne progi podczas 
odbywającej się 26 października 
gry terenowej. Najwyraźniej za-
dowoleni ze współpracy, po raz 
kolejny zdecydowali się skorzy-
stać z zasobów naszej biblioteki. 
Tym razem celem wizyty było 
zwiedzanie znajdującego się  
w budynku, w którym mieści się 
biblioteka, muzeum ziemi nasiel-
skiej i wystawy Nasielsk w średnio-
wieczu, która cały czas cieszy się 
dużą popularnością. Był to kolejny 
punkt, po wykładzie pana Zdzisława 
Suwińskiego dotyczącym historii  
i źródeł jej pozyskiwania i weryfiko-
wania, etap odkrywania przeszłości 
Nasielska.

Zarówno młodzież, jak i wycho-
wawcy, chętnie oglądali zebrane  

w muzeum eksponaty i zadawali 
pytania dotyczące ich pochodze-
nia i zastosowania. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się mie-
cze i topory, które próbowali pod-
nosić zwiedzający, żeby wyobrazić 
sobie, ile siły musiał wkładać w wal-
kę średniowieczny rycerz czy woj. 
Dla niektórych zaskoczeniem było 
to, że znaleziska na nasielskim kop-
cu datowane były już na VIII w. Po 

wpisaniu się do księgi pamiątkowej 
uczestnicy projektu ruszyli do na-
sielskiego kina Niwa, aby obejrzeć 
wystawę „ Sto zdjęć na stulecie nie-
podległości”.

Bib l ioteka jak zw ykle chętnie 
współpracuje ze szkołami. Liczy-
my, że do realizacji następnego 
etapu projektu również będziemy 
mogli się przyczynić.

E.L.

Książki na Boże Narodzenie
Grudzień to miesiąc, kiedy wszyst-
ko dokoła wprawia nas w świąteczny 
nastrój. Na wysokości zadania stanęła 
również Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku i przygotowa-
ła dla swoich Czytelników, zarówno 
małych jak i dużych, książki o tema-
tyce bożonarodzeniowej. Oprócz 
lektur obowiązkowych w okresie 
zimowym, jak Opowieści wigilijne 
Charlesa Dickensa, których przesła-
nie jest wciąż aktualne, na półkach 
znaleźć można również inne zbio-
ry świątecznych opowiadań, nieco 
bardziej współczesne, powieści oby-
czajowe, których akcja dzieje się w 
okresie świąt Bożego Narodzenia,  
a nawet kryminały czy thrillery.

Wiele pozycji to nowości na biblio-
tecznych półkach. Zachęcamy, by 
w przedświątecznym pędzie znaleźć 
czas na chwilę lektury, odpoczyn-
ku z książką w ręku. Pozwolić sobie 
odnaleźć niepowtarzalnego ducha 
świąt, znaleźć w sercu odrobinę 

życzliwości dla drugiego człowieka. 
Zaprosić książkę do domu, jak dłu-
go oczekiwanego gościa i poświęcić 
jej choć chwilę świątecznego czasu. 
Książka to wrota czasu, brama do 
szczęśliwego dzieciństwa, kiedy wy-
patrując pierwszej gwiazdki słuchało 
się historii czytanych lub opowiada-
nych przez dziadków czy rodziców. 
Pozwólmy sobie na szczyptę wspo-
mnień, dzieciom dajmy szansę prze-
żyć nowe przygody. Świąteczne 
książki pachną choinką i piernikami,  

a szelest ich kartek jest jak skrzypienie 
śniegu pod stopami w mroźny dzień.

Wraz ze świątecznymi książkami, 
zarówno w oddziale dla dorosłych 
jak i dla dzieci, pracownicy bibliote-
ki pragną złożyć wszystkim Czytel-
nikom najserdeczniejsze życzenia 
wesołych świąt Bożego Narodze-
nia, spokoju i miłości, czasu spę-
dzonego w rodzinnym gronie, a na 
Nowy 2019 Rok wszystkiego do-
brego i wszelkiej pomyślności!

E.L.

Z NOK

Choinkowe ozdoby
Zajęcia kreatywne, które miały miejsce w Mikołajki, w czwartek 6 grudnia, 
prowadząca je Beata Olechowicz zaproponowała uczestnikom warsztatów 

wspólne robienie bombek. Własnoręcznie wykonane dzieła są najbardziej 
oryginalną ozdobą choinek w polskich domach. Jak zwykle okazało się, 
że nie trzeba dużo, aby stworzyć piękne rzeczy. Wystarczyło kilka koloro-
wych kartek, klej, nitki i powstały piękne świąteczne gwiazdki.

E.G.
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Świąteczna  
zbiórka żywności
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w porozumieniu z Ban-
kiem Żywności w Ciechanowie w dniach 30.11.2018 r. – 01.12.2018 r. 
przeprowadził „:Świąteczną zbiórkę żywności”. Wolontariusze, współpra-
cujący z MOPS w Nasielsku, odbierali produkty żywnościowe w trzech 
nasielskich marketach: Guliwer, Biedronka i Tesco. Dzięki ofiarności miesz-
kańców naszej gminy zebrana żywność trafiła aż do 70 rodzin z terenu 
gminy Nasielsk.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Monika Nojbert – 
serdecznie dziękuje wolontariuszom oraz koordynatorom ze szkół:

 – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku;

 – Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku;

 – Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.

Gorące podziękowania kieruje także do koordynatorów sklepów, 
a w szczególności do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy sprawili, że ak-
cja po raz kolejny zakończyła się sukcesem.

UM

NASZE SPRAWY

Święto wolontariuszy
W środę, 5 grudnia br., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nasielsku odbyło się spotkanie dla wolontariuszy na stałe współpracu-
jących z MOPS.

Tym razem okazja była wyjątkowa - Światowy Dzień Wolontariusza. Głów-
nym celem spotkania było podziękowanie wolontariuszom za ich pra-

cę. Spotkanie prowadziła Monika Nojbert – dyrektor MOPS w Nasielsku. 
W ciepłych słowach podziękowała wolontariuszom: Joannie Menich, Lidii 
Walasiewicz, Elżbiecie Gągolewskiej, Jadwidze Muzal, Jolancie Tarnowskiej 
oraz Józefowi Zawadzkiemu za wytrwałość i wyjątkową odpowiedzialność 
za wykonywane zadania. W spotkaniu uczestniczyły także koordynator-
ki wolontariatu w MOPS: Ilona Karwacz oraz Iwona Filipowicz. Dyrektor 
MOPS, Monika Nojbert, wyraziła swój podziw dla pracy i zaangażowania 
wolontariuszy, a także wręczyła wszystkim przybyłym osobom imienne 
podziękowania oraz upominki.

Dziękujemy Państwu za tę najważniejszą pracę. Najważniejszą, bo na rzecz 
drugiego człowieka. Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania. Życzymy dużo 
zdrowia i sukcesów w życiu prywatnym.

MOPS

UROCZYSTOŚCI

Dzień Niepełnosprawnych
Podobnie jak w roku ubiegłym, 
gminne obchody Międzynarodo-
wego Dnia Osób Niepełnospraw-
nych odbyły się w parafii bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Nunie. W nie-
dzielę, 9 grudnia br., spotkali się tam  
mieszkańcy gminy, przedstawi-
ciele osób niepełnosprawnych 
oraz goście. Jego organizatorem 
były Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Starych Pieścirogach, prowadzo-
ne przez Stowarzyszenie Wsparcia 
Społecznego „Jan – Pol”.

Głównym punktem uroczystości 
była msza święta, w której oprawę 
zaangażowali się rodzice i uczestnicy 
WTZ, odprawiona przez proboszcza 
tej parafii, księdza Tadeusza Jabłoń-
skiego, w intencji osób z niepełno-
sprawnościami. W związku z tym 
wyjątkowym świętem, kazanie do 

wiernych składało się z dwóch czę-
ści. W pierwszej gospodarz parafii, 
czyli ks. Tadeusz, w kilku zdaniach 
opowiedział o świadectwie siły wiary, 
jaką wykazują się Polacy mieszkają-
cy poza granicami naszego kraju, na 
wschodzie Europy. Natomiast dru-
gą częścią kazania był wzruszający 
występ podopiecznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, przygotowany 

i wyreżyserowany przez Agniesz-
kę Michalak, instruktorkę prowadzą-
cą pracownię teatralno – muzyczną. 
W spektaklu wystąpili – śpiewali pio-
senki i recytowali - uczestnicy WTZ: 
Irena Podgórska, Małgorzata Muzal, 

Adam Romanowski, Paweł 
Orłowski, Małgorzata Wo-
jeciechowska, Mateusz Zie-
liński, Wioletta i Mirosław 
Galińscy, Anna Krzyżewska 
i Marek Kacperski. Bohater-
ką przedstawianej przez nich 
historii była matka niepełno-
sprawnego dziecka, określa-
na jako bohaterka każdego 
dnia, która żyje dniem dzi-

siejszym i nie dostaje orderów za 
swoje codzienne zmagania, a także 
o wdzięczność jej dziecka może być 
trudno. Przesłaniem przedstawienia 
przygotowanego przez podopiecz-
nych WTZ było uświadomienie wi-
dzom codziennych problemów, 
z jakimi zmagają się rodzice osób nie-
pełnosprawnych. Mówiło też o tym, 

że w ich życiu często nie ma dumy 
z dziecka, za to często jest poczu-
cie winy, wstydu, odrzucenie, zmę-
czenie i ból. Na koniec instruktorka 
WTZ, Agnieszka Michalak, wykona-
ła utwór z tekstem własnego autor-
stwa do muzyki piosenki zespołu Ich 
Troje pt. Tato, nie pij, nawiązujący do 
trudów życia z niepełnosprawnymi, 
któremu towarzyszy wiara w Boga. 
W trakcie mszy modlitwę wiernych 
odczytali rodzice osób niepełno-
sprawnych z WTZ. Po mszy św. na 
placu przy kościele goście mogli po-
dziwiać prace plastyczne wykonane 
przez uczestników WTZ oraz skosz-
tować chleba ze smalcem, upiec kieł-
baski i wspólnie pobiesiadować przy 
ognisku.

Wśród gości znaleźli się między 
innymi: Adam Misiewicz – wójt 
gminy Świercze, Michał Brodowski- 
radny Rady Miejskiej w Nasielsku, 
Monika Nojbert- dyrektor MOPS 
w Nasielsku, Agata Nowak- dyrektor 
DPS w Nasielsku, Jacek Krawczak- 

Przewodniczący Społecznej 
Powiatowej Rady ds. Osób Nie-
pełnosprawnych, Marian Wasie-
rzyński - Prezes PCK w Nowym 
Dworze Maz., Hanna Kowalska 
- Gospodarstwo PHU „Kowal-
ski” we Winnikach, Wioletta 
Zawadzka - kierownik GOPS 
we Winnicy, Marek Sobiepa-
nek - właściciel f irmy „Wir-
ginS” w Starych Pieścirogach. 
Wydarzenie objął patronatem 
Burmistrz Nasielska.  Było ono 
dofinansowane w kwocie 1300 
zł przez gminę Nasielsk.

(red.)
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CHARYTATYWNIE

Weekend Cudów
8-9 grudnia to Weekend Cudów 
– akcja finałowa Szlachetnej Paczki 
– ogólnopolskiego projektu spo-
łecznego organizowanego przez 
Stowarzyszenie Wiosna, którego 
celem jest materialne i mentalne 
wsparcie osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. Cała 
akcja jest koordynowana z centrali 
w Krakowie, a opiera się na pracy 
i pomocy kilkunastu tysięcy wo-
lontariuszy. To oni współpracują 
z darczyńcami i osobami oraz ro-
dzinami potrzebującymi pomocy. 
Dbają, by pomoc była mądra i trafiła 
we właściwe ręce.

Nasielska baza Szlachetnej Pacz-
ki mieściła się w holu Nasielskiego 
Ośrodka Kultury. Pierwsze, co rzu-
cało się w oczy każdemu odwie-
dzającemu w tych dniach budynek 
kina, to wszechobecna świąteczna 
atmosfera, wolontariusze w świą-
tecznych strojach pakujący i ukła-
dający paczki, biegające wszędzie 
roześmiane dzieci – zapewne 
nowe pokolenie wolontariuszy, 
gdyż czym skorupka za młodu na-
siąknie…

Wolontariusze Szlachetnej 
Paczki
Przy akompaniamencie kolęd 
i w ferworze pracy udało nam się 
porozmawiać z ludźmi zaangażo-
wanymi w tę akcję. W 2018 roku 
sztab liczy 14 osób, wliczając w to 
koordynującą akcję na terenie na-
szej gminy – Ewelinę Gers. To 
znacznie więcej niż w poprzednich 
latach.

- Wielka jest siła facebooka. Chęt-

nych do działania w Szlachet-
nej paczce jest wielu, nie zawsze 
jednak wiedzą gdzie i kiedy trze-
ba się zgłosić. W zeszłym roku 
sama zgłosiłam się zbyt późno, 
w listopadzie. Nie było już czasu, 
żeby się przeszkolić. W tym roku 
zgłosiłam się wiosną i od koor-
dynatorki regionalnej dostałam 
propozycję, żeby zostać liderką 
w rejonie Nasielska - mówi pani 
Ewelina. - Jednak żeby nie wolon-
tariusze, sama bym niczego nie 
zrobiła. To ogrom pracy i każdy ze 
współpracujących ludzi dołożył do 
efektu końcowego swoja cegiełkę. 
Chciałabym im za to podziękować. 
Również wszystkim, którzy poświę-
cili swój czas, rezygnując nierzadko 
z odpoczynku, chętnym nieść bez-
interesowna pomoc. Ich starania 
były nieocenione – dodaje.

Rąbka tajemnicy na temat specy-
fiki działania na nasielskim terenie 
uchyliła również Beata Bieżuńska, 
jedna z wolontariuszek, które moż-
na było spotkać w gwarnym tłumie.

- W tym roku pomoc w ramach 
Szlachetnej Paczki zostanie prze-
kazana do 24 rodzin, które zosta-
ły zgłoszone do programu. Jednak 
zainteresowanie było tak duże, że 
również po zamknięciu oficjalnej 
listy, nadal spływały zgłoszenia. 
Ostatecznie pomoc trafi do ok. 30 
rodzin. Potrzeby są dużo większe, 
ale liczba darczyńców również jest 
ograniczona – relacjonuje pani Be-
ata. – Jedną paczkę przygotowuje 
zwykle około 20 osób, czasami 
to szkoły, uczniowie i nauczyciele, 
czasami zupełnie obcy sobie lu-
dzie. Nie tylko z terenu Nasielska. 
W tym roku zgłosili się chociażby 
darczyńcy z Warszawy. Niektórzy 
z nich pragną zachować anoni-
mowość, więc nie będę podawać 
szczegółów. Główny magazyn 
Paczki znajdował się w budynkach 
Żbika, na stadionie miejskim. To 
tam gromadziliśmy spływające od 
darczyńców przedmioty.

Jak zostać darczyńcą?
Darczyńca, który chce ufundować 
paczkę dla rodziny, którą umiesz-
czono w internetowej bazie, powi-
nien zapewnić zaspokojenie trzech 
głównych potrzeb, reszta rzeczy, 
upominków, to sprawa dobrej woli 
i możliwości darczyńcy. W każ-
dej paczce jest jeden większy pre-
zent, może to być lodówka, pralka 
czy kuchnia gazowa, często do pa-
czek trafiają ubrania - potrzebujący 

określają, jaki rzeczy są im niezbęd-
ne, mogą także określić kolor czy 
krój np. kurtki i zwykle darczyń-
cy starają się, w miarę możliwości, 
spełnić te życzenia.

Co skłania wolontariuszy do pracy 
na rzecz Szlachetnej Paczki? Prze-
ważnie to potrzeba serca, chęć po-
magania tym, którym w życiu nie 
do końca się powiodło, tym, którzy 
w jesieni życia zostali sami i tym, 
którzy już na jego starcie nie po-
trafią sobie sami poradzić. Nie tym, 
którzy krzyczą, że im się należy, 
bo ludziom z postawą roszczenio-
wą Szlachetna Paczka nie pomaga. 
Pomaga tym, dla których pomoc 
będzie impulsem do zmiany życia, 
do pracy nad sobą i zmianą swoje-
go losu.

Jedni wolontariusze czu-
ją  p otrzeb ę p omaga-
nia od dziecka, działając 
w harcerstwie, w innych 
formach wolontariatu, 
dojrzewając do udzia-
łu w Szlachetnej Paczce. 
Inni przyłączają się pod 
wp ł ywem znajomych, 
aby działać razem dla do-
bra innych ludzi. Niektó-
rzy do nasielskiego sztabu 
traf i l i skierowani przez 
stronę internetową Paczki 
do liderki rejonu.

