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Z GMINY

Fotowoltaika  
dla wszystkich 
We wtorek, 24 września br. sala widowiskowa Nasielskiego Ośrodka Kultury wy-
pełniła się po brzegi mieszkańcami naszej gminy, którzy chcieli uzyskać infor-
macje na temat instalacji fotowoltaicznych. 

Na wstępie mieszkańców przywitał burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski 
podkreślając potrzebę dbania o środowisko.

Celem spotkania było przekazanie informacji  
na temat możliwości uzyskania dotacji z róż-
nych programów na instalacje fotowoltaiczne lub  
na wymianę źródła ciepła, czyli instalacji central-
nego ogrzewania i termomodernizację budynku. 
Jego uczestnicy mogli dowiedzieć się również jak 
w najkorzystniejszy sposób wykonać instalację, 
w jaki sposób oszczędza się energię elektryczną 
oraz ekonomicznie ogrzewa budynek, a przy oka-
zji jednocześnie dba się o środowisko.

Wszystko to omówił przedstawiciel i założyciel 
Fundacji GlobalEco, Tomasz Zabrocki. Instytucja ta 

propaguje proekologiczny styl życia i dbałość o środowisko naturalne. Informa-
cje przekazywane były z pomocą prezentacji, opatrzonej w liczne schematy, 
wykresy i przykładowe wyliczenia.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość wpisania się na listę, dzięki której 
przedstawiciele fundacji będą kontaktować się z nimi w sprawie ewentualnego 
nawiązania współpracy i pomocy w pozyskaniu dotacji z określonych progra-
mów. Informacji na ten temat udziela także Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Michał B.

OBRADOWAŁA RADA

Uroczysta sesja  
Rady Miejskiej

W czwartek, 26 września, odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Wyjątkowy charakter temu spotkaniu 
nadało zaprzysiężenie nowych, 65 sołtysów kadencji 2019-2024. 

Jednak w pierwszej kolejności, tuż po otwarciu obrad przez przewodniczącego RM Jerzego Lubienieckiego 
przyjęty został porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji RM. 

Następnie przewodniczący Rady złożył sprawozdanie z prowadzonych przez siebie działań pomiędzy sesja-
mi. Poinformował zgromadzonych o zorganizowaniu spotkania z wolontariuszami ze Stowarzyszenia na Rzecz 
Ochrony Zwierząt Nasielsk w sprawie bezdomnych psów z terenu gminy Nasielsk. Po nim sprawozdanie przed-

stawił Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska. Powiadomił m.in. o tym, 
że wpłynęły do gminy skargi w sprawie uruchomienia firmy konfekcjo-
nującej lakiery, w związku z czym sprawa trafiła do Kolegium Odwoław-
czego w Warszawie. Mówił o procedowanej sprawie budowy stacji paliw 
LPG w Pieścirogach. Poinformował także o utworzeniu klubu sportowego 
Wkra Cieksyn, któremu kibicuje. Burmistrz podczas swojego sprawozdania 
zapowiedział również budowę przedszkola w Starych Pieścirogach.
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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. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

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

Nieodpłatna pomoc prawna
Informujemy, że nieodpłatna pomoc prawna od września będzie  
udzielana zgodnie z poniższym harmonogramem:

Adwokat: środa 14:00 – 16:00, czwartek 12:00 – 16:00, piątek 11:00 
– 15:00

Wcześniejsze zapisy w celu skorzystania z darmowych porad można 
dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: 22 765 32 08 od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00. Punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku Urzędu, obok kasy 
Banku Spółdzielczego.

OŚWIADCZENIE
„Ja niżej podpisany Paweł Orłowski oświadczam, iż w związku z zamieszczonymi przeze 
mnie na portalu Facebook jako użytkownik „Pablo Escoo” komentarzami na grupie 
dyskusyjnej „STOP wysypisku śmieci w Jaskółowie k. Nasielska” przepraszam 
Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz pracowników Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku za publikowanie wpisów ich znieważających, a zarazem pomawiających 
o takie postępowanie i właściwości, które mogłyby poniżyć ich w opinii publicznej 
oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanych stanowisk. Wyrażam 
ubolewanie z powodu publikacji moich wpisów, które nie miały żadnej podstawy w rze-
czywistości i które naruszały dobre imię Burmistrza Nasielska, Bogdana Ruszkowskiego 
oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
         Paweł Orłowski

Z UM

Współczesna wieś
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem „Współczesna wieś – film 
promocyjny”, zrealizowanym w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-
2019. 