Dlaczego akurat taka for-
ma wolontariatu? - Na 
mojej decyzj i zaważył 
fakt, że pomoc jest okre-
sowa, owszem, szkolenia 
dla wolontariuszy są już 
we wrześniu, a później, 
w marcu, sprawdzamy, 
jak pomoc zmieniła sy-
tuacje obdarowanych rodzin, ale 
taka forma nadal jest dużo łatwiej-
sza do pogodzenia z pracą, życiem 
rodzinnym i wychowywaniem 
dzieci, co nie jest łatwe przy kla-
sycznej formie pomocy, angażu-
jącej człowieka niemal codziennie 
– zdradziła Katarzyna Tomasińska.

Kto dostanie pomoc?
Szlachetna Paczka to po-
moc przemyślana. Nie 
można samemu zgło-
sić się po pomoc. Po-
winni to zrobić sąsiedzi, 
nauczyciele, którzy wi-
dzą taką potrzebę obser-
wując uczniów, ogólnie 
osoby postronne. Daje to 
pewność, że wsparcie nie 
trafi do rodzin roszczenio-
wych, które liczą na po-
moc nie robiąc samemu 
nic w celu wyjścia z ubó-
stwa. Pomoc Szlachetnej 
Paczki ma być wsparciem, 
motorem do podjęcia 
działania. Nie trafia do ro-
dzin z problemem alko-

holowym, w miejsca, gdzie istnieje 
ryzyko spieniężenia prezentów 
i spożytkowania w niewłaściwy 
sposób. Dlatego jest to trudna po-
moc. Wolontariusze Szlachetnej 
Paczki monitorują obdarowane ro-
dziny również później. Sprawdzają, 
czy pomoc spełniła swoje zadanie 
i pomogła zmienić życie. W tym 
roku jedna z pań otrzymała maszy-

nę do szycia overlock, gdyż jej po-
mysłem na wyjście z ubóstwa jest 
wykonywanie drobnych poprawek 
krawieckich. Mając takie zdolności 
nie miała środków na narzędzie, 
żeby talent wykorzystać.

Taka paczka to zawsze wielka ra-
dość i wiele wzruszeń. Trudno jest 
sobie wyobrazić, że paczka z mąką 
i cukrem może być dla kogoś naj-
piękniejszym prezentem i szansą na 
przetrwanie kilku kolejnych miesię-
cy.

Wszystkim, którzy chcieliby zo-
stać oficjalnymi wolontariuszami 
Szlachetnej Paczki, przypomina-
my o konieczności wcześniejsze-
go zgłoszenia się do akcji poprzez 
stronę internetową https://www.
szlachetnapaczka.pl.

Ogromnie budujące jest to, że tak 
wielu mieszkańców naszej gmi-
ny zaangażowało się w tym roku 
w pomoc potrzebującym, szcze-
gólnie w ramach akcji Szlachetna 
Paczka.

Ewa Laskowska

CHARYTATYWNIE

Zbiórka żywności Caritas
Przez dwa dni, 7 i 8 grudnia br., w sklepach Guliwer i Bie-
dronka była prowadzona ogólnopolska zbiórka żywności 
Caritas TAK. POMAGAM! W piątek, 7 grudnia, dary zbierali 
wolontariusze ze Strzegocina i Świercz. Byli nimi harcerze 
z drużyny 439 WDH Zawiszacy ze Strzegocina w pełnym 
składzie i wydelegowani harcerze z I Szczepu ZHP im. 
Konstantego Kociszewskiego w Świerczach, którzy pra-
cowali pod opieką pani Marioli Sobczyńskiej. Natomiast 
w sobotę, 8 grudnia, w nasielskich marketach w ramach 
wolontariatu zbiórkę przeprowadzali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Budach Siennickich i Szkoły Podstawowej 

w Po-
powie Borowym. Ich opiekunem był ks. Tadeusz Jabłoński.

Zebrane dary żywnościowe zostaną przekazane na rzecz 
potrzebujących niepełnosprawnych, między innymi pod-
opiecznych Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Jan 
– Pol”, w tym uczestników Warsztatów Terapii Zajeciowej 
i Klubu Absolwenta przy WTZ oraz ich rodzin.

Organizatorzy zbiórki serdecznie dziękują mieszkańcom 
Nasielska, którzy chętnie spieszyli z pomocą i zapełniali ko-
sze produktami spożywczymi.

(red.)
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Z UM

Zakończenie kursu samoobrony
W czwartek, 29 listopada br., 
zakończył się kurs samo-
obrony pod nazwą „Bez-
pieczna Nasielszczanka” 
organizowany przez Urząd 
Miejski w Nasielsku.

Mieszkanki naszej gminy 
przez ostatni miesiąc treno-
wały dwa razy w tygodniu 
pod okiem trenera Ceza-
rego Rzepnickiego. Finał 
kursu zakończył się egzami-
nem. Uczestniczki otrzyma-
ły certyfikaty, które wręczył 
Burmistrz Nasielska. Na ten 
wyjątkowy, ostatni trening, 
„Bezpieczne Nasielszczan-
ki” przygotowały szereg atrakcji. Był wspaniały tort, szampan oraz piękne podziękowania dla trenera.

(r)

Z DKK

Zaproszenie 
na spotkanie
Wszystkich miłośników czytelnic-
twa i Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki zapraszamy na ostatnie w tym 
roku spotkanie DKK. Odbędzie 
się ono w sobotę, 15 grudnia, w 
czytelni Biblioteki Miejskiej. Bę-
dziemy rozmawiać o książce 
Aleksandry Boćkowskiej Księżyc 
z Peweksu. O luksusie w PRL. 

(red.)

Z UM

„Wędrująca” wystawa 100 
zasłużonych Nasielszczan!
Zapraszamy do zapoznania się z listą zasłużonych Nasielszczan w stulecie od-
zyskania Niepodległości. 27 lipca br. zarządzeniem burmistrza został powoła-
ny Gminny Komitet ds. wyłonienia 100 zasłużonych Nasielszczan w stulecie 
odzyskania Niepodległości. Celem prac Komitetu było pośmiertne uczczenie 
i upamiętnienie osób zasłużonych dla Gminy Nasielsk w stulecie odzyskania 
Niepodległości, a także przypomnienie Honorowych Obywateli Nasielska. 
Przewodniczącym Komitetu został pan Krzysztof Macias. Zgodnie z zarządze-
niem, również mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje osób do wyróżnienia do 
dnia 28 września. Dziękujemy za zgłoszone propozycje.

Podsumowania prac Komitetu dokonał pan Krzysztof Macias 10 listopada br. ., 
podczas uroczystości 632. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska i 100. 
rocznicy odzyskania Niepodległości, które odbyły się w Nasielskim Ośrod-
ku Kultury. Tego dnia, w holu kina „Niwa”, zainaugurowano wystawę tablic z 
krótkimi biogramami zasłużonych Nasielszczan. Wystawa ta będzie w dalszej 
kolejności prezentowana m.in. w placówkach oświatowych na terenie gminy 
Nasielsk.

Obecnie wystawa znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku. Następ-
nie według poniższego harmonogramu odwiedzi:
17.12.2018 - 21.12.2018 – Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
07.01.2019 – 11.01.2019 – Szkołę Podstawową w Starych Pieścirogach
13.01.2019 – 20.01.2019 – Kościół. św. Katarzyny w Starych Pieścirogach
21.01.2019 – 25.01.2019 – Szkołę Podstawową w Cieksynie
27.01.2019 – 03.02.2019 – Kościół 
św. Doroty w Cieksynie
04.02.2019 – 08.02.2019 – Szkołę 
Podstawową w Dębinkach
11.02.2019 – 15.02.2019 – Szkołę 
Podstawową w Budach Siennickich
18.02.2019 – 22.02.2019 – Szkołę 
Podstawową w Popowie Borowym
24.02.2019 – 03.03.2019 – Kościół 
pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nu-
nie
04.03.2019 – 08.03.2019 – Liceum 
Ogólnokształcące w Nasielsku
11.03.2019 – 15.03.2019 - Urząd 
Miejski w Nasielsku

(um)

Z GMINY

Kłopotliwe dojazdy do PKP
Co jakiś czas napływają do naszej re-
dakcji sygnały na temat jakości usług 
świadczonych przez nasielski SKR. 
Niestety nie są to pochlebne opinie.

Pan Tomasz na co dzień jest miesz-
kańcem Warszawy, lecz co weekend 
przyjeżdża z rodziną do Nasielska.

- Ostatnimi czasy dojeżdżam do 
Nasielska pociągiem, który jedzie bar-
dzo szybko (nawet około 45 minut) i 
jest to bardzo wygodny transport – 
opowiada pan Tomasz. Na nasielskiej 
stacji spotkała go jednak niemiła nie-
spodzianka. – Okazuje się jednak, że 
w niedzielę jest kilkugodzinna przerwa 
w okolicach godzin południowych, 
kiedy to nie ma żadnego autobusu ze 
stacji do Nasielska.

W rozkładzie obowiązującym do  
8 grudnia taka przerwa na przystanku 
w mieście miała miejsce od godziny 
9.25 do 13.20. Na dworcu PKP nato-
miast przerwa trwa od 9.35 do 13.30. 
W tym okresie do Warszawy Gdań-
skiej odjeżdżały cztery pociągi Kolei 
Mazowieckich, dwa do Ciechanowa  
i jeden do Sierpca przez Cieksyn, a 
także jeden Intercity do Olsztyna. 
Analogicznie z tych miejscowości 
w tym samym okresie czasu przy-
jeżdżały cztery pociągi Kolei Ma-
zowieckich z Warszawy, po dwa z 
Ciechanowa i z Cieksyna.

Co ciekawe, pociąg z Cieksyna przy-
jeżdżał o 9:40, czyli zaledwie 5 minut 
po odjeździe autobusu SKR do miasta. 
Podobnie jest w nowym rozkładzie.

Pan Tomasz rozczarowany jest także 
jakością autobusów. – Do pojazdu nie 
wejdzie osoba niepełnosprawna, czy 
też starsza – tłumaczy. – Nie wejdzie 
też zapewne ktoś, kto będzie chciał je-
chać z dzieckiem i wózkiem. Jest tam 
wysoko, a zarazem schody są dość 
strome – dodaje.

Zastrzeżenia budzi też informacja o 
rozkładzie jazdy zamieszczana w In-
ternecie. W jedną z ostatnich sobót 
w październiku, kiedy funkcjonował 
jeszcze poprzedni rozkład jazdy, pan 
Tomasz również sprawdził rozkład 
jazdy na stronie internetowej nasiel-
skiego SKR-u.

- Kiedy poszedłem na busa, który 
miał odjechać o godzinie 18.15, na 
rozkładzie jazdy obowiązującym w 
tym samym okresie czasu, który jest 
zainstalowany na przystanku autobu-
sowym okazało się, że autobus od-
jeżdża o godzinie 18.10. Co prawda 
nie miałem daleko i mogłem się cof-
nąć do domu, jednak gdyby ktoś się 
spieszył, to miałby pecha – relacjonu-
je pan Tomasz.

Podobne spostrzeżenia mają inni 
mieszkańcy Nasielska. - Rozkład, po 
oficjalnej dacie zmiany, potrafi być 
zmieniony jeszcze kilka razy, już bez 
informowania pasażera. Ponadto 
podawany jest inny rozkład na stro-
nie internetowej, a inny wieszany na 
przystanku! – mówi pani Ewa.

Co ciekawe, 9 grudnia wszedł w ży-
cie nowy rozkład jazdy pociągów. 
SKR stara się aktualizować i dostoso-
wać odjazdy i przyjazdy autobusów 
do rozkładu jazdy pociągów. Nieste-
ty nowego harmonogramu kursowa-
nia busów na próżno było szukać na 
stronie przewoźnika. Umieszczono go 
tam dopiero 11 grudnia.

Pan Tomasz wspomina też niekultural-
ne zachowania kierowcy względem 
pasażerów. – Jednego razu zdarzy-
ło się, że kierowca po przyjeździe na 
przystanek w Nasielsku, ruszył, zanim 
moja żona z synem zdążyła wysiąść 
z autobusu. Innym razem kierowca w 
niekulturalny sposób zaczął zwracać 
się do nas, że to koniec trasy, podczas 
gdy chciałem poprawić małemu sy-
nowi czapkę i szalik zanim wyszliśmy 
z autobusu – opowiada. Wydawać 
by się mogło, że Nasielsk to spokojna 
miejscowość, gdzie nikt się nie spie-
szy. O kierowcach inne zdanie ma 
jednak pani Ewa - Jedyny pozytyw,  
o jakim mogę powiedzieć na temat 
komunikacji SKR, to kierowcy, bo 
chcą naprawdę zrobić ludziom przy-
sługę i na przykład czekają, jak się po-
ciąg spóźnia.

Czy w ten sposób skonstruowany 
rozkład jazdy i podejście do klientów 
powoduje rezygnację części osób 
z usług SKR, a także z jeżdżenia po-
ciągami? Sądząc po ogromnej ilo-
ści samochodów pozostawianych 

na parkingach przy stacji PKP 
Nasielsk zapotrzebowanie na 
podróż koleją jest bardzo duże. 
– W ciągu ostatniej dekady ja-
kość usług świadczonych przez 
Koleje Mazowieckie znacząco 
się poprawiła. Jednak mniej mo-
bilni podróżni przyjeżdżający 
do Nasielska muszą zderzyć się 
z szarą rzeczywistością dojazdu 
w jakiś sposób do naszego mia-
sta – podsumowuje pan Tomasz, 
mający również zastrzeżenia do 
czystości i jakości busów.

Podobnego zdania jest pani Ewa. 
- Autobusy są w takim stanie tech-
nicznym, że zdarzyło się kierowcy 
otwierać drzwi kombinerkami, a jak 
pada deszcz to woda leci z okien – 
zauważa.

Zastrzeżenia wśród klientów prze-
woźnika budzi też cena biletów. - Pod-
wyżka ceny na 3 zł jest niczym nie 
uzasadniona, bo na bilecie widnieje 
tylko 5 km. W listopadzie obejrzałam 
bilet koleżanki, która z Legionowa do-
jeżdża do Centrum Warszawy. Płacąc 
5 zł u prywatnego przewoźnika po-
konuje za tę cenę 28 km. W Nowym 
Dworze bilet ze stacji do Centrum 
miasta można kupić za złotówkę,  
a w Legionowie są darmowe przejaz-
dy specjalnym autobusem – porów-
nuje pani Ewa.

Wiadomo, że dworzec PKP jest od-
dalony od naszego miasta o 5 kilo-
metrów. Pokonanie tego odcinka 
pieszo najkrótszą drogą, przez Nową 
Wieś, zajmuje minimum godzinę.  
O ile latem można sobie na takie spa-
cery pozwolić, o tyle zimą nie jest to 
nic przyjemnego.– To jest nasze nie-
szczęście, że dworzec jest poza mia-
stem, ale na to nie mamy wpływu 
– ocenia pan Tomasz.

Można się domyśleć, że brak autobu-
sów w niedzielnym rozkładzie jazdy 
w godzinach około południowych 
wynika z nieopłacalności wprowa-
dzania ich do rozkładu. – Jest to temat 
do analizy. Jakiś czas temu wycofali-
śmy połączenia w tych godzinach, 
bo praktycznie nikt z nich nie korzy-
stał. Tak naprawdę w niedziele w ogó-

le nie powinien jeździć żaden autobus, 
gdyż w tym dniu muszę dopłacać do 
kursów. Dzienny utarg w niedzie-
lę to około 100 zł – mówi Wojciech 
Królak, prezes Spółdzielni Kółek Rol-
niczych. Zapewnia też, że jeśli godzi-
na przyjazdu pociągu z Ciechanowa 
przypada kilka minut po wyznaczo-
nej godzinie odjazdu autobusu, to 
kierowcy starają się poczekać na pasa-
żerów. - Choć nie zawsze jest to moż-
liwe w przypadku wszystkich kursów, 
gdyż później trzeba jeszcze zdążyć 
przywieźć ludzi z miasta na pociąg 
do Warszawy, bo jeździ ich znacznie 
więcej. Jednak nie jesteśmy w stanie 
wszystkich zadowolić  – analizuje pre-
zes SKRu.

W kwestii błędów w rozkładzie jazdy 
W. Królak przyznaje. - Był to chwilowy 
błąd, który szybko zmieniliśmy i nowy 
rozkład jest już ułożony poprawnie. 

Czy jest jakaś szansa, by SKR, zwięk-
szył liczbę kursów i wymienił swój 
tabor? Być może dobrym rozwiąza-
niem byłyby dopłaty do przejazdów 
z budżetu gminy. – Kiedyś były już 
prowadzone rozmowy z burmistrzem 
Nasielska na ten temat i warto było-
by do nich wrócić. Nie byłyby to duże 
pieniądze – zapewnia prezes SKR.

A może doczekamy się w końcu dys-
kusji nad darmową komunikacją miej-
ską na trasie miasto – dworzec PKP?