Film jest promocją obszarów wiejskich z Gminy Nasielsk mający za zada-
nie zachęcić młode pokolenie do pozostania w rodzinnych stronach oraz 
podejmowania inicjatyw ku poprawie warunków życia na wsi. Dodatko-
wo pozwala poznać szereg możliwości zrównoważonego rozwoju wśród 
społeczeństwa zamieszkującego wsie na terenie naszej gminy. Film znaj-
duje się na stronie internetowej nasielskiego UM.

Operacja realizowana jest w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-
2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i roz-
woju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 
2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Zachęcamy również do odwiedzania portalu internetowego http://ma-
zowieckie.ksow.pl oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW na stronie 
http://ksow.pl

Z POWIATU

Szanowni Państwo,
od tego miesiąca funkcjonuje całodobowa Telefoniczna Informacja Pa-
cjenta. Przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu konsultanci TIP udzielają in-
formacji np. o tym, gdzie najszybciej i najbliżej znaleźć pomoc medyczną  
w nagłych sytuacjach (w tym o nietypowych porach tj. noc lub dzień wol-
ny od pracy), jakie prawa przysługują osobom ubezpieczonym lub jak 
zgłosić naruszenie praw pacjenta. 

Poza całodobowym dostępem do infolinii, pacjenci mają możliwość 
konsultacji w formie video-czatu lub za pomocą języka migowego. Przez 
całą dobę do dyspozycji będzie ok. 60 konsultantów. 

NUMER TELEFONICZNEJ  
INFORMACJI PACJENTA:  

800 190 590

Z UM

Bażanty i kuropatwy 
Koło Łowieckie „Głu-
szec” od wielu lat sys-
tematycznie zasiedla 
teren dzierżawione-
go obwodu różnymi 
gatunkami zwierzyny 
łownej w szczegól-
ności bażantem i ku-
ropatwą, gatunkami 
kurowatych, będący-
mi naturalnymi wro-
gami kleszczy.

W piątek, 30 września 
br., Koło Łowieckie nr 46 „Głuszec” z Nasielska, którego obwód mieści się 
w granicach gminy Nasielsk dokonało wpuszczenia 119 sztuk bażanta łow-
nego. Dwa tygodnie wcześniej zostało wpuszczone 200 sztuk kuropatwy. 
Koło systematycznie współpracuje z Wydziałem Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich nad poprawą populacji zwierzyny drobnej na naszym 
terenie. Do akcji wpuszczania bażantów przyłączyli się uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

UM NASIELSK

Z GMINY

Będzie ciemno  
na drogach
Jak podaje, za pośrednictwem na-
sielskiego magistratu, firma Energa 
Operator S.A. jej pracownicy odłą-
czyli obwody oświetlenia drogo-
wego na stacji transformatorowej 
S7-590 w Nowych Pieścirogach 
zasilającej ul. Szmaragdową, Tur-
kusową i Diamentową. Doszło 
tam bowiem do awarii wynikającej  
ze zwarcia i popalenia przewodów 
zasilających. 

Prawdopodobny termin urucho-
mienia oświetlenia na ul. Szmarag-
dowej, Turkusowej i Diamentowej 
w Nowych Pieścirogach to 11 paź-
dziernika 2019 roku.

(red.) za: www.nasielsk.pl
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej
działek przeznaczonych pod dro-
gi. Do sprawy odniósł się radny 
Mirosław Świderski, zauważając, 
że radni obradowali nad tą sprawą. 

Przejęcie działek łączy się jednak 
z kosztami ich wykupu, a potem 
utrzymania tych dróg. Na ten mo-
ment radni stwierdzili, że widzą 
większą potrzebę doprowadzenia 
do odpowiedniego stanu drogi 
znajdującej się obok, tj. Brzozo-
wej. Do gminy zwrócono się tak-
że o zmniejszenie kwoty zapłaty 
za wykup działki w Pieścirogach 
o 23%. I tym razem głos zabrał 
M. Świderski,  który zauważył,  
że w jego opinii należy doprowa-
dzić do sprzedaży gminnego te-
renu, który jest malutką działką 
narożną. Wykupić ją może wy-
łącznie sąsiad, który dzięki temu 
powiększy swoją działkę.