Michał B.
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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 przyjmie 
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 znacze-
nia. Najlepsze ceny. Gotówka od ręki.  
Tel. 511 664 258.

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 działki budowlane 
w Nasielsku, ul. Topolowa. Tel. 509 
727 049.

Sprzedam mieszkanie 64m2 
w Nasielsku. Tel. 513 138 153.

Wynajmę mieszkanie w Nasielsku.  
Tel. 889 307 122.

Wynajmę lokal usługowy ul. Kościelna 
8 Tel. 662 208 440 po 16.00.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
zatrudni fizjoterapeutę na pełen etat. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt 
od poniedziałku do piątku od 8.00-
16.00 pod numerem telefonu:603 
555 624.

Wynajmę dom w Nasielsku 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka. Tel. 605 631 793.

Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609 
927 506.

Sprzedam mieszkanie w bloku przy 
ulicy Starzyńskiego, 1 piętro, 52 m2.  
Tel. 602 374 791.

Wynajem nagrzewnic spalinowych.  
Tel. 791 400 564, Tel. 695 163 726.

Wynajem osuszaczy powietrza.  
Tel. 695 163 726, tel. 791 400 564.

Wypożyczalnia sprzętu budowlanego. 
Tel. 696 208 308, tel. 791 400 564.

Sprzedaż węgla kamiennego (Eko-
groszek, Kostka, Orzech, Miał węglo-
wy), Tel. 696 208 308, tel. 695 163 726.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Sprzedam drewno opałowe, komin-
kowe, wysuszone. Promocja. Tel. 501 
461 424.

Kupię glebogryzarkę GRUDZIĄDZ.  
Tel. 513 746 492.

Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
zatrudni kucharkę na pełen etat. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt 
od poniedziałku do piątku od 8.00-
16.00 pod numerem telefonu: 603 
555 624.

Sprzedam SKODA OKTAWIA rok 2010. 
Tel. 662 241 612 .

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

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.)

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. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie 
przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na:
1. Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze. (Limit naboru: 1 987 342 zł).
2. Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze. (Limit naboru: 1 000 000 zł).
3. Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych.(Limit naboru: 400 000 zł).
4. Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne. (Limit naboru: 102 974,76 zł).
5. Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru. (Limit naboru: 543 313,67 zł).

Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD w związku z planowanymi naborami wniosków w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza wskazanie możli-
wości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych, gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami 
LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski 
o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).

Usługi doradztwa świadczone są w formie bezpośrednich spotkań w Biurze LGD Zielone Mosty Narwi (Al. Jana Pawła  II 1, 06-121 Pokrzywnica - pokój nr 5 na 
parterze) - po uprzednim umówieniu telefonicznym na spotkanie pod nr telefonu: 23 691 88 55, 502 240 357 w terminie od 13 listopada 2018r. do 2 stycznia 
2019 r. w następujących godzinach: Poniedziałek 9.00 - 15.00; Wtorek 10.00 - 16.00; Środa 9.00 - 15.00; Czwartek 9.00 - 15.00; Piątek 9.00 - 15.00
Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków UE w ramach działania 19. Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - poddziałania Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROW na lata 2014-2020.

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa . Podanie danych przez osoby korzysta-
jące z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa. Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządza-
nia 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 spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniecha-
niem wnioskodawcy lub beneficjenta, związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania Wspar-
cie 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
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dokończenie  
z poprzedniego wydania

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.

Oleksiak Wiktor (1878-1965) , 
żołnierz z czasów I wojny świa-
towej, pamiętnikarz, swoje fron-
towe przeżycia barwnie opisał na 
łamach pamiętników. Po wojnie 
prowadził szkółkę ogrodniczą. 

Olszewska Regina (z d. Koła-
kowska )  (1940 – 2015) ,  s tu-
dia ukończyła na Uniwersytecie 
Warszawskim zdobywając tytuł 
magistra f ilologii polskiej. Pracę 
nauczycielską rozpoczęła w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Nasielsku. 
Następnie pracowała w Kurato-
rium Oświaty w Ciechanowie na 
stanowisku wizytatora. Potem 
w Instytucie Kształcenia Nauczy-
cieli w Ciechanowie i w Liceum 
Ogólnokształcącym w Nasielsku. 
W latach 80 – tych przez krótki 
okres czasu pełniła funkcję dy-
rektora Szkoł y Podstawowej nr 
1. W wyborach samorządowych 
1998 r. wybrano ją na radną mia-
sta i gminy, a w 2000 r. została 
członkiem Zarządu Miejskiego. 
Przez kilka lat sprawowała funkcję 
wiceprezesa Nasielskiego Towa-
rzystwa Kultury. Wolontariuszka 
wyróżniona specjalną nagrodą 
wojewody mazowieckiego.

Olszewski Henryk (1919-2003), 
Był rolnikiem, 
któ r y  roz p o -
c z ą ł  d z i a ł a l -
ność społeczną 
p o  w o j n i e . 
W 1946 r. wstą-
p i ł  O c h o t n i -
c z e j  S t r a ż y 
Poż a r n e j .  O d 
1947 r. był członkiem i preze-
sem Zjednoczonego Stronnic-
twa Ludowego. Od 1965 r. do 
05.07.2002 r. przewodniczący 
Rady Nadzorczej w GS „Samo-
pomoc Chłopska” w Nasielsku. 
Należał do „Solidarności” Rol-
ników Indy widualnych. Przed 
wprowadzeniem i w czasie sta-
nu wojennego był uczestnikiem 
i  organizatorem nielegalnych 
spotkań. Brał czynny udział w blo-
kadach dróg, poprzez które rol-
nicy okazywali niezadowolenie 
z ówczesnej władzy. Uczestniczył 
w akcjach zawieszania krzyży 
w szkołach w Nasielsku. Wielo-
krotnie był odznaczany między 
innymi: uchwałą Rady Państwa, 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Za-
sługi, zasłużony dla Spółdziel-
czości „Samopomoc Chłopska”, 
Odznaką „Zasłużonego Działacza 
Ruchu Spółdzielczego”, Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnic-
twa, Odznaką Wzorowego Stra-
żaka, odznaczony „Za Zasługi dla 
Województwa Ciechanowskiego”, 
Odznaką Honorową Związku In-
walidów Wojennych. Pochowany 
został na cmentarzu w Pomie-
chowie

Osiński Maciej (1948-2013), dzia-
łacz sportowy i wieloletni zawod-
nik „Żbika” Nasielsk uznany za 
najlepszego zawodnika drużyny 
w plebiscycie na 50-lecie jej ist-
nienia.

Paśnikowska Janina (ur.1916), wie-
loletnia dyrek-
torka przedszkola 
w Nasielsku. Czło-
n e k  Z w i ą z k u 
S t r ze l e c k i e go. 
Zawsze aktywna 
i zaangażowana 
w sprawy oświa-
ty i wychowania. Oddana całym 
sercem dzieciom. Jej ojciec Jan 
Wójcicki zapoczątkował szkolnic-
two w Budach Siennickich. Zbliża 
się 102 Jubileusz życia Pani Janiny, 
z tej okazji życzymy Jubilatce sa-
tysfakcji z minionych lat oraz dużo 
zdrowia.

Pątkiewicz Michał Antoni (1895-
1987) ,  Ukoń-
c z y ł  s z k o ł ę 
P o l s k i e j  M a -
cierzy Szkolnej 
w Nasielsku, po 
c z y m  p r z e j ą ł 
od ojca 12 ha 
gospodarstwo 
rolne na obrze-
ż a c h  m i a s t a . 
W okresie międzywojennym za-
siadał w Radzie Miejskiej kilku ko-
lejnych kadencji. W kadencji 1932 
– 1936, kiedy to burmistrzem 
miasta był Jarosiński, Pątkiewicz 
był jego zastępcą, pełniąc tę funk-
cję bez wynagrodzenia. Angażo-
wał się w działalność miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzia-
łał też w Komitecie Pomocy Szko-
le. W 1939 r. został wysiedlony 
przez Niemców do podmiejskie-
go Broninka, gdzie pełnił funkcję 
sołtysa. Działał w strukturach ru-
chu oporu. Odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi nadanym w 1979 
r., Odznaką za 50 lat działalności 
w Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Pochowany na cmen-
tarzu w Nasielsku.

Pątkowska Romualda (1911-1972), 
odznaczona medalem „Sprawie-
dliwy Wśród Narodów Świata”, 
mieszkanka wsi Lelewo, gdzie 
podczas okupacj i  niemieckiej 
wraz z mężem Władysławem Pąt-
kowskim dała schronienie młode-
mu Żydowi Rubinowi Pinkusowi 
z warszawskiego getta. 

Przybyłowska Helena (1920-
2005), żołnierz AK w czasie po-
wstania warszawskiego, więzień 
obozu koncentracyjnego Ra-
vensbruck, Basdorf i Tinowfurt. 
Do Nasielska przybyła w 1948r., 
pracownik urzędu miejskiego, se-
kretarz gminy, autorka pamiętnika 
z okresu pobytu w obozie kon-
centracyjnym.

Pujdo Stanisław (1864-1948) , 
z Nasielskiem związany od 1920r. 

proboszcz i  dziekan nasielsk i, 
więzień obozu koncentracyjne-
go, honorowy kanonik Kapitu-
ły Pułtuskiej, odbudował kościół  
i budynki pomocnicze po znisz-
czeniach 1920r. W okresie okupa-
cji niemieckiej szykanowany przez 
gestapo i wywieziony do obozu 
w Dachau, w 1945r. powrócił do 
Nasielska, niósł posługę kapłańską 
do 1948r.

Radliński Władysław (1906-1986), 
nauczyciel, żołnierz Batalionów 
Chłopskich, związany z Delegaturą 
Rządu Londyńskiego, organizator 
szkolnictwa średniego po wojnie, 
oficer propagandy w stopniu ma-
jora, działacz Stronnictwa Ludo-
wego, a następnie ZSL, od 1960r. 
związany z Nasielskiem, w latach 
1960-1969 zasłużony dyrektor 
nasielskiego liceum.

Pilot Rembecki Franciszek (1914 
–1944), przed II 
wojną światową 
służył w 15 Pułku 
Ułanów Wielko-
polskich. Ukoń-
czył przed wojną 
kurs szybowco-
wy w Ustjanowej. 
Przez rok służył w poznańskim 3 
Pułku Lotniczym. Jako kadet dę-
blińskiej Szkoły Orląt został ewa-
kuowany na południe. Z Węgier 
przez Jugosławię traf ił do Fran-
cji, skąd przedostał się do Anglii, 
gdzie został pilotem bombowca. 
Siódmą i ostatnią misją była wy-
prawa nad Gelsenkirchen, w celu 
zniszczenia tamtejszej fabryki ole-
ju syntetycznego. W nocy z 12 na 
13 czerwca 1944 r. Lancaster pilo-
towany przez Rembeckiego został 
strącony przez nocny myśliwiec 
Messerschmitt BF 110. Franciszek 
Rembecki mógł się ratować, jed-
nak do ostatniej chwili utrzymywał 
maszynę w poziomie, żeby uła-
twić kolegom ewakuację. Uratował 
się jedynie bombardier Bogusław 
Franciszek Morski. Samolot wraz  
z resztą załogi spoczął na dnie ho-
lenderskiego jeziora Ijsselmeer. 
W 1998 r. grupa holenderskich 
płetwonurków zlokalizowała wrak 
samolotu. Ceremonia pogrze-
bowa odbyła się 25.10.2003 r. na 
polskim cmentarzu wojskowym 
w holenderskiej Bredzie.

Rostkowska Jadwiga (1893-1977), 
harcerka, zasłu-
ż o n a  n a u c z y-
cielka, członkini 
POW, po odzy-
skaniu niepodle-
głości pracowała 
w nasielskim pro-
gimnazjum i kie-
rowała I drużyną 
żeńską im.  K rólowej  Jadwig i . 
W 1927r. otrzymała stopień harc-
mistrza. W okresie II wojny świa-
towej  prowadzi ła  dzia ła lność 
oświatową w Rembertowie. Do 
Nasielska wróciła w 1945r. i roz-

poczęła pracę w Szkole Podstawo-
wej nr 1. Przez kilka tygodni pełniła 
funkcję dyrektora Samorządowe-
go Gimnazjum Koedukacyjnego 
(późniejszego LO). Następnie na-
uczycielka języków obcych w tej-
że szkole.

Rostkowski Feliks (1866 – 1961), 
d z i a ł a c z  s p o -
ł e c z n y ,  r e -
o r g a n i z a t o r 
Straży Pożarnej 
w Nasielsku, je-
den z członków 
założycieli Spół-
dzielczej  Kasy 
Pożyczkowo-Oszczędnościowej 
oraz Spółdzielni Rolniczo-Han-
dlowej „Rolnik”. Od 15.11.1918r. za-
służony burmistrz Nasielska, m.in. 
podjął inicjatywę budowy szkoły, 
inicjator budowy bocznicy kole-
jowej do centrum miasta, rzeźni 
miejskiej, średniej szkoły handlo-
wej, uznany za „Honorowego 
Obywatela Miasta”. Podczas oku-
pacji niemieckiej więziony w obo-
zie koncentracyjnym w Dachau. 
W 1945r. powrócił do Nasielska.

Rościszewski Feliks Eugeniusz (?-
1932), ziemianin, dobry gospo-
darz, właściciel rozległych dóbr 
ziemskich Chrcynno, oficer re-
zerwy, członek Stronnictwa Na-
rodowego i Sodalicji Mariańskiej, 
propagator postępu rolniczego, 
jego majątek był ośrodkiem krze-
wienia oświaty, postępu technicz-
nego, działalności charytatywnej 
i religijnej.

Różalski Jerzy (1930-2008), na-
u c z y c i e l 
muzyki, absol-
went Centrum 
D o s ko n a l e -
nia Kadr Na-
uczycielskich 
w Piotrkowie 
Trybunalskim, 
n a u c z y c i e l 
w szkołach w Pieścirogach, Lele-
wie oraz w Nasielsku, zdobywca 
nagrody Ministra Oświaty i Wy-
chowania. 

Rzeczkowski Czesław (1906-
1950), nauczyciel prowadzący 
komplety tajnego nauczania na 
terenie Gminy Nasielsk podczas 
wojny. W okresie okupacji dzia-
łał w AK. Po wojnie został kie-
rownikiem Szkoły Podstawowej 
w Żabiczynie. Został zastrzelo-
ny we własnym mieszkaniu. Do-
tąd nie wyjaśniono kto i w czyim 
imieniu dokonał morderstwa.

Sałkowski Ryszard (1922-1972), 
p ier wsz y dyrektor b ib l iotek i , 
członek Stronnictwa Demokra-
tycznego, wieloletni sekretarz 
nasielskiego koła SD, działacz Pol-
skiego Związku Łowieckiego oraz 
Polskiego Związku Wędkarskiego, 
działacz społeczny na rzecz in-
frastruktury komunalnej, inicjator 
idei uruchomienia nowoczesne-

go teatru, organizator księgozbio-
ru biblioteki miejskiej i pierwszy jej 
dyrektor.

Sienkiewicz Maria (1879-1944), 
nauczycielka, siostrzenica Hen-
ryka Sienkiewicza, przypuszczal-
nie z ziemią nasielską związana 
od 1920r., organizatorka szkoły 
w Ruszkowie, w okresie okupacji, 
nawet podczas choroby prowadzi-
ła tajne nauczanie dla dzieci z oko-
licznych wsi.

Sitek Henryk (1929-1985), z Na-
s ie l sk iem z wią-
z a ny  o d  ko ń c a 
l a t  5 0 - t y c h , 
p r z e wo d n i c z ą -
c y  M i e j s k i e j 
Rady Narodowej 
w Nasielsku, ini-
c j a t o r  b u d o w y 
Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Nasielsku i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej, rozbudował 
liceum, powołał Miejskie Przed-
s i ę b i o r s t w o  O c z y s z c z a n i a , 
przyczynił się do rozwoju budow-
nictwa mieszkaniowego i szero-
ko pojętej infrastruktury miejskiej, 
z jego inicjatywy odbyła się sesja 
naukowa zorganizowana przez 
Polskie Towarzystwo Historyczne 
pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Stanisława Herbsta z UW, której 
celem było upowszechnienie wie-
dzy o mieście i najbliższej okolicy. 
W mniemaniu wielu mieszkańców 
Nasielska najlepszy burmistrz w hi-
storii miasta.

Sochaczewski Antoni (1904-
1 9 8 5 ) ,  o f i c e r 
Wojska Polskie-
go, z Nasielskiem 
z w i ą z a n y  o d 
1936 r. ,  uc ze s t-
nik walk o Mławę, 
ob rońc a Redu-
ty Mławskiej oraz 
twierdzy Modlin, 
odznaczony Orderem Virtuti Mili-
tari V-tej klasy, jeniec oflagu A Ha-
damany i Gross-Born, w 1945r. 
powrócił do Nasielska, sekretarz 
i główny księgowy w Nasielskim 
liceum, radny Powiatowej Rady 
Narodowej w Pułtusku, działacz 
społeczny Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację.

Sokolnicki Wacław (1899-1982), 
n a u c z y c i e l , 
żołnierz POW, 
z ziemią nasiel-
s k ą  z w i ą z a n y 
od 1919r., kie-
d y  t o  p o d j ą ł 
pracę w Szko-
le Powszechnej 
w Morgach. Od 1921r. nauczyciel 
7-klasowej Szkoły Powszechnej 
w Nasielsku, organizator Mę-
skiej Drużyny Harcerskiej im. T. 
Kościuszki, odznaczony przez 
prezydenta RP Medalem Niepod-
ległości. W czasie II wojny świa-
towej przydzielony do 13 pułku 
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100 zasłużonych nasielszczan
piechoty w Pułtusku, uczestniczył 
w obronie Modlina i Warszawy. We 
wrześniu 1939 r. brał udział w prze-
noszeniu i ratowaniu obrazów 
z Muzeum Narodowego w War-
szawie, gdzie po raz drugi w swym 
życiu zetknął się z prezydentem 
stolicy Stefanem Starzyńskim. Po 
kapitulacji stolicy więzień oflagu 
Woldenbergu. Po powrocie z ofla-
gu zostaje kierownikiem szkoły 
powszechnej w Pieścirogach, a od 
01.09.1945 r. kierownikiem Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Nasielsku. 
Budowniczy nowoczesnego bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Stefana Starzyńskiego. 

Suwiński Aleksander (1919-2008), 
A b s o l w e n t 
szko ł y  han -
d l o w e j . 
W  c z a s i e 
okupacji nie-
mieckiej  był 
a k t y w n y m 
c z ł o n k i e m 
A K .  A r e s z -
towany wraz z innymi działacza-
mi podziemia w listopadzie 1943 
r. traf ił do obozu koncentracyj-
nego w Mauthausen. Po wojnie 
zaangażował się w rozwój Ru-
chu Spółdzielczości Inwalidz-
kiej w Nasielsku. Przez 25 lat był 
prezesem nieistniejącej już Spół-
dzielni Inwalidów „Telmet”. Przez 
szereg la t  był  zaanga żowany 
w różnych pracach społecznych  
i politycznych na terenie miasta. 
Całe swoje życie poświęcił oso-
bom niepełnosprawnym. Pocho-
wany na cmentarzu w Nasielsku.

Suwiński Jerzy Wojciech (1917–
1943) ,  W latach 
1 9 3 3  –  1 9 3 7 
u c z ę s z c z a ł  d o 
G i m n a z j u m 
Zygmunta Kra-
sińskiego w Cie-
chanowie. Służył 
w  8  P u ł ku  A r -
t y l e r i i  L e k k i e j 
im. gen. J . Bema w Zambrowie. 
Od końca września 1939 r. dzia-
łał aktywnie w ruchu oporu na 
terenie Nasielska i okolicy pod 
pseudonimem „Słowik”. Za dzia-
łalność przeciwko okupantowi 
został aresztowany przez gesta-
po w dniu 08.04.1943 r. i osadzo-
ny w obozie karnym na III Forcie 
w Pomiechówku. Zginął straco-
ny na szubienicy wraz z ośmio-
ma żo ł n ierzami ruchu oporu 
z Nasielska oraz grupą 40 osób  
z Działdowa.

Szczepańska Krystyna (1917-
1986), jedna z najwybitniejszych 
śpiewaczek operowych, absol-
wentka Państwowego Konserwa-
torium Muzycznego w Warszawie, 
działalność artystyczną rozpoczę-
ła w okresie okupacji występując 
na koncertach organizowanych 
przez Radę Główną Opiekuńczą. 
Po wojnie związana z Państwową 
Operą Śląską w Bytomiu, a następ-
nie z Operą Warszawską i Teatrem 
Wielkim, ceniony pedagog, do-
cent wokalistyki w warszawskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Mu-

zycznej, doceniana przez mło-
dzież.

Szparkowski Zygmunt Piotr (1902-
1988), w 1930r. ukończył studia 
na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Warszawskiej. Po studiach 
pracował w Ministerstwie Poczt 
i Telegrafów (również na stanowi-
sku naczelnika wydziału). Podczas 
oblężenia Warszawy kierował pra-
cami cywilnego personelu tele-
komunikacji. Został odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Był człon-
kiem AK. Po wojnie skupił się na 
pracy w zawodzie oraz nauczaniu. 
Za działalność naukowo – dydak-
tyczną i społeczną otrzymał Od-
znakę Zasłużonego dla Dolnego 
Śląska oraz Odznakę Budowni-
czego miasta Wrocławia. Senat 
Politechniki Wrocławskiej przyznał 
prof. Szparkowskiemu tytuł dokto-
ra honoris causa w 1974r. Wielo-
krotnie nagradzany. Spoczywa na 
cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. 
Bujwida we Wrocławiu.

Śliwiński Henryk Ignacy (1939-2011), 
nauczyciel, dy-
rektor LO, dzia-
łacz oświatowy, 
t wórca zespo-
ł ów kab are to -
wych, założyciel 
Nasielskiego To-
warzystwa Kul-
tury, absolwent 
Uniwersytetu Warszawskiego na 
kierunku f i lologia polska oraz 
Centrum Doskonalenia Nauczy-
ciel i  w Kal iszu, z Nasielsk iem 
związany od 1974r., kiedy to objął 
posadę dyrektora LO w Nasielsku, 
twórca kabaretów oraz szkolnych 
zespołów artystycznych, redago-
wał Notatnik – dodatek do „Życia 
Nasielska”, uhonorowany presti-
żową nagrodą „Lew Nasielska” 
w 2006r. 

Śliwiński Stanisław (1912-1991), 
żołnierz AK, szef wywiadu i łącz-
ności nasielskiej placówki AK, 
czterokrotnie odznaczony meda-
lem Wojska Polskiego, Brązowym 
Krzyżem z Mieczami i Krzyżem 
AK.

Śniegocki Kazimierz (1931-2011), 
p r o b o s z c z 
i dziekan nasiel-
s k i ,  a b s o l we n t 
W y ż s z e g o  S e -
m i n a r i u m  D u -
c h o w n e g o 
w Płocku, z Na-
sielsk iem zwią-
zany od 1986r., 
budowniczy kaplic w Pieściro-
gach i w Nunie, inicjator remon-
tu w kościele p.w. Św. Wojciecha 
w Nasielsku, doskonały gospo-
darz,  za osiągnięcia otrz ymał 
godność kanonika Honorowego 
Kapituły Pułtuskiej, laureat nagro-
dy „Lew Nasielska”

Szelążek Adam (1857-1931), mgr 
farmacji, z Nasielskiem związany 
od ok. 1900 r., współzałożyciel 
i prezes Spółdzielni Rolniczo-Han-
dlowej „Rolnik” w latach 1920-
1931, właściciel miejscowej apteki, 

radny nasielskiej rady miejskiej kil-
ku kadencji.

Ks. rektor Tomasiński Tadeusz 
(ur.1923), w 1936r. 
rozpoczął naukę 
w Wa dowi c ac h 
w pal lot yńsk im 
g i m n a z j u m . 
W 1942r. składa 
przysięgę wstę-
p u j ą c  d o  A K . 
B i e r z e  u d z i a ł 
w powstaniu warszawskim. Po 
wojnie rozpoczyna studia f ilo-
zoficzne. W latach 1946 – 1949 
studiuje teologię w Rzymie (Gre-
gorianum). Święcenia kapłańskie 
otrzymuje w Rzymie. Do kraju nie 
wraca, ponieważ został pozbawio-
ny obywatelstwa polskiego. Do 
1953r. przebywa w Rzymie peł-
niąc funkcję asystenta prokuratora 
Generalnego księży Pallotynów. 
Prymas Polski kardynał Stefan Wy-
szyński powierza mu drukowanie 
szeregu publikacji dotyczących 
Wielkiej Nowenny Tysiąclecia. Tu 
drukowane są w milionach eg-
zemplarzy dokumenty soboro-
we, księgi kościelne dla polskiego 
Kościoła. Nasz krajan organizował 
w trudnych warunkach transport 
olbrzymiej ilości ksiąg na potrze-
by Kościoła a w trudnych latach 
osiemdziesiątych organizował też 
zbiórkę żywności, leków i odzie-
ży do Polski. Działał na rzecz Misji.

Trejgis Mieczysław (1894-1935), 
lekarz internista, propagator szero-
ko pojętej higieny i ochrony zdro-
wia, do Nasielska przybył z kresów 
północno-wschodnich i prowadził 
tu praktykę lekarską.

Trejgis Lubowa (1892-1972), lekar-
ka, również lekarz internista, z po-
chodzenia Rosjanka, z Nasielskiem 
związana od 1920r., działaczka na 
rzecz ochrony zdrowia i zdrowe-
go trybu życia.

Wawrzyński Władysław (1899-
1 9 9 6 ) ,  ż o ł -
n i e r z ,  wa l c z y ł 
w wojnie polsko 
– radzieckiej, od 
l u t e g o  1919  r. 
do października 
1920 r. Odzna-
czony medalem 
za wojnę 1918 – 
1921. Dnia 10.01.1991 r. awansowa-
ny na stopień podporucznika.

Wilamski Eugeniusz (1913-1997), 
organista, nauczyciel śpiewu oraz 
gry na instrumentach klawiszo-
wych, z Nasielskiem związany od 
1945 r., prowadził miejscowy chór 
„Lira”, uhonorowany odznacze-
niem papieskim PRO ECCLESIA 
ET PONTIFICE.

Wilsk i  Czes ław (1929-1950) , 
s tarsz y strzelec, żo łnierz Na-
rodowego Zjednoczenia Woj-
skowego ps. „Zryw”, „Brzoza”. 
Dowódcą jego oddziału był Mie-
czysław Dziemieszkiewicz ps . 
„Rój”. 23.06.1950 r. Korpus Bez-
p i e c z e ń s t wa  We w n ę t r z n e go 
i Urząd Bezpieczeństwa zlikwido-
wał patrol plut. Władysława Gru-

dzińskiego „Pilota”, w składzie: st. 
strz. Cz. Wilski „Brzoza”, „Zryw”, st. 
strz. Hieronim Żbikowski „Gwiaz-
da”, st. strz. Kazimierz Chrzanow-
ski „Wilk”.

Wójciak Franciszek Władysław 
(1906-1975), dzia-
łacz spółdzielczy, 
prezes Spółdzielni 
GS „Samopomoc 
C h ł o p s k a”,  u r u -
chomił eksportową 
ubojnię królików, 
wybudował: mieszalnię pasz, pie-
karnię, wytwórnię wód gazowa-
nych, skład materiałów pędnych 
i budowlanych, magazyny nawo-
zowe, uruchomił bocznicę ko-
lejową oraz składnicę maszyn 
rolniczych, działacz polityczny 
Stronnictwa Demokratycznego 
i społeczny w zakresie kulturalno-
-oświatowym. Odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Odrodzenia 
Polski-1968 r. oraz Złotą Odznaką 
za „Zasługi dla Województwa War-
szawskiego”.

Zarański Zbigniew (1939 – 2017), 
p rac own i k  U r zę -
d u  M i e j s k i e g o 
w Nasielsku w latach 
1997-2012, żołnierz 
służby zasadniczej 
w latach 1959-1961. 
W latach 1961-1993 
zawodowy żołnierz m.in. w jedno-
stce w Chrcynnie. Służbę wojsko-
wą zakończył w stopniu starszego 
chorążego. Wieloletni Komendant 
Miejsko-Gminny Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Nasielsku. 
Społecznik, działacz propagujący 
konkursy plastyczne w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej wśród 
dzieci i młodzieży.

Zawadzki Henryk (1914-1993), 
w młodości nale-
żał do organiza-
cji paramilitarnej 
S t r z e l e c  ( o b o -
z y  i  s z k o l e n i a 
P u ł t u s k ,  S o l e c 
Kujawski). Zmobi-
lizowany w 1939r. 
brał udział w obronie Torunia. Tu 
został ciężko ranny. Komisje nie-
miecka i polska orzekły 65% utra-
ty zdrowia. Po wojnie wspólnie 
z kolegami inwalidami organizo-
wał ich życie na terenie gminy 
Nasielsk. Wspólnie z nimi zorga-
nizował spółdzielnię inwalidów 
wojennych. Przez wiele lat był 
prezesem Zarządu Powiatowego 
ZIW w Pułtusku. Razem z innymi 
inwalidami wojennymi udzielał się 
w kształtowaniu u młodzieży po-
staw patriotycznych. Współdziałał 
ze swymi kolegami w tworzeniu 
Izby Pamięci Narodowej w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku. Pracował 
w GS w Nasielsku. Przez wiele lat 
organizował spotkania inwalidów 
wojennych i harcerzy przy grobie 
nieznanego żołnierza w Nasielsku.

Żbikowska Czesława (1900-1998), 
nauczycielka, organizatorka taj-
nego nauczania podczas okupacji 
niemieckiej, nauczaniem objęła 

dzieci z miejscowości Pieścirogi, 
Kosewo i Morgi.

Żbikowski Hieronim (1928-1950), 
starszy strzelec, żołnierz Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego 
ps. „Gwiazda”. Dowódcą jego od-
działu był Mieczysław Dziemiesz-
kiewicz ps .  „Rój ”.  23.06.1950 
r. Korpus Bezpieczeństwa We-
wnę trzn e go i  Urz ąd B ezp i e -
czeństwa zlikwidował patrol plut. 
Władysława Grudzińskiego „Pilo-
ta”, w składzie: st. strz. Cz. Wilski 
„Brzoza”, „Zryw”, st. strz. Hieronim 
Żbikowski „Gwiazda”, st. strz. Kazi-
mierz Chrzanowski „Wilk”.

Żbikowski Stefan (1901-1940), na-
ucz yciel,  żo ł-
n i e r z ,  z g i n ą ł 
w Katyniu, za-
m o r d o w a n y 
p r z e z  N K W D 
wiosną 1940r., 
p o ś m i e r t n i e 
awansowany na 
kapitana, z Na-
sielskiem związany od lat 20-tych, 
kiedy to podjął pracę na etacie na-
uczyciela w Szkole Powszechnej 
w Nasielsku. W kampanii wrześnio-
wej w stopniu porucznika rezerwy 
uczestniczył w szlaku bojowym 13 
Pułku Piechoty.

*
Królak Edward 

Sas Antoni 

Załęski Józef 

Kwiatkowski Tadeusz 

Laskowski Mieczysław 

Pianowski Kazimierz 

Chojnacki Wojciech

Żołn ierze Polski  Podziemnej, 
mieszkańcy Nasielska, którzy za 
wolną i niepodległą Polskę zgi-
nęli śmiercią męczeńską w maju 
1943r. w III Forcie w Pomiechów-
ku.

*
Zaremba Władysława lekarz na-
sielskiego ośrodka zdrowia. Bar-
dzo oddana pacjentom i ludziom 
potrzebującym pomocy. 

Żmijewski Andrzej (1933-2010) 
wybitny pięściarz, brązowy me-
dalista mistrzostw Polski 1955 
roku (Gwardia Wrocław),  dru-
żynowy mistrz Polski w boksie 
1959/1960 („Sparta” Bielsko Bia-
ła). Czołowy zawodnik wagi śred-
niej i półciężkiej w boksie w latach 
sześćdziesiątych XXw. Wielokrot-
nie powoływany do kadry bokser-
skiej Polski.
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Zmiany w Meksyku 
a globalizacja świata
W niedzielę, 25 listopada, w Ga-
lerii Zakątek w Cieksynie odbyło 
się ciekawe spotkanie pt. „Mek-
syk - zmiany społeczno-kulturo-
we w obliczu globalizacji świata” 
w ramach Tygodnia Edukacji Glo-
balnej 2018.

Zaprezentowano na nim film do-
kumentalny pt .  „Dziedzict wo 
Majów” w reżyseri i  Małgorza-

ty Szyszki, ze zdjęciami Artura 
Sochana. Bohaterem f ilmu jest 
polski antropolog, Witold Jacó-
rzyński, od ponad dwudziestu lat 
prowadzący badania w Ciesas Su-
reste w San Cristobal de las Casas 
w Meksyku.

Film opisuje proste życie Indian, 
borykających się m.in.: z proble-
mami ze służbą zdrowia, a także 
innymi bolączkami dnia codzien-
nego, takimi jak brak jedzenia, 
dostępu do czystej wody czy też 
edukacji. Indianie Maya chcą za-
chowania swojej kultury z jedno-
czesnym dostępem do postępu 
cywilizacji, nie chcą być żywymi 
artefaktami spełniającymi ocze-
kiwania turystów. Po projekcj i 
f ilmu dyskusję na temat przed-
stawionych w nim problemów 
poprowadzil i:  etnolog, dr hab. 
Magdalena Krysińska-Kałużna, 
autorka książki Yamashta czyli 
Ten Który Prawie Umarł oraz an-
tropolog i meksykanista, Marcin 
Jacek Kozłowski.