Podjęt y zosta ł  również temat 
sprzedaży przez gminę miesz-
kania zlokalizowanego przy ul. 
Starzyńskiego, proponując ob-
niżenie wymaganej przetargiem 
kwoty. Trzy razy w trakcie pół 
roku przetarg był ogłoszony bez-
skutecznie. Radny Rodryg Czyż 

proponował, aby jeszcze nie ob-
niżać ceny mieszkania, bo być 
może był to za krótki okres na 
jego sprzedaż. Radny M. Świder-
ski zauważył, że mieszkanie wy-
maga kapitalnego remontu, stąd 
obniżenie jego ceny jest zasadne. 
Wniosek o dalszą sprzedaż miesz-
kania i obniżenie jego ceny został 
przyjęty 13 głosami „za”, przy  
1 głosie przeciw i 1 wstrzymu-
jącym się.

Sprawy różne
Radny Miros ław Świdersk i 
przypomniał, że komisja in-
frastruktury zajmuje się kwe-
st ią  reg ulaminu zamówień 
publicznych, co proponował 
radny Marcin Szarszewski. M. 
Świderski podjął także temat 
koncepcji skweru i zmniejsze-
nia w nim liczby parkingów.

– Czekam na to co b ędzie 
się działo dalej, bo niektórzy 
mówią, że po co chodzić na 
spotkania z planistą skweru, 
skoro on ma swoją koncepcję 

– mówił radny Mirosław 
Świderski.

Burmistrz zapewniał,  że 
projektant jest do dyspo-
zycj i,  a propozycja rad-
n e g o  j e s t  m o ż l i wa  d o 
realizacji. Dodał także, że 
jeśli będzie potrzeba prze-
d ł użen ia  kon sul tac j i  to 
ją popiera. Z prawa gło-
su skorzystał mieszkaniec 
Robert Siwy, który podjął 
temat wysypiska w Kose-
wie i rzekomo planowa-
nej tam sortowni śmieci. 
Jadwiga Szymańska, kie-
rownik Wydziału Środo-
wiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich nasielskiego ma-
gistratu, wyjaśniła, że wspomniana 
sprawa w starostwie nowodwor-
skim nie jest procedowana.

Swoją dramatyczną historię przed-
stawili radnym państwo Olbryś 
z Mogowa. Zdesperowane mał-
żeństwo prosiło radnych i burmi-
strza o pomoc. Grozi im eksmisja. 
Sprawa trwa już ok. dziewięciu 
lat. Temat był już podejmowany 
przez ŻN. Zajmowały się nim rów-

nież media ogólnopolskie. Mimo 
wszystko wciąż tym starszym lu-
dziom grozi utrata domu. Sprawę 
doskonale zna radny Janusz Gers. 
Gmina, jak powiedział mecenas 
Jacek Nieścior, obecnie nie może 
realnie pomóc mieszkańcom, po-
nieważ sprawami zajmują się wyż-
sze instancje.

Radny Marcin Szarszewski po-
ruszył temat doboru dróg, które 
będą jeszcze w tym roku moder-
nizowane. Próbował dowiedzieć 
się, według jakiego klucza wybie-
rane są drogi do remontu. 

 – Pytam, ponieważ w połowie 
września pojawił się przetarg do-
tyczący 12 odcinków dróg. Mam 
ich zdjęcia. Nie wszystkie wybory 
potrafię zrozumieć. Np. Mogowo, 
klasyczne wylanie asfaltu na as-

falt. Dziś padało, a droga była su-
per. Czemu modernizujemy drogi, 
które nie potrzebują tego, a nie ta-
kie, które powinny być moderni-
zowane w pierwszej kolejności? 
– pytał radny Szarszewski.

Burmistrz informował, że Zakład 
Gospodarki Komunalnej otrzy-

muje różne zgłoszenia dotyczą-
ce złego stanu dróg. Ponadto, jak 
zauważył B. Ruszkowski, drogi są 
zazwyczaj wylewane najczęściej 
jedną warstwą, dlatego, jak tylko 
trochę pęka, wylewana jest druga 
warstwa, aby dbać o inwestycje.