Starali się oni przybliżyć uczest-
nikom spotkania zagadnienie 
realizacji celów zrównoważone-
go rozwoju, biorąc pod uwagę 
najnowsze badania antropolo-
giczne, etnograficzne, ale także 
zmiany społeczno-ekonomiczne 
i kulturowe. Wspólnie z widzami 
zastanawiali się, jak należy rozu-
mieć pojęcie zrównoważonego 
rozwoju, które pochodzi pier-
wotnie z leśnictwa, a stworzone 
zostało przez Hansa Carla von 
Carlowitza. Oznaczało ono spo-
sób gospodarowania lasem pole-
gający na tym, że wycina się tylko 
tyle drzew, ile może w to miejsce 
urosnąć, tak, by las nigdy nie zo-
stał zl ikwidowany, by mógł się 
zawsze odbudować. Ideę zrów-
noważonego rozwoju streszcza 
pierwsze zdanie raportu WCED 
z 1987 r. : Na obecnym pozio-
mie cywilizacyjnym możliwy jest 
rozwój zrównoważony, to jest 

taki rozwój, w którym potrzeby 
obecnego pokolenia mogą być 
zaspokojone bez umniejszania 
szans przyszłych pokoleń na ich 
zaspokojenie.

Jednak by to mog ło nastąp ić 
przed całym światem stoją po-
tężne wyzwania, takie jak radze-
nie sobie ze skrajnym ubóstwem, 
głodem, zmianami klimatyczny-

mi, brakiem dostępu do czystej 
wody, wszelakimi nierównościa-
mi, zapewnienie edukacji oraz 
pracy i godnej płacy.

S p o t k a n i e ,  k tó re  o d był o  s i ę 
w Cieksynie, miało za zadanie 
odpowiedzieć na pytanie: W jaki 
sposób realizować te cele? Jak 
przeciwdziałać nierówności? Czy 
z perspektywy Polski pomoc in-
nym mieszkańcom globu np. In-
dianom meksykańskim, ma rację 
bytu? Co dla nas oznacza słowo 
pomoc? Jeżeli pomagać, to w jaki 
sposób? Na wszystkie te pytania 
odpowiadali uczestnicy spotka-
nia, w ten sposób współtworząc 
krótki film – manifest pt. POMOC. 
Na koniec przytoczę kilka cy-
tatów z gorącej, międzypoko-
leniowej dyskusj i: Pomagajmy 
z rozeznaniem potrzeb, z taktem 
i umiarem/Helena/, Szanujmy 
kulturę innych narodów. Pozwól-
my i m żyć wg .  swo i c h re gu ł 
/Alicja/, Rozwój zrównoważony 
jest ważny, bo jest naszą szan-
są na to, byśmy przetrwali jako 
ludzie. Przetrwali jako planeta 
w takiej formie, jaką ją znamy 
teraz /Magda/, Co mogę wyko-
nać sam? Mogę tam pojechać 
i zacząć budować. Pojechać tam 
i z tym ludźmi być /Mirek/. Orga-
nizatorzy mają nadzieję, że było 
to pierwsze ze spotkań, podczas 
którego dotykamy problemów 
globalnych, poznajemy dorobek 
naukowy i artystyczny Polaków 
działających na świecie.

Organizatorami spotkania w ra-
mach Tygodnia Edukacji Global-
nej 2018 było Stowarzyszenie 
„Grupa Przedsięwzięć Teatralno-
-Medialnych ” we współpracy ze 
„Skafander Stowarzyszenie Ar-
tystyczno-Społeczne”. Projekt 
jest współfinansowany w ramach 
programu polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP.

M.Sz.

LIST DO REDAKCJI

Przywracanie pamięci
Pragnę odnieść się do rocznicowej 
uroczystości, która w październiku 
br. odbyła się w Zespole Szkół Za-
wodowych przy ulicy Lipowej. Piszę 
o tym dopiero teraz, ponieważ emo-
cje związane z nią nieco już osłabły 
i mogę zabrać, mam nadzieję wy-
ważony, głos w tej sprawie. Przyznaję 
sobie do tego prawo dlatego, że w tej 
szkole, przez ponad 30 lat, na stano-
wisku głównej księgowej pracowała 
moja Mama, Teresa Pęcherzewska. 
A ja, podobnie jak i brat, spędzaliśmy 
tam w dzieciństwie mnóstwo czasu 
i znaliśmy całe środowisko pracow-
ników tej placówki, jak i ich rodzin. 
Wspominam te lata z ogromnym 
sentymentem, ponieważ pracujące 
tam osoby, zarówno panie sprzą-
taczki, konserwatorzy, pracownicy 
administracji, czy też nauczyciele, 
byli bardzo serdecznymi i sympa-
tycznymi ludźmi.

Tyle tytułem wstępu, wróćmy jed-
nak do 2018 r. i zaskakującej infor-
macji, że na Lipowej 10 odbyła się 
ogromna uroczystość jubileuszowa 
z okazji 50. rocznicy istnienia szkoły. 
Brzmi dumnie, ale dla mnie jednak 
wydarzenie to, w którym miałam 
wątpliwą przyjemność uczestniczyć, 
zostało tak nazwane zdecydowanie 
na wyrost. Prawdopodobnie zro-
biono to dla celów marketingowo 
– przedwyborczych i tak naprawdę 
sama nazwa imprezy niewiele mia-
ła wspólnego ze świętowaniem pół-
wiecza istnienia placówki. Choćby 
z tego powodu, że w ramach jednej 
uroczystości postanowiono uczcić 
aż trzy ważne wydarzenia. Po pierw-
sze – jubileusz 50-lecia szkoły, po 
drugie – nadanie jej imienia Miko-
łaja Kopernika i sztandaru, po trzecie 
– oddanie do użytku boiska i siłowni 
przy szkole. A przecież każde z nich 
miało inną specyfikę i inne znacze-
nie, zarówno dla osób z nią związa-
nych obecnie, jak i w przeszłości. Do 
tego zapomniano o proporcjach 
i skali tych, moim zdaniem, zupełnie 
nieporównywalnych wydarzeń. Oto 
50 lat historii szkoły, czyli ten tytuło-
wy „jubileusz” zamknęła Szanowna 
Pani Dyrektor w kilkuminutowym 
przemówieniu, gdzie pierwsze 45 lat 
jej funkcjonowania zaprezentowała 
w bezosobowym skrócie: „zrobio-
no, zbudowano, stworzono”, wy-
liczając na wydechu nazwiska jej 
kolejnych dyrektorów (Jerzełkow-
skiego, Grzesiaka, Duchnowskie-
go). O swojej kadencji i działaniach 
podejmowanych na rzecz rozwo-
ju szkoły Pani Dyrektor była łaska-
wa mówić nieco dłużej. Potem było 
nadanie imienia, przybijanie gwoździ 
do drzewca sztandaru i ciekawe pro-
gramy artystyczne, ale i tak na plan 
pierwszy całej imprezy wysunęła się 
uroczystość dziękczynna pod adre-
sem władz nowodworskiego staro-
stwa powiatowego – za zbudowanie 
na szkolnej działce siłowni i boiska. 
Dysproporcja wręcz porażająca i to 
z kilku powodów. Przede wszystkim 
dlatego, że jubileusz 50 – lecia pla-
cówki obchodzi się, jak nazwa wska-
zuje, raz na 50 lat, więc organizując 
taką uroczystość nie można zapomi-
nać o historii szkoły – o najważniej-
szych wydarzeniach z jej przeszłości 

i o ludziach, którzy ją tworzyli (pra-
cownicy i uczniowie). Ustalenie 
przez Dyrekcję „klucza” według któ-
rego nieobecni nie mają racji, czy to 
dlatego, że poumierali, czy też dla-
tego, że ich na uroczystość nie za-
proszono – więc nikt o nich nawet 
nie wspomniał, jest moim zdaniem 
wysoce naganne i po prostu skan-
daliczne!

Powstaje też pytanie o to, gdzie po-
dział się szacunek, prawda, honor, 
etyka zawodowa, kultura osobista? 
Na jakich wartościach w ZSZ budu-
je się autorytet wśród uczącej się tu 
młodzieży? Te pytania są o tyle waż-
ne, że dotyczą placówki oświatowej, 
której zadaniem jest nie tylko eduka-
cja, ale i wychowanie młodych ludzi, 
kształtowanie ich postaw, w tym do-
tyczących lokalnego patriotyzmu. 
Pamięć o przeszłości jest ogromnie 
ważna, przecież szkoła przy ul. Li-
powej 10 to placówka z ogromną 
tradycją, która przez całe lata swo-
jej działalności i prężnego rozwoju 
od szkoły filialnej, poprzez Zasad-
niczą Szkołę Zawodową, aż po Ze-
spół Szkół Zawodowych wykształciła 
setki uczniów. Jej kadrę stanowili do-
skonali fachowcy, gdyż kolejni dy-
rektorzy zawsze zwracali uwagę na 
poziom nauczania w tej placówce, 
zwracali również uwagę na atmos-
ferę w pracy i dobry kontakt z rodzi-
cami uczniów. Co więcej, w trudnych 
czasach szkoła zawsze była zadbana 
i rozwijała się również infrastruktural-
nie – za rządów dyrektora G. Duch-
nowskiego i przy ogromnej pracy 
wykonanej przez moją Mamę, wy-
budowany został nowy, przestronny 
budynek szkoły, a później także hala 
sportowa. Tyle, że wszystko to robili 
konkretni ludzie, o których po prostu 
trzeba pamiętać, szczególnie z okazji 
takiego jubileuszu.

Sądzę, że organizatorzy uroczysto-
ści stracili nieco kontakt z rzeczy-

wistością świętując z taką pompą 
oddanie do użytku potrzebnej, ale 
nieporównywalnej w żaden sposób 
do budowy szkoły czy hali sporto-
wej inwestycji, którą w tym kontek-
ście można, co najwyżej, określić 
mianem „placu zabaw”. Adekwat-
ne byłoby to bardziej wtedy, gdyby 
na Lipowej, tak jak to miało miejsce 
niedawno przy ZSZ nr 1 w Nowym 
Dworze Mazowieckim, powstał bu-
dynek nowoczesnych warsztatów 
szkolnych. A tak mieliśmy do czy-
nienia z dziwnym widowiskiem, które 
jeszcze na dodatek zostało podpar-
te niezwykle grafomańską broszurą 
jubileuszową, w której 90 % miejsca 
poświęcono „darczyńcom” z po-
wiatu. Historię traktując w niej jako 
zło konieczne i obrazując ją zdjęcia-
mi bez podpisu.

Upominam się więc w imieniu mo-
jej Mamy, a także wszystkich „zapo-
mnianych”, o szacunek obecnych 
władz szkoły ZSZ i pamięć o ludziach 
i o przeszłości, bo to dzięki poprzed-
nikom jest baza lokalowa, z której 
Państwo dzisiaj korzystają i jeszcze 
do niedawna był także prestiż szko-
ły…

Moja Mama była skromną, cichą 
i bardzo pracowitą osobą i na pew-
no nie zgodziłaby się na publikację 
tego tekstu, bo nigdy nie oczekiwała 
pochwał, czy sławy. Tyle, że właśnie 
jesteśmy świadkami czasów, kiedy to 
w naszym nasielskim grajdołku do-
chodzi do zawłaszczania historii i to-
talnego lekceważenia ludzi ważnych, 
na co, po ludzku, nigdy nie powinno 
być zgody. List ten jest więc apelem 
o prawdę, o przywrócenie proporcji 
i o powrót do łask zdrowego rozsądku 
w naszym lokalnym środowisku. Jest 
również prośbą do nasielskich histo-
ryków, może poza tymi z Lipowej 10, 
o spisanie rzetelnych dziejów ZSZ.

Z poważaniem 
Iwona Pęcherzewska

Kilka słów o Mamie
Czuję się w obowiązku przypo-
mnieć środowisku szkoły ZSZ, że 
przez ponad 30 lat na stanowi-
sku głównej księgowej pracowała 
tam moja Mama, Teresa Pęche-
rzewska (1.11.1948 – 15.03.2017). 
Mama urodziła się w Słończewie, 
a dzieciństwo spędziła w Gotar-
dach, gdzie jej rodzice: Janina 
i Mieczysław Kamińscy, prowa-
dzili gospodarstwo rolne. Miała 
trójkę rodzeństwa. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej w Ślubowie 
kształciła się w Technikum Eko-
nomicznym w Mławie. Przez rok 
po ukończeniu szkoły pracowała 
w PZGS w Pułtusku, a przez kolej-
ne lata aż do emerytury, na którą przeszła w 2004 roku, w ZSZ w Nasielsku. 
Podczas swojej pracy zawodowej Mama współpracowała z kolejnymi trze-
ma dyrektorami szkoły: T. Jerzełkowskim, S. Grzesiakiem i G. Duchnowskim.

Do swoich obowiązków podchodziła zawsze bardzo rzetelnie, miała ogrom-
ną wiedzę merytoryczną, dlatego wiele osób korzystało z jej pomocy i po-
rad. Przez pewien czas w szkole uczyła także rachunkowości i finansów. Moja 
Mama ceniła porządek, prawdomówność i uczciwość, zawsze ujmowała się 
za innymi. Interesowała się historią i literaturą, lubiła podróże i pracę w ogro-
dzie.

Mam nadzieję, że na długo pozostanie w pamięci życzliwych jej osób.
IP
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VI Festiwal Kolęd i Pastorałek

O G Ł O S Z E N I A

Już VI edycja świątecznego kon-
kursu dla młodych wokalistów  
z dwóch powiatów, nowodwor-
s k i e g o  i  wa r s z a ws k i e g o  z a -
chodniego, pt .  Nad Betlejem 
w ciemną noc. . . ,  odbyła się w 
Nasielskim Ośrodku Kultury we 
wtorek, 11 grudnia. Festiwal z roku 
na rok cieszy się coraz większym 
powodzeniem. W poprzednich 
edycjach wystąpiło w sumie ponad 
300 uczestników w wieku od 7 do 
15 lat.

W tym roku na nasielskiej scenie 
zaprezentowało się łącznie 62 wo-
kalistów z 18 placówek edukacyj-
nych. Młodzi artyści zaśpiewali 49 
świątecznych utworów w trzech 
kategoriach wiekowych: kl. I—III, 
IV-VI, kl. VII, VIII i Gimnazjum.

Rodzice i opiekunowie nie ukrywa-
li emocji, które towarzyszyły im w 
czasie festiwalu i gorąco dopingo-
wali swoje pociechy.

Wśród uczestników także pano-
wała nerwowa atmosfera. Wszyscy 
pilnowali listy, według której za-
planowane były wszystkie wystę-
py. Oczekując na swoją kolej wielu 
uczestników w holu NOK-u wspól-
nie muzykowało. Przyłączył się do 
nich nawet jeden z członków jury, 
ks. Rafał Winnicki, wokół którego 
szybko zebrało się grono młodych 
ludzi, którzy wspólnie śpiewali ko-
lędy i pastorałki.

Poziom festiwalu był bardzo wyso-
ki. W tym roku dodatkowo po raz 
pierwszy obowiązywał limit uczest-
ników. Z każdej szkoły do danej ka-
tegorii można było zgłosić dwie 
piosenki: solistów bądź duety. Tym 
bardziej rywalizacja była zacięta, 
ponieważ wybierano najlepszych.

- Współczuję jury wyboru, szcze-
gólnie w II kategorii poziom jest, 
według mnie, bardzo wyrównany 
– podzieliła się swoimi spostrze-

żeniami jedna z uczestniczek 
Festiwalu.

Jury, w skład którego wcho-
d z i l i :  k s .  R a fa ł  Wi n n i c k i , 
Wojciech Gęsicki i Daniel Ka-
raszkiewicz, jak się okazało, 
było dość jednomyślne. Naj-
większą trudność sprawiło im 
wyłonienie laureatów najstar-
szej kategorii wiekowej. Ale 
udało się w końcu dojść do 
porozumienia.

Organizatorami festiwalu jak 
co roku byli: Nasielski Ośrodek 
Kultury i płk Robert Kamiński 
- Dowódca 2. Mazowieckie-
go Pułku Saperów. Partnerami fe-
stiwalu i sponsorami nagród byli: 
burmistrz Nasielska - Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego - Jacek Kowalski, 
burmistrz Błonia - Zenon Reszka, 
starosta Warszawski Zachodni - Jan 
Żychliński oraz prezes Zarządu Sto-
warzyszenia Między Wisłą a Kampi-
nosem - Paweł Białecki.

Poniżej zamieszczamy wyniki  
VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

Kategoria klas. I-III
I miejsce - Amelia Musielak ze 
Szkoły Podstawowej w Małocicach

II miejsce - Zuzanna Tyc ze Szko-
ły Podstawowej w Starych Pieści-
rogach

III miejsce - Eliza Zdanowicz ze Szko-
ły Podstawo-
wej w Starych 
Pieścirogach

Wyróżnienia: Roksana Łoginow ze 
Szkoły Podstawowej w Zakroczy-
miu i Filip Dwojak ze Szkoły Pod-
stawowej w Leoncinie

Kategoria klas IV-VI
I miejsce - Małgorzata Odrzywol-
ska z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 w Nowym Dworze Maz.

II miejsce - Zofia Sosińska z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w No-
wym Dworze Maz.

III miejsce - Marta Lewandowska  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zakroczymiu

Wyróżnienia: Jakub Domała ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Nasielsku i 
duet Maria Brzezińska oraz Zuzanna 
Józefowicz ze Szkoły Podstawowej 
w Starych Pieścirogach

Kategoria klas VII-VIII i III gim-
nazjum
I miejsce - Aleksandra Zakrzewska 
ze Szkoły Podstawowej w Kazuniu 
Polskim

II miejsce -Kinga Kolasa ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Nasielsku

III miejsce - Julia Kaźmierczak ze 
Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu

Wyróżnienia: duet Nikola Lipiń-
ska oraz Aleksandra Wasilewska ze 
Szkoły Podstawowej w Leoncinie  
i Laura Ziemińska ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nasielsku.

Wszystkim uczestnikom oraz ich 
opiekunom dziękujemy za przy-
bycie. Laureatom festiwalu jeszcze 
raz gratulujemy!

E.G.
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U SĄSIADÓW
Po prezenty do 
Pomiechówka
Świąteczny bazar w Pomiechówku 
- Artbazar, odbywający się od kilku 
lat tuż przed Bożym Narodzeniem, 
cieszy się coraz większą popular-
nością wśród mieszkańców naszego 
powiatu. W tym także nasielszczan, 
którzy regularnie robią na nim zaku-
py. W niedzielę, 2 grudnia br., pod-
czas Artbazaru można było nabyć 

wyroby własnoręcznie wykona-
ne przez lokalnych artystów, takie 
jak np.: biżuteria, galanteria, obrazy, 
przedmioty zdobione techniką de-
coupage, a także wiele rozmaitych 
przysmaków przygotowanych przez 
lokalnych producentów (miody, po-
widła, soki, olej). Wśród wystawców 
naszą gminę reprezentowali pań-
stwo Kowalscy, oferujący różnego 
rodzaju oleje smakowe.

(red.)

NASZE SPRAWY

Zdjęcie z Borkowa wyróżnione w konkursie
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie z okazji jubileuszu trzydziestolecia swego istnienia zor-
ganizowała konkurs. Nosił on tytuł: „Samorządność – wiedzieć, rozumieć, znać”. Jego przesłaniem było promowanie 
wartości samorządności oraz demokracji,  
w tym demokracji lokalnej. Konkurs był 
przeprowadzony w trzech wojewódz-
twach: mazowieckim, łódzkim oraz lubel-
skim. Patronował mu Stanisław Sosnowski 
– Marszałek Województwa Lubelskiego.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch 
kategoriach. W pierwszej rywalizowa-
li pracownicy samorządowi, w tym także 
pracownicy jednostek organizacyjnych 
(niekoniecznie etatowi), w drugiej zaś dzieci  
i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów  
i szkół średnich.

W kategorii pierwszej wyróżnio-
ne zostało zdjęcie z gminy Nasielsk 
upamiętniające budowę pomnika  
w Borkowie. Jego autorem jest An-
drzej Zawadzki.

Pomnik w Borkowie upamiętnia 
Bitwę nad Wkrą, która rozegrała się 
w roku 1920, w sierpniu, i w decy-
dujący sposób wpłynęła na prze-
bieg Bitwy Warszawskiej. Na tym 
odcinku frontu walczyła V Armia 
gen. Władysława Sikorskiego. Ge-
nerał Sikorski ten etap bitwy nazwał 
w swych wspomnieniach bitwą  
o Nasielsk.

Decyzję o włączeniu zdjęcia sprzed 
lat 19 do powyższego konkursu 
podjęto w Wydziale Administra-
cji i Promocji Urzędu Miejskiego. 
Jest ona wyrazem tego, że społe-
czeństwo nasielskiej Gminy chce 
pamiętać o swej przeszłości i sta-
wia sobie za cel przekazywanie 
tej wiedzy kolejnym pokoleniom. 
A wydarzenia z roku 1920, roku, 
w którym toczyły się walki o po-
wrót Polski na mapy Europy i świata 
szczególnie zasługują na tę pamięć.

(red.)
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Krok w dobrym kierunku – 
Świąteczne porządki w Mojej głowie

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

Zabezpieczanie roślin 
na zimę
Nadchodzi zima. Na dworze robi się coraz chłodniej. Przygotowujemy 
sobie cieplejsze ubrania, żeby nie przemarznąć w chłodniejsze dni. Mi-
łośnicy ogrodów co roku zadają sobie też pytanie, które rośliny i w jaki 
sposób zabezpieczyć przed chłodem oraz jak je zabezpieczyć, żeby im 
nie zaszkodzić.

Nie można być nadgorliwym i wykonywać tych zadań zbyt wcześnie, 
przed nadejściem większych mrozów. Taki zabieg zamiast ochronić ro-
śliny może im zaszkodzić, gdyż rośliny nie zdążą się jeszcze zaharto-
wać. Wyższa temperatura pod przykryciem zachęca rośliny do dalszego 
wzrostu. Pierwsze przymrozki natomiast są dla nich sygnałem, że czas 
spowolnić swoje procesy życiowe. Dlatego zabezpieczanie roślin nale-
ży przeprowadzić po sprawdzeniu prognozy pogody i upewnieniu się,  
że nadchodzą mroźne dni. Najlepszym terminem na zabezpieczanie ro-
ślin będą dni po pierwszych przymrozkach i przed nadejściem większych 
mrozów.

Do zabezpieczenia roślin można używać agrowłókniny, najlepiej białej, 
tektury falistej lub gałęzi drzew iglastych, np. świerku, sosny czy choiny 
kanadyjskiej.

Nie zaleca się używania czarnej agrowłókniny, która nie przepuszcza 
światła niezbędnego dla roślin zimozielonych. Czarna agrowłóknina na-

grzewa się też na słońcu, co może przyczynić się do rozpoczęcia we-
getacji.

Ściółkowanie rabat korą chroni rośliny przed chłodem w czasie zimy, 
wiosną zaś spowalnia rozmarzanie ziemi, gdyż hamuje dostęp ciepłego 
powietrza do ziemi. Warstwa kory latem nie powinna przekraczać 3 cm. 
Zimą warstwa kory użytej do ściółkowania może być grubsza, ale wiosną 
należy tę warstwę zmniejszyć. Ściółkowanie korą wokół różaneczników, 
azalii, magnolii i wrzosów dobrze też wpływa na ich kondycję i wzrost.

Po pierwszych mrozach należy zabezpieczyć też rabaty z roślinami ce-
bulowymi. Według mojego doświadczenia najlepiej okryć je gałązkami 
drzew iglastych lub ok. 5 cm warstwą kory.

Zaleca się ponadto zabezpieczenie odmian winogron wrażliwych na 
mrozy. Najlepiej jest okopczykować niski pień ziemią lub korą. Kopiec 
ten należy wiosną rozgarnąć. Wyższe pnie winorośli można zabezpie-
czyć agrowłókniną, tekturą falistą czy matami słomianymi.

Zimą należy też zabezpieczyć pnie drzewek owocowych i ozdobnych, 
które w mroźne zimy przemarzają. Fakt, że rośliny przetrwają duże spadki 
temperatur, wynika z ich zahartowania jesienią. Korzenie roślin są bar-
dziej wrażliwe na spadki temperatur niż ich części nadziemne. Bardzo 
dobrze chroni korzenie śnieg. Warstwa śniegu – już nawet jednocenty-
metrowa – chroni o wiele lepiej niż warstwa ziemi. W surowe zimy ko-
rzenie drzew i krzewów jagodowych należy zabezpieczyć przed silnym 
mrozem warstwą kompostu, liści czy obornika. Duże różnice temperatur 
między dniem a nocą i nagrzewanie się pni i grubych konarów drzew 
są przyczyną powstawania ran zgorzelinowych i podłużnych pęknięć. 
Możemy zapobiegać takim uszkodzeniom poprzez bielenie pni i kona-
rów drzewek. Bielenie pni najlepiej przeprowadzić pędzlem, używając 
wapna gaszonego.

Nie należy zabezpieczać roślin szczelnie folią, gdyż nie przepuszcza ona 
ani wody, ani powietrza. Folią pęcherzykową można natomiast ocieplić 
pojemniki z roślinami, skrzynie czy donice, owijając je kilkoma warstwa-
mi.

Rośliny zimozielone czy wyższe trawy należy zabezpieczyć przed wy-
łamywaniem, związując je sznurkiem.

Elżbieta K.

ROŚLINA MIESIĄCA

Miskant 
Chiński 
Ozdobą ogrodu są nie tylko kwiaty, ale 
i trawy ozdobne. Jedną z nich jest Miskant 
chiński Gracillimus, dorastający do oko-
ło 130 cm wysokości. Ładnie wygląda 
posadzony w kompozycjach z iglakami 
i hortensjami bukietowymi. Bardzo cien-
kie, o białym unerwieniu, powyginane 
łukowato liście dodają lekkości rabatom. Kwiaty tego miskanta są różowo-brązowe przebarwiające się jesienią  
na kolor srebrzysto-brązowy. Pod koniec lata jego kępy ozdabiają srebrzyste, wiechowate kwiatostany, utrzymu-
jące się aż do wiosny. Zaleca się związywanie liści i kwiatostanów miskanta w celu zabezpieczenia przed połama-
niem. Jednocześnie zabieg ten powoduje, że ogród staje się dekoracyjny nawet zimą, przy czym młode rośliny 
należy chronić przed mrozem. Przyprószone szronem wiechy miskantów dają niesamowity efekt. Polecam 
miskant Gracillimus, gdyż jest on jednym z najniższych i najmniej ekspansywnych miskantów.

E.K.

Drogi Czytelniku,
okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to kolejna super okazja, żeby przyjrzeć 
się Swojemu życiu. Wierzę, że moje poprzednie artykuły zainspirowały Ciebie i odpowiedziałeś/aś sobie na 
pytania: „Kim jestem”? Co jest dla Mnie ważne? Jaki jest cel Mojego życia? Które z Moich marzeń i planów są 
dla Mnie najważniejsze i dlaczego?

Wykorzystaj ten świetny moment, przed Tobą kolejny dobry czas na zmiany. Jest to okres przygotowań do Świąt 
Bożego Narodzenia, świąteczne porządki. Przygotowujesz mieszkanie do Świąt, szykujesz potrawy, spieszysz 
się, żeby ze wszystkim zdążyć, aby usiąść przy stole z rodziną i bliskimi. Czynisz to z wielkim zaangażowaniem. 
Niestety, w tym czasie zupełnie zapominasz o sobie. Tym razem możesz zrobić inaczej. Przeznacz ten czas 
przede wszystkim na porządki w Twojej głowie. Przygotuj się do tych Świąt od innej strony. Zainwestuj ten czas 
w siebie. Zatrzymaj się tu i teraz. Poukładaj swoje myśli.

Sięgnij po Swój notatnik „4Myśli” i spójrz raz jeszcze na swoje notatki. Zapisałeś/aś plany?

Do konsekwentnej realizacji swoich planów ważne jest, abyś miał/ła dużo sił. Proponuję Ci, abyś sprawdził/ła, 
co ładuje Twoje akumulatory i czy odpowiednio o to dbasz.

W notatniku, na kolejnej stronie, narysuj koło. Nanieś w nim 8 sfer Swojego życia. Wymień te, które są źródłem 
Twojej największej energii, dobrostanu.

Koło Twojej Energii Życiowej

Pomogę Ci pytaniami:
1. Co wprawia Twoje ciało w błogostan? Co uwielbia Two-
je ciało? Czy lubi aktywność fizyczną? Rozważ sferę ruchu.

2. Kiedy odczuwasz pozytywne emocje? Wtedy, kiedy de-
lektujesz się smakołykami? Czy może wtedy, gdy zdrowo 
odżywiasz się? Rozważ sferę żywienia.

3. A jak dbasz o swój umysł? Jest on w ciągłym ruchu, two-
rzy mnóstwo myśli. Intensywnie pracuje. Czym pasjonuje się 
Twój umysł? Rozważ sferę rozwoju osobistego.

4. Co karmi Twoją duszę? Co sprawia, że jesteś zachwycony-
/a życiem? Rozważ sferę relaksu i wypoczynku.

Uświadom Sobie, co najlepiej wpływa na Twoje samopoczucie? 
Co Ci doładowuje akumulatory, daje największy poziom energii? 
Zapisz proszę w/w sfery i/lub inne oraz oznacz na kole poziom 
swojej satysfakcji z każdej sfery, w skali od 1 do 10. Gotowe?

1. Gdy patrzysz na wyniki na kole, co widzisz?

2. Chcesz podnieść poziom swojej satysfakcji w poszczególnych sferach? Wybierz na początek tę strefę, która 
Twoim zdaniem jest najważniejsza.

3. Jakie działania możesz wykonać?

4. Kiedy wykonasz pierwszy krok?

Wyobraź sobie, jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy zwiększysz 
swój poziom satysfakcji na początku w jednej sferze życia?

Nie byłabym sobą, gdybym nie złożyła Tobie życzeń. Dzień za 
dniem zbliżamy się do pełnych magii Świąt Bożego Narodzenia, 
które są także czasem wyciszenia.

Ze szczerego serca, z okazji Świat Bożego Narodzenia życzę Ci 
spokoju, pojednania z bliskimi oraz ciepła domowego ogniska. 
Spotkań w gronie rodzinnym w duchu odpoczynku, wzajemnej 
życzliwości i miłości.

Iwona Wróblewska (4Myśli Iwona)
e – mail iwona@4mysli.pl.
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Ciekawe spotkanie z LOKATKĄ 
w ramach SKO
Od marca 2013 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku realizuje program edukacji finansowej.

W piątek, 16 listopada 2018 r., odbyła się pouczająca lekcja dla dzieci klas 
0 – II, prowadzona przez przedstawicieli banku PKO BP S.A. w Nasielsku 
– panią Sylwię Szabrańską i panią Iwonę Chojnacką. Celem spotkania było 
zaznajomienie dzieci z rodzajami środków płatniczych, historią pieniądza; 
budżetem - planowaniem wydatków oraz propagowaniem idei oszczę-
dzania od najmłodszych lat.

Dzieci uczestniczyły bardzo ak-
tywnie w rozmowie, uważnie słuchały czytanych wierszy Jana Brze-
chwy, udzielały odpowiedzi na pytania, za co otrzymywały nagrody. 
Pod koniec zajęć wspólnie rozwiązywały krzyżówkę. Wspaniałym go-
ściem okazała się żyrafa – maskotka LOKATKI, która wzbudziła uśmiech 
i ogromne zainteresowanie wśród milusińskich. Spotkanie z LOKAT-
KĄ było bardzo udane, poszerzyło wiedzę dzieci z zakresu zarządza-
nia finansami osobistymi oraz metodami oszczędzania. Mamy nadzieję,  
że w naszej szkole, już w niedługim czasie, grono członków Szkolnej 
Kasy Oszczędności znacznie się powiększy.

Opiekun SKO - Beata Janiszek

Z POLICJI

Bezpieczeństwo przez cały rok
W szkole podstawowej w Starych Pieścirogach pod 
hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały 
rok szkolny” odbył się wczoraj cykl spotkań dzie-
ci z policjantką. Uczestniczyli w nim uczniowie klas  
I-III. Celem zajęć była, przede wszystkim, rozmo-
wa z uczniami na temat bezpiecznego poruszania 
się po drodze oraz zapoznania się z pracą policjan-
ta. Podczas spotkań st. sierż. Sylwia Ochmańska za-
poznawała najmłodszych mieszkańców naszego 
powiatu z ogólnymi przepisami ruchu pieszych 
i rowerzystów. Całe zajęcia przebiegały w formie 
zabawy, podczas której dzieci mogły wcielić się 
w pieszych.

Wszyscy wiemy, jak wiele zależy od bezpiecznego i prawidłowego zachowania naszych pociech. Aby mogły 
prawidłowo postępować, muszą się najpierw tego nauczyć. Dlatego nowodworscy policjanci poprzez spotka-
nia, prelekcje i pogadanki wspierają nauczycieli. Dyrektorzy szkół, którzy są zainteresowani zorganizowaniem 
spotkania dzieci i młodzieży z policjantami proszeni są o kontakt z st. sierż. Sylwią Ochmańską, tel. (22) 60 44 
266 lub 600 997 276.

sk

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Święto Pluszowego Misia
25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka 
przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda 
na misie nie przemija, bo czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!