Radny Rodryg Czyż dopytywał 
o instrumenty, dzięki którym uda-
łoby się nakłonić burmistrza do 
odpowiedzi terminowo i meryto-
rycznie. Mówił też o kosztorysie 
hali sportowej w Popowie Boro-
wym, który, jak udało mu się usta-
lić z firmami budowlanymi, odbiega 
kompletnie od realiów. Zauważył 
także, że w ostatnim czasie odbyła 
się bardzo ważna uroczystość przy 
Niepublicznej Szkole Podstawowej 
„Pod Fiołkami”, na której zabrakło 
najważniejszego przedstawiciela 
gminy, burmistrza Nasielska. Dopy-
tywał o to, jak gmina promuje siebie 
i panią Iwonę Żyłę, która pochodzi 
z Nasielska i odnosi duże sukcesy 
w tenisie stołowym jako osoba nie-
pełnosprawna. Dodatkowo radny 
sugerował, aby w przyszłym roku 
zabezpieczyć w budżecie 200 tys. 
zł na wymianę pieców i pomp ciepła 
dla mieszkańców gminy.

R a d n y  D .  K o r d o w s k i  p r o -
sił o uwzględnienie modernizacji  
ul. Prostej, Cichej bądź Krętej w przy-
szłorocznym budżecie.

Radny Andrzej Pacocha pytał 
o kwestię strażnika miejskiego. Sta-
nowisko to miało być, jak przypo-
mniał radny, utworzone do końca 
września br. Informacji w tej sprawie 
udzielił sekretarz Marek Maluchnik. 
W pierwszym naborze na strażnika 
miejskiego nie wpłynęła do gminy 
żadna oferta, zaś w drugim naborze 
dostarczono jedną ofertę. Rozmo-
wa z kandydatem odbędzie się na 
początku października br.

Poruszono także takie tematy jak 
brak zabezpieczenia medycznego 
w Nunie, do czego odniósł się radny 
Janusz Gers; radny D. Domała do-
pytywał o działania podjęte w celu 
zakupu lodowiska, zaś sołtys Alek-
sandrowa, Jarosław Różalski, zwrócił 
się z prośbą o zmianę w rozkładzie 
jazdy lokalnej komunikacji oraz o in-
stalację lamp w swoim sołectwie.

W wyniku wyczerpania tematów 
zakończono X sesję Rady Miejskiej.

E.G.

W dalszej kolejności obrad radni 
podejmowali blok uchwał. Doty-
czyły one między innymi zmia-
ny uchwał y budżetowej na rok 
2019, przyjęcia,  przygotowa-
nego przez Nasielskie Budow-
nictwo Mieszkaniowe programu 
oddłużeniowego mieszkanio-
wych zasobów Gminy Nasielsk. 
Ponadto przyjmowano uchwa-
łę dotyczącą uchwalenia statu-
tów Sołect w G miny Nasielsk . 
Wsz ystk ie uchwał y otrz yma-
ły poparcie większości radnych.  
Do gminy wpłynęły także dwie 
skargi. Jedna z nich została skie-
rowana przez mieszkańców so-
łectwa Górki Duże na działania 
burmistrza Nasielska, zaś drugą 
złożył mieszkaniec Popowa Bo-
rowego na wiceprzewodniczą-
cego RM.

Interpelacje i zapytania
Z możliwości złożenia interpe-
lacji bądź zapytania skorzystało 
czterech radnych. Jako pierw-
szy głos zabrał radny Dawid Do-
mała, który złożył interpelację 
w sprawie braku odwodnienia 
prz y chodnikach położonych 
w ul. Folwark i Warszawskiej oraz 
przy nowo powstałej sali w Po-
powie Borowym. Zapytania zło-
żył radny Marcin Szarszewski . 
Dot ycz ył y one moderni zacj i  
ul. Szmaragdowej w Nowych Pie-
ścirogach, przebudowy przed-
szkola w Starych Pieścirogach, 
a także budowy ścieżek rowerowych  
na terenie gminy Nasielsk. Inter-
pelację złożył też radny Michał 
Brodowski w sprawie nieprzy-
jemnego zapachu unoszącego 
się z kanalizacji znajdującej się 
obok przejścia dla pieszych przy 
k inie Niwa. Interpelacja zg ło-
szona przez radnego Dariusza 
Kordowskiego dotyczyła wybu-
dowania pe łnow ymiarowego, 
sztucznego boiska, na stadio-
nie miejskim oraz zamontowa-
nia dwóch progów zwalniających  
na ul. Sportowej. 

Pisma wpływające do RM
W kolejnym punkcie obrad wi-
ceprzewodniczący Rady, Dariusz 
Kordowsk i ,  podał  in formacje 
w sprawie pism wpł ywających 
do Rady Miejskiej. Stowarzysze-
nie na Rzecz Ochrony Zwierząt 
zwróciło się z prośbą w sprawie 
wyznaczenia terenu, który zosta-
nie przeznaczony na punkt opie-
ki dla zwierząt. Dyrektor Szkoły 
w Popowie Borow ym, Iwona 
Łyczkowska, zwróciła się z proś-
bą o poszerzenie obwodu szkol-
nego, aby większa liczba dzieci 
była zobl igowana do edukacj i 
w tej szkole. Spowodowane jest 
to zagrożeniem brakiem możli-
wości utworzenia klasy pierwszej 
w przyszłym roku szkolnym. Elż-
bieta Wróblewska zwróciła się do 
radnych z zaproszeniem do ak-
cji Lokalni Sojusznicy (www.ma-
szglos.pl). Wiceprzewodniczący 
RM poinformował zgromadzo-
nych także o prośbie mieszkanki 
Głodowa Wielkiego, która zwró-
ciła się do Urzędu Miasta o wykup 
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KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
W piątek, 20 września br. o godz. 18:53, od mieszkańca Malczyna wpły-
nęło zgłoszenie dotyczące pożaru śmieci w piecu. Jak udało się na miej-
scu ustalić strażakom w budynku jednorodzinnym doszło do zapalenia 
się papierów, które znajdowały się w pobliżu pieca, stąd pożar w kotłow-
ni. W akcji wzięły udział następujące jednostki: 2x Cieksyn, OSP Jackowo 
oraz OSP Nasielsk. 

W poniedziałek, 30 września 
br., jak informuje mł. bryg. 
mgr Tomasz Wołoszyn, oficer 
prasowy komendanta powia-
towego PSP w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, do straży 
wpłynęło zgłoszenie doty-
czące urwanej blachy, która 
zwisała z budynku wieloro-
dzinnego przy ul. Kościuszki 
w Nasielsku. Naderwany ele-
ment pokrycia dachowego stwarzał zagrożenie dla pieszych i pozo-
stałych uczestników ruchu drogowego. Straż otrzymała wiadomość o 
zagrożeniu o godz. 17.40. W akcji uczestniczyły: OSP Nasielsk i 2 x PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki.

Z MIASTA

W dniu 8.09.2019 r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-
-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzy-
mali do kontroli drogowej samochód 
marki Skoda, którym kierował 22-letni 
mieszkaniec gminy Nasielsku znajdu-
jący się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kami 0,41 mg/l i 0,37 mg/l alkoholu  
w wydychanym powietrzu.

W dniu 15.09.2019 r. w miejscowo-
ści Stare Pieścirogi funkcjonariusze 
pionu prewencji KP Nasielsk podczas 
interwencji domowej dokonali za-
trzymania 40-letniego mężczyzny, 
który znęcał się nad rodziną. Sprawcy 
przedstawiono zarzuty, a prokuratura 
zastosowała wobec niego środki za-
pobiegawcze w postaci policyjnego 
dozoru, nakazu opuszczenia zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego oraz 
zakazu zbliżania się do pokrzywdzo-
nych.  

W dniu 21.09.2019 r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-
-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzy-
mali do kontroli drogowej motorower, 
którym kierował 17-letni mieszkaniec 
Nasielska znajdujący się w stanie nie-
trzeźwości z wynikami 0,37 mg/l  
i 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

W dniu 23.09.2019 r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-
-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzy-
mali do kontroli drogowej samochód 
marki Opel, którym kierował 26-letni 
mieszkaniec gminy Nasielsku znajdu-
jący się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kami 0,89 mg/l i 0,90 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

W dniu 25.09.2019 r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Referatu Kryminal-
nego KP Nasielsk realizując czynności 
operacyjne na terenie niezamieszka-
łej posesji, ujawnili w foliowym tunelu  
4 krzaki marihuany rosnące w do-
nicach. W toku dalszych czynności 
dokonano zatrzymania dwóch spraw-
ców tej nielegalnej uprawy środków 
odurzających. Obaj mężczyźni usły-
szeli zarzuty i przyznali się do zarzu-
canego czynu. 