Jest takie jedno święto, jedno na całym świecie,

którego w kalendarzu, być może nie znajdziecie.

Lecz wiedzą o nim dzieci, i to już nie od dzisiaj

Dziś święto nad świętami: DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Święto Pluszowego Misia na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych uroczystości w naszym oddziale 
przedszkolnym. Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki 
– w 2002 roku. W tym roku naszą uroczystość połączyliśmy z Pasowaniem na Przedszkolaka, które odbyło się 
w poniedziałek, 26.11.br. Tego dnia wszystkie przedszkolaki recytowały wiersze i śpiewały piosenki o misiach. 
Wykazały się również dużą wiedzą, odgadując zagadki związane z misiami, w nagrodę każde dziecko otrzyma-
ło - MEDAL PRZYJACIELA MISIA.

Dla niektórych był to pierwszy publiczny występ. Ważnym punktem naszej uroczystości było złożenie uroczystej 
przysięgi przez dzieci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem.

Dyrektor Iwona Łyczkowska za pomocą „czarodziejskiego ołówka” dokonała uroczystego „Aktu pasowania na 
Przedszkolaka”. Na pamiątkę tego wydarzenia nowo przyjęci członkowie naszej szkolnej społeczności otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. Teraz z dumą mogą powiedzieć: - Mamo, tato, jestem przedszkolakiem! W drugiej części 
uroczystości, już mniej oficjalnej, dzieci dokonały wyboru imienia dla misia , który będzie je odwiedzał w do-
mach w ramach projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Oficjalnie będzie to miś Grześ. A cała zabawa 
zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń, zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Roz-
strzygnięty został również konkurs plastyczny pod hasłem: „Portret Misia” ogłoszony dla klas „0” - III. Wpłynę-
ło 9 prac. Komisja konkursowa przyznała dwa pierwsze miejsca (Dominika - kl.„0” oraz Ksawery - kl. „0”), dwa 
drugie (Elena - kl.I i Krystian - kl.III) oraz  trzecie – Sebastian - kl. „0”, pozostałym pracom przyznano wyróżnie-
nia. Gratulujemy!

KP

zrobić. Pojechałem, żeby rozmawiać i znaleźć konsensus. Sprawa zmie-
rza w złym kierunku. Wy to zobaczycie, ale pewnie jak będzie za późno. 
Chcę dać wam alternatywę. Co więcej, to się może skończyć rozwojem 
gminy – argumentował Adam Mikucki.

Radny Dariusz Kordowski zaproponował A. Mikuckiemu, aby w przy-
szłości może zorganizował takie spotkanie z mecenasami, panem We-
redą i Radnymi.

 – Pan Adam ma niesamowite możliwości, że dotarł do takiego czło-
wieka i mówi mu o swoich planach, o swoich inwestycjach. Także 
dziękuje panie Adamie, że ma pan takie możliwości – stwierdził radny  
R. Dłutowski.

Burmistrz Bogdan Ruszkowski zwrócił uwagę, że jeszcze nie tak daw-
no był posądzany o to, że dzwonił i rozmawiał z inwestorem. Ponadto, 
że informacje na ten temat były z dużym oburzeniem przyjęte przez in-
ternautów. Burmistrz przypomniał też, że już raz składał powiadomienie 
do prokuratury, gdyż złożone było podobnej treści porozumienie do 
gminy, a urzędujący wtedy burmistrz nie zgłosił tego faktu prokuraturze.

 – Takie osiedla są w interesie miasta i rady ale nie na zasadzie że „coś 
za coś” – dodał burmistrz.

Mecenas zauważył dodatkowo, że nie można się dziwić pytaniom rad-
nych w kierunku A. Mikuckiego o to, w jakim charakterze wystąpił na 
sesji, w związku z faktem, iż to on przyniósł dokument ugody i przed-
stawił go. W świetle prawa, dla gminy przedstawiony dokument nie jest 
faktyczną ugodą, ponieważ A. Mikucki nie posiada od inwestora pełno-
mocnictwa, aby ją przedstawić. Dokumentacja nie jest także opatrzona 
odpowiednim podpisem. Burmistrz dodał, że gmina dołoży wszelkich 
starań, aby zgodnie z prawem zablokować inwestycję w Jaskółowie.

Ponadto radny Tomasz Pietras, przedstawiciel stowarzyszenia „Aktyw-
ny i czysty Nasielsk” prosił o spotkanie, aby przeanalizować uwagi, jakie 
jego członkowie mają do wyłożonego planu zagospodarowania prze-
strzennego do części miejscowości Jaskółowo. Jak zauważył burmistrz, 
do 7 grudnia br. gmina oczekuje na wszystkie uwagi.

 – Zorganizowanie takiego spotkania jest nieznane procedurze plani-
stycznej – nadmienił mecenas.

W dalszej kolejności głos oddano pani Hannie, mieszkance Nasielska, 
która dopytywała włodarza o los zabytków nasielskich. Zauważyła, że 
jednym z nich jest nasielska biblioteka, która jest w fatalnym stanie, a wy-
daje się, że jest to obojętne gminie.

Jak poinformował Bogdan Ruszkowski dach został poprawionyi nie prze-
cieka. A na rok 2019 wpisany do budżetu gminy został obiekt zabytko-
wy, znajdujący się obok Szkoły Podstawowej nr 1, który jest w bardzo 
złym stanie technicznym.

Radny Krzysztof Fronczak dopytywał losy wieży ciśnień, która znajdu-
je się w Nowych Pieścirogach, a także jest zabytkiem. Dość sceptyczne 
do tego podszedł przewodniczący Jerzy Lubieniecki, który zauważył,  
że obiekt jest w posiadaniu kolei, a nie gminy.

W temacie zabytków swoje uwagi zgłosił radny Dariusz Kordowski. Nad-
mienił, że gmina planuje rozbudowę kina Niwa oraz przebudowę znaj-
dującego się obok parku. Przy tej okazji w opinii radnego warto zająć 
się rozbiórką straszącej nasielszczan ruiny zlokalizowanej obok parku.

W związku z wyczerpaniem tematów zamknięto II sesję Rady Miejskiej 
w Nasielsku.

E.G.

dokończenie ze str. 3

Inwestor wkracza  
do gry
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Andrzejkowe zabawy
W piątek, 30 listopa-
da br., w Samorzą-
dowym Przedszkolu 
w Nasielsku odby-
ł y się zabawy An-
drzejkowe. Dzieci 
poznały zwyczaj ob-
chodzenia Andrze-
jek poprzez zabawę. 
Na początku było la-
nie wosku, ciągnięcie 
karty „Kim będę?”, 
odczytywanie sym-
boli czy ciągnięcie 
gwiazdki z imieniem 
chłopca lub dziew-
czynki .  Wróżbom 
towarzyszyła weso-

ła muzyka, a wszystkie zabawy miały 
miejsce w kolorowo udekorowanej 
sali. Dzieciom najbardziej podoba-
ła się zabawa z kapciami wędrującymi 
przez całą salę do drzwi, który z nich 
pierwszy przekroczył próg, to dziecko 
miało przywilej pierwszeństwa. Pod-
czas zabawy towarzyszyła nam miła 
atmosfera, a dzieci poznały tradycyjne 
obrzędy Andrzejkowe.

(SP)

Z ŻYCIA PARAFII

Za różaniec - nagroda
W parafii św. Wojciecha w Nasielsku w październiku dzieci zbierały obrazki 
potwierdzające ich obecność podczas nabożeństw różańcowych. Na naj-
wytrwalszych i tych, którzy zebrali najwięcej obrazków, czekała nagroda. 
W Mikołajki, 6 grudnia, wraz z księdzem Rafałem Winnickim oraz opie-
kunami, dzieci wybrały się do Galerii Północnej. Jak relacjonuje ksiądz, 

atrakcjami dla dzieci były m.in. zabawy w sali zabaw Fikołki, a także wizyta 
w McDonald’s. Łącznie w wycieczce wzięło udział ok. 40 dzieci, które 
spędziły mikołajkowy dzień na wspólnej zabawie.

E.G.

Z ŻYCIA PARAFII

„Shola” na dyskotece
Tego jeszcze w Nasielsku nie było! W salce parafialnej, zlokalizowanej 
obok kościoła św. Wojciecha, ks. Rafał Winnicki zorganizował dyskotekę 
dla dzieci należących do parafialnej scholi o nazwie „Shola” pisanej przez 
samo „h”.

Przedsięwzięcie, które nazwano „Disco shola” zostało zorganizowane 
w sobotę, 24 listopada br. Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00, a wcze-
śniej na sali pracowali rodzice uczestników zabawy. Dekorowali salę balo-
nami, bibułą, serpentynami. Ksiądz Rafał zadbał o szczegóły, zapewnione 
były także kolorowe światełka, aby faktycznie dzieci czuły się jak na praw-
dziwej dyskotece.

- Nie była to impreza andrzejkowa, choć miałem też na względzie zbli-
żający się Adwent. Przede wszystkim jednak zorganizowana dyskoteka 
miała być nagrodą dla tych młodych ludzi, za ich zaangażowanie i pracę 
włożoną w dobre funkcjonowanie scholi. Łącznie bawiło się ok. 40 dzieci. 
Jeśli chodzi o przekąski, wszystko zasponsorowała parafia, była także piz-
za, także myślę, że dzieciaki były zadowolone – mówił ks. Rafał Winnicki.

Parafianie nie ukrywają, że są bardzo zadowoleni z tego, że w taki sposób 
parafia zagospodarowała czas dzieciom.

Muzykalny ksiądz, którego gry na gitarze można posłuchać wchodząc 
na FB Parafii św. Wojciecha, za sprawą wrzucanych tam filmików z utwo-
rami „na dobranoc parafianom”, umie zachęcić innych do działania. Peł-
ny energii do pracy ksiądz Rafał zaskakuje pozytywnie swoich parafian, 
a dzieci czekają już na kolejne pomysły wikariusza.

E.G.
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KINO NIWA ZAPRASZA
12–16 grudnia, GODZ. 15:00
19–20 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 dawno 
niewidzianych przyjaciółek – Olimpii i Very... 

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 inne-
go mężczyznę. Żądny zemsty i sprawiedliwości 
Robin postanawia stanąć w obronie uciśnio-
nych mieszkańców Nottingham. 

12–16 grudnia, GODZ. 19:00

Pierwszy człowiek 
(2D nap.)

Dramat, Biograficzny; USA; Czas trwania: 2 godz. 21 min.
Fragment życia astronauty Neila Armstronga 
i jego legendarnej misji kosmicznej, dzięki któ-
rej jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu.

21–23 grudnia, GODZ. 15:00

Królowa śniegu po drugiej 
stronie lustra 

(2D dub.)
Animacja; Rosja; Czas trwania: 1 godz. 10 min.
W świecie rządzonym przez czary, Gerda jest 
jedną z niewielu osób pozbawionych magicz-
nych zdolności. Choć fakt ten stale kompliku-
je jej życie, bohaterka nie podaje się i dzielnie 
pomaga rodzinie w prowadzeniu magicznego 
sklepiku z zaklęciami. Niestety, pewnego dnia 
rodzice dziewczynki oraz jej brat – Kai zostają 
porwani przez Króla Haralda.

19–23 grudnia, GODZ. 17:00

Gentleman z rewolwerem 
(2D nap.)

Komedia, Kryminalny; USA; Czas trwania: 1 godz. 33 min.
Historia najbardziej czarującego złodzieja w hi-
storii, który wcale nie miał ochoty na to, żeby 
przejść na emeryturę, z więzienia uciekał 30 
razy, a rabując banki nigdy nie zapominał o by-
ciu gentlemanem.

19–23 grudnia, GODZ. 19:00

Suspiria 
(2D nap.)

Horror; USA; Czas trwania: 2 godz. 30 min.
Amerykańska tancerka Susie Bannion (Dakota 
Johnson), udaje się do Berlina, aby rozpocząć 
naukę w tamtejszej, prestiżowej szkole baletu. 
Jej przyjazd zbiega się w czasie z tajemniczym 
zniknięciem Patricii (Chloë Grace Moretz) jed-
nej z wychowanek akademii. 

27–30 grudnia, GODZ. 14:15

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.

Baran 21.03-20.04
W wirze przedświątecznych przygotowań 
będziesz potrzebował chwili wytchnienia 
od domowych obowiązków, bo inaczej 
staniesz się nerwowy. Ważne decyzje po-
dejmuj w spokoju i z rozwagą. 

Byk 21.04-20.05
Będziesz miał szansę pogodzić się z da-
lekim krewnym lub kłótliwym sąsiadem, 
wykorzystaj ją. Wydatki zaplanuj tak, żebyś 
nie musiał korzystać z żadnych pożyczek. 
W weekend odpocznij i odreaguj stresy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wszystkie Twoje sprawy zawodowe za-
czną się układać pomyślnie. Nie lekceważ 
terminów, każde opóźnienie może mieć 
negatywne konsekwencje. W zakupach 
zachowaj umiar i rozsądek.

Rak 22.06-22.07
Daj dobry przykład i zamiast krytykować 
zachowanie innych, zabierz się do pracy. 
Otaczaj się tylko takimi ludźmi, którzy 
wywierają na Ciebie dobry wpływ. Nie 
bądź zbyt łatwowierny.

Lew 23.07-23.08
W tym roku nie planuj wielkich porządków, 
bo nie będziesz miał na nie czasu. Malowa-
nie domu i wymianę mebli odłóż na wa-
kacje. Nadmiar obowiązków sprawił, że nie 
masz sił. Zadbaj o siebie!

Panna 24.08-22.09
Twoje sprawy osobiste mogą się trochę 
skomplikować. Zachowaj więc spokój 
i ostrożność w postępowaniu. Nie spiesz się 
z zakupami i zwracaj większą uwagę na dro-
biazgi. Wzmocnij swoją odporność.

Waga 23.09-23.10
Nie będziesz odporny na bałagan w domu 
i narzekających najbliższych. Zaplanuj pra-
cę dla domowników i zamiast się wszyst-
kim przejmować, lepiej pomyśl o sobie. 
Odpocznij, wyjdź na spacer.

Skorpion 24.10-22.11
Nie dyskutuj z innymi o cudzych proble-
mach, bo tak powstają plotki i narobisz 
sobie wrogów. Będziesz teraz nerwowy 
i uszczypliwy. Nie tłumacz się brakiem cza-
su, tylko zadbaj o właściwą dietę.

Strzelec 23.11-21.12
W pracy postaraj się wyciszać emocje 
i uspokajać zacietrzewionych kolegów. 
Nie daj się wciągnąć w żadne kłótnie. Cze-
kają Cię nieoczekiwane zmiany. Bądź do-
kładny i unikaj niedoróbek.

Koziorożec 22.12-20.01
Kończ to co zacząłeś, bo robienie kilku 
rzeczy naraz może w domu wywołać 
chaos i serię nieporozumień. Nie przej-
muj się tym, że Twoje zawodowe sukce-
sy drażnią innych. Nie bój się ryzyka.

Wodnik 21.01-19.02
Niektóre zadania mogą Cię teraz przy-
tłaczać i przerastać. Musisz postępować 
ostrożnie, aby nie popełnić błędu. Wokół 
Ciebie będzie trochę zamieszania. Nie trać 
rozsądku i obiektywnie oceniaj sytuację. 

Ryby 20.02-20.03
Twoje zaangażowanie w zawodowe obo-
wiązki przyniesie Ci wymierne korzyści. 
Nie rozpraszaj swojej dobrej energii na 
mało ważne sprawy. W pracy i w domu bę-
dzie przed świętami  spokojniej. 

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

Drodzy Czytelnicy idą święta
Z tego powodu chcielibyśmy podsumować dotychczasowe działania i w kilku słowach za-
powiedzieć nowe przedsięwzięcia, które planujemy na kolejny rok 2019. Przede wszystkim 
chcieliśmy Państwu podziękować za zainteresowanie naszą rubryką.

Mamy cichą nadzieję, że nasze artykuły pomogły Państwu choć tro-
chę poszerzyć wiedzę odnośnie zwierząt domowych oraz innych 
spraw dotyczących zwierząt - kwestii prawnych, ekonomicznych, kwe-
stii bezdomności itd.

Z ogromu informacji staramy się wyłuskać te najbardziej istotne i, 
mamy nadzieję, interesujące. Chcielibyśmy w przyszłym roku wpro-
wadzić punkt, w którym odpowiadalibyśmy na Wasze pytania. Być 
może są tematy, o których nie pamiętamy, a Was interesują. W przy-
szłym roku do współpracy zaprosimy lekarza weterynarii, behawiory-
stę, szkoleniowca. Natomiast w pierwszych artykułach nowego roku 
2019 przedstawimy państwu dokładne rozliczenie naszej działalności, 
liczbę psów bezdomnych zabezpieczonych na terenie naszej gminy, 
liczbę przeprowadzonych kastracji, liczbę adopcji itd. Przedstawimy 
również nowy program pt. „Kastrujemy bezdomność” rekomendo-
wany przez NIK, który powstanie przy udziale gminy Nasielsk, Funda-
cji Karuna oraz Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Nasielsk. W ramach 
tego programu będziecie Państwo mogli zaszczepić, zaczipować i wy-
kastrować za darmo swoje zwierzęta - psa lub kota. Szczegóły wkrótce. 
Dodatkowo nasze Stowarzyszenie pomoże zadbać o zwierzęta oso-
bom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej/materialnej. Kolejną ini-
cjatywa naszego Stowarzyszenia, o której już wspominaliśmy będzie konkurs, którym rozpoczniemy wiosnę 
2019, a dotyczyć będzie najładniejszego i najwygodniejszego kojca dla psa.

Chcemy, aby w naszej gminie zapanowała moda, żeby oprócz pięknych domów, czystych i ukwieconych 
obejść, mieć jeszcze piękne zagrody dla zwierząt. Przewidujemy ciekawe i atrakcyjne nagrody, sponsorzy już 
dyskutują i uzgadniają szczegóły. Być może uda się również w połowie roku (myślimy o wakacjach) zorganizo-
wać kurs dla właścicieli psów i ich podopiecznych, dotyczący podstawy posłuszeństwa, gdzie poznamy ABC 
komunikacji i podstawowych komend. Jak Państwo widzicie zapowiada się dla nas dużo pracy, a dla Państwa 
dużo ciekawych inicjatyw. Do skorzystania z nich już w tej chwili serdecznie zapraszamy. Podsumowując koń-
czący się rok chcemy powiedzieć, że małymi kroczkami zmieniamy wi-
zerunek naszej gminy i jej mieszkańców. Coraz częściej mamy przykłady 
zainteresowania problematyką i wydarzeniami związanymi z naszymi brać-
mi mniejszymi. Coraz więcej osób pisze i dzwoni do nas z prośbą o pomoc 
czy interwencję. Jako społeczeństwo stajemy się bardziej czuli na krzywdę 
zwierząt. Dobrym przykładem są dwie starsze panie z Malczyna i Paulinowa, 
które pomimo bardzo skromnego życia i środków materialnych własnych, 
pomagały bezdomnym zwierzętom, które pojawiły się obok ich domostw, 
dzieląc się z nimi, dosłownie, ostatnią kromką chleba. Nasze Stowarzysze-
nie przygotowało w podziękowaniu dla nich specjalne paczki świąteczne.

Prosimy również wszystkich o to, by pamiętali, że zwierzę nie jest rzeczą, nie 
powinniśmy kupować go jako prezentu pod choinkę.

Życząc Państwu spokojnych, ciepłych, pełnych kolorowych świateł i ma-
gicznych zapachów Świąt Bożego Narodzenia przypominamy, że istotami, 
które były przy narodzeniu Jezusa były zwierzęta w stajence. To Pan Bóg 
wybrał je na świadków tego wielkiego wydarzenia, warto o tym pamiętać…

Spokojnych Świąt życzy Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nasielsk.
Anna Z.

DO ADOPCJI

Misiek czeka na dom

Misiek to młody, około roczny, wesoły psiak. Jest zawsze tam, gdzie czło-
wiek, bo człowiek dla Miśka jest bardzo ważny. Chłopak jest mały, waży 
około 8-10 kg, jest zaczipowany, zaszczepiony, czeka tylko na kastrację. 
Misiek jest bardzo bystry, szybko uczy się komend, potrafi chodzić na smy-
czy i zachowuje czystość w domu.

Obowiązuje procedura adopcyjna.

Kontakt tel. 510 516 431.
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I Mikołajkowy Halowy 
Turniej Piłki Nożnej

SPORT SZKOLNY. Piłka siatkowa

II miejsce ZSZ Nasielsk 
w Turnieju Siatkówki 
„DLA NIEPODLEGŁEJ”
W czwartek, 15 listopada 
br., w Zespole Szkół nr 2 
im. Leona Rutkowskie-
go w Płońsku odbył się 
Turniej Siatkówki Chłop-
ców z okazji 100-lecia 
Niepodległości Polski. 
Jego organizatorem był 
UKS Rutki Płońsk i ZS nr 
2 Płońsk, a koordynato-
rem zawodów był Igor 
Piotrowski.

W tym wydarzeniu sportowym udział wzięły drużyny z Gołotczyzny, Płoc-
ka, Nasielska i Płońska. Turniej miał charakter symboliczny, ponieważ upa-
miętniał odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Zawody rozpoczęły się od 
odśpiewania przez wszystkich zgromadzonych Hymnu Narodowego. Następ-
nie Wiesława Junczak, dyrektor ZS nr 2 w Płońsku, otworzyła krótkim prze-
mówieniem zawody i przypomniała o rocznicy odzyskania przez nasz kraj 
niepodległości. Impreza stała na wysokim poziomie sportowym, większość 
pojedynków kończyła się rezultatem 2:1. Nie było zespołu bez porażki. O koń-
cowym rezultacie decydowały „małe punkty”. Reprezentacja Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku pokazała się z bardzo dobrej strony, zajmując osta-
tecznie drugie miejsce. Jest to bardzo dobry prognostyk przed zbliżającymi 
się w niedługim czasie zawodami powiatowymi. Zawodnicy z Nasielska po-
kazali wysokie umiejętności i charakter. Mimo urazu naszego pierwszego roz-
grywającego walczyli do końca, ostatecznie przegrywając z Zespołem Szkół  
nr 2 z Płońska 1:2 w setach.

Wyniki:
1.ZSZ Nasielsk 2:1 Małachowianka Płock

2.ZSZ Nasielsk 2:0 ZS Gołotczyzna

3.ZSZ Nasielsk 1:2 ZS nr 2 Płońsk

Skład ZSZ Nasielsk: Krystian Pisarzewski, Przemysław Drwęcki, Marcin Piotrow-
ski, Kamil Filipowicz, Kacper Wiśniewski, Kamil Zawadzki, Kamil Żandarowski, 
Kacper Pazdan, Kacper Borkowski, Grzegorz Strzeszewski. Trener drużyny: 
Mariusz Chrzanowski.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1.LO Małachowianka Płock
2.ZSZ Nasielsk 
3.ZS nr 2 Płońsk
4.ZS Gołotczyzna

Najlepsi zawodnicy Turnieju Siatkówki „DLA NIEPODLEGŁEJ”:

najwartościowszy zawodnik turnieju – MVP - Wielechowski Alex - Małacho-
wianka Płock; najlepszy zagrywający – Rzemieniewski Bartosz – Małacho-
wianka Płock; najlepszy atakujący – Drwęcki Przemysław – ZSZ Nasielsk; 
najlepszy punktujący – Wiśniewski Kacper – ZSZ Nasielsk; najlepszy rozgry-
wający - Kopycki Daniel - ZS nr 2 Płońsk.

M.CH.

W sobotę, 1 grudnia br., o go-
dzinie 9.00 w Hali Sportowej w 
Nasielsku odbył się I Mikołajko-
wy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Nasielska. 
Impreza cieszyła się dużym za-
interesowaniem, co potwierdza 
fakt, że w zmaganiach wzię-
ło udział aż 16 drużyn podzie-
lonych na 4 grupy oraz licznie 
przybywający kibice.

Kapitanowie wszystkich drużyn 
spotkali się w środę 28 listopa-
da w Nasielsku w celu losowa-
nia grup na rozgrywkę. Wyniki 
losowania przedstawiały się na-
stępująco:

GRUPA A
1.Procenty
2.Kępa
3.Joga
4.Legionowo
GRUPA B
1.RUM
2.Szwadron
3.Gang
4.Valcon
GRUPA C
1.TiM
2.Lux Dach
3.Nexnet
4.Chłopaki

GRUPA D
1.Mystkówiec
2.Świercze
3.Białe Orły
4.Trenerzy Żbika
Grupy A i B zagrał y od 
godz. 9.00, zaś grupy C i D 
dostarczały nam emocji od 
godz. 11.20. Po fazie grupo-
wej do dalszych rozgrywek 
awansowały po 3 najlep-
sze drużyny każdej grupy. 
Pieczę nad prawidłowym 
przebiegiem rozgrywek 
trzymał Marek Prusinowski 
Prezes MLKS Żbik Nasielsk.

Po meczu finałowym Bur-
mistrz Nasielska, Bogdan 
Ruszkowski, wraz z Prezesem 
MLKS Żbik Nasielsk wręczyli na-
grody najlepszym zawodnikom 
oraz drużynom Turnieju.

Zwycięzcą I Turnieju Mikołajkowe-
go Halowego Piłki Nożnej została 
Drużyna Valcon. Gratulujemy ser-

decznie sukcesu i dziękujemy za 
wspaniałą, emocjonującą grę.

Poniżej przedstawiamy 6 najlep-
szych drużyn Turnieju:

1. Valcon

2. SF Kępa Team

3. RUM

4. Trenerzy Żbika

5. Nextnet

6. Lux Dach

Najlepszym bramkarzem Turnieju 
został Patryk Olszański, reprezen-
tujący zwycięską drużynę Valcon. 

Nagrodę dla najlepszego zawod-
nika Turnieju przyznano Patryko-
wi Wójcikowi z drużyny SF Kępa 
Team. Królem strzelców okazał się 
Rafał Załoga z drużyny Trenerów 
Żbika.

Serdecznie gratulujemy szczegól-
nych umiejętności.

Warto przypomnieć, że głównym 
celem całej imprezy prócz promo-
cji sportu, dobrej zabawy i zdrowej 
rywalizacji była pomoc nasielskiej 
rodzinie w ramach ogólnopolskiej 
akcji „SZLACHETNA PACZKA”.  
W trakcie Turnieju przeprowadzo-
na została zbiórka pieniędzy, które 
wraz z wpisowymi od wszystkich 
biorących udział w zabawie drużyn, 
zostaną przeznaczone na zaopa-
trzenie paczki przygotowywanej 
przez naszego Żbika.

Organizatorzy wydarzenia tj. MLKS 
Żbik Nasielsk na czele z Markiem 
Prusinowskim nie pierwszy raz 
wykazali się ogromnym sercem  
i empatią. Solidarnie pokazali po raz 
kolejny, że liczy się dla nich ofiar-
ność oraz pomoc drugiemu czło-
wiekowi.

Dziękujemy naszej  druż ynie, 
wszystkim zawodnikom, kibicom 
i sympatykom piłki nożnej, którzy 
przybyli tego dnia do Hali Sporto-
wej za wkład w pomoc potrzebu-
jącej rodzinie, okazaną pomoc i 
dobry przykład.

Wszystkie drużyny dostarcza-
ły nam gorących emocji a całość 
odbyła się w przyjaznej, ciepłej 

atmosferze. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne wydarzenia 
sportowe w Nasielsku i już teraz 
zachęcamy do udziału i wspólnej 
zabawy. Jeszcze raz gratulujemy 
zwycięzcom!

UM

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych  
świąt Bożego Narodzenia  

oraz Szczęśliwego  
Nowego Roku 2019  

wszystkim Czytelnikom  
„Życia Nasielska”  

oraz Sympatykom MLKS Żbik Nasielsk

składają  
    zarząd klubu,  
    zawodnicy  
    oraz Prezes  
    Marek Prusinowski
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Mikołajkowe dwa ognie usportowione
W piątek, 7 grudnia br., w hali sportowej odbył się gminny turniej w dwa ognie usportowione. Te zawody prze-
znaczone są dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. W rywalizacji sportowej wzięły udział następujące 
szkoły: Szkoła Podstawowa z Bud Siennickich, Szkoła Podstawowa z Dębinek, Szkoła Podstawowa z Cieksyna, 
Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 z Nasielska oraz Szkoła Podstawowa ze Starych Pieścirogów. Po przywitaniu wszyst-
kich uczestników zawodów i poczęstowaniu ich słodyczami z okazji Mikołajek, przystąpiono do rywalizacji spor-
towej. Wyniki poszczególnych meczy przedstawiono poniżej.

KATEGORIA CHŁOPCÓW
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SP Budy Siennickie x 12:13 10:9 9:6 14:10 11:5 8 pkt II
SP 1 Nasielsk 13:12 X 8:15 10:7 15:8 16:12 10 pkt I
SP Cieksyn 9:10 15:8 x 7:2 14:18 15:12 6 pkt III
SP Dębinki 6:9 7:10 2:7 x 12:14 8:11 0 pkt VI
SP 2 Nasielsk 10:14 8:15 18:14 14:12 x 8:17 4 pkt V
SP Pieścirogi 5:11 12:16 12:15 11:8 17:8 x 4 pkt IV

KATEGORIA DZIEWCZĄT
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SP 1 Nasielsk x 7:14 4:3 3:8 5:8 2 pkt IV
SP Cieksyn 14:7 X 10:10 12:10 7:11 5 pkt III
SP Dębinki 3:4 10:10 x 8:11 4:10 1 pkt V
SP 2 Nasielsk 8:3 10:12 11:8 x 11:9 6 pkt I
SP Pieścirogi 8:5 11:7 10:4 9:11 x 6 pkt II

Po zakończeniu turnieju najlepszym zespołom wręczono puchary i dyplomy.
M.K.

NASIELSK BASZTA TEAM

Bieg Obrońców Modlina
W sobotę, 17 listopada br., na terenie Muzeum Kampanii Wrześnio-
wej i Twierdzy Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Bieg 
Obrońców Modlina. Celem tego biegu było upowszechnianie biegania, 
jako tej najprostszej formy rekreacji fizycznej, promocja aktywnego wy-
poczynku oraz promocja Nowego Dworu Mazowieckiego i Powiatu No-
wodworskiego. W silnym składzie ruszyliśmy na podbój Modlina. Biegacze 
mieli do pokonania 10-cio kilometrową trasę, prowadzącą przez malow-
nicze tereny Twierdzy. Nasza drużyna zajęła 4. miejsce, co jest bardzo do-
brym wynikiem. Dzieci też mogły zaprezentować swoje umiejętności na 
krótkich dystansach. Nasza reprezentantka, Maja Pietras, zajęła 5. miejsce 
na dystansie 400 m z czasem 00:01:17.

Nasze czasy: 64. miejsce Radek Jankowski - czas: 00:45:53; 79. miejsce 
Wiesław Kamiński - czas: 00:46:18; 98. miejsce Krzysztof Kołodziejczyk 
- czas: 00:47:56; 132. miejsce Agnieszka Jankowska - czas: 00:50:51; 154. 
miejsce Artur Piotrowski - czas 00:51:40; 156. miejsce Tomasz Pietras - 
czas: 00:51:42; 173. miejsce Paweł Tomasiński - czas 00:53:28.

Gdy jest zimno, nie rezygnujmy z aktywności fizycznej. Sporty uprawiane 
przy niskich temperaturach pozwalają hartować się, podnoszą odporność 
organizmu i są dobrym rozwiązaniem na chandrę, a odpowiedni ubiór, 
czapka i rękawiczki, zapewnią nam dobry trening. Jeżeli nie wiesz, jak tre-
nować zimą i jak się ubrać, my pomożemy. Spotykamy się w każdą środę 
o godzinie 20.00 pod Basztą. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby 
rozpocząć swoją przygodę z bieganiem czy z Nordic Walking.

(ICz)

NASIELSK BASZTA TEAM

Mikołaje opanowały 
miasto
W niedzielę, 2 grudnia br., w piękną ale mroźną niedzielę, Mikołaje pobie-
gły ulicami miasta, biorąc udział w kolejnym już Biegu Mikołajkowym. Bieg 
zgromadził sporą grupę małych i dużych Basztowiczów oraz sympatyków 
aktywnego spędzania wolnego czasu.

W rodzinnej atmosferze i z ogromną dawką humoru pobiegliśmy ulicami 
Nasielska, odwiedzając miejsca najbardziej uczęszczane przez Nasielsz-
czan. Jak na prawdziwych Mikołajów przystało, mieliśmy worek cukierków, 
którymi częstowaliśmy przechodniów. Rozdawaliśmy nie tylko cukierki 
ale i uśmiechy, oraz pozytywną energię, powodując radość na twarzach 
spotykanych osób.

Liczymy na to, że w kolejnym roku jeszcze więcej Mikołajów będzie 
z nami biegać. Dziękujemy tym, którzy z nami pobiegli i wsparli nas uśmie-
chem oraz dobrym słowem, bo to jest dla nas najważniejsze. W dalszym 
ciągu zachęcamy do dołączenia do naszego stowarzyszenia. Wszystkie in-
formacje dostępne są na naszej stronie na Facebooku, można także zgłosić 
się do członków zarządu. Zapraszamy biegaczy oraz sympatyków Nordic 
Walking.

(ICz)