Sporz. RW

FOTOOBSERWATOR

Spowalniacze na Szafirowej
Systematycznie realizowane są inwestycje w ramach budżetów sołeckich na rok 2019. Jedną z nich są dwa 
progi zwalniające na ul. Szafirowej w Nowych Pieścirogach, które zainstalowano we wtorek, 1 października br. 
Zlecenie wykonała firma KABA za kwotę 7 500 zł.

E.G. 

Siłownia dostępna, ale…
W Nasielsku brakuje stref rekreacji 
i sportu. Temat ten poruszony był 
przez redakcję ŻN podczas tego-
rocznych wakacji, kiedy młodzież 
i starsi mieszkańcy miasta szuka-
li sposobu na spędzenie wolnego 
czasu. 

Jednym z takich atrakcyjnych 
miejsc jest siłownia plenerowa znaj-
dująca się na terenie Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku. Niestety 
przez całe wakacje była zamknięta 
i nie można było z niej korzystać. 

O możliwość otwarcia siłowni ple-
nerowej, także na użytek miesz-
kańców miasta, zapytaliśmy władze 
powiatu nowodworskiego. W tej 
sprawie interweniował również bur-
mistrz Nasielska, Bogdan Rusz-
kowski i Radosław Kasiak, członek 
zarządu powiatu nowodworskie-
go. Od września br. siłownia miała 
być do dyspozycji mieszkańców. 
Okazuje się jednak, że to nie takie 
proste. Szkoła daje możliwość, ale 
pozostawia także liczne obostrze-
nia.

- Zewnętrzna siłownia wchodzą-
ca w skład przyszkolnego wielo-
funkcyjnego boiska sportowego 
jest dostępna w godzinach pra-
cy szkoły, po zakończonych za-
jęciach wychowania fizycznego 

uczniów naszej szkoły. Korzy-
stanie z siłowni jest możliwe po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody 
dyrekcji szkoły na wejście na te-
ren obiektu szkolnego oraz pod-
pisaniu stosownej dokumentacji. 
Osoby z poza szkoły chcące ko-
rzystać z użyczonych im urzą-
dzeń siłowni muszą postępować, 
zgodnie z regulaminem i instruk-

cją obsługi urządzeń – informuje 
Agnieszka Rutkowska, dyrektor 
ZSZ w Nasielsku. - W dobie dzi-
siejszych zagrożeń (przestępczość, 
terroryzm, handel narkotykami) 
wchodzenie na teren placówki 
oświatowej osób anonimowych 
bez kontroli i przebywanie bez 
nadzoru stanowiłoby zagroże-
nie dla życia i zdrowia ludzi oraz 

zniszczenia mienia. Przyszkolne 
obiekty sportowe służą przede 
wszystkim do zaspakajania po-
trzeb uczniów szkoły w zakresie 
obowiązkowych zajęć wychowa-
nia fizycznego, zajęć sportowo-
-rekreacyjnych, zajęć szkolnych 
klubów sportowych – dodaje dy-
rektor ZSZ.

E.G.

Z UM

Pomoc finansowa dla OSP
W środę, 25 września br., w sali konferencyjnej 
w Szkole Podstawowej im. płka Stanisława Królic-
kiego w Izabelinie odbyło się podpisanie umów 
w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE 
OSP – 2019. Podpisana umowa dotyczy udziele-
nia pomocy finansowej przez Województwo Ma-
zowieckie, w formie dotacji celowej w kwocie  
12 400,00 zł na dofinansowanie wykonania prac re-
montowych budynku strażnicy użytkowanego przez 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku.

W imieniu Województwa umowę podpisali: Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego – Adam Stru-
zik i Wicemarszałek – Wiesław Mariusz Raboszuk, 
w imieniu Gminy Nasielsk umowę podpisali Bur-
mistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik 
Nasielska – Rafał Adamski.
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Zaprzysiężenie 
sołtysów
W czwartek, 26 września br., podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku 
odbyło się zaprzysiężenie Sołtysów Gminy Nasielsk kadencji 2019 -2024.

Po odczytaniu treści ślubowania przez najstarszego wiekiem Sołtysa – Pana Cze-
sława Żołnierzaka każdy z obecnych na sali Sołtysów wywołany kolejno przez 
Sołtysa najmłodszego wiekiem – Pana Daniela Gąsiorowskiego, ślubował przed 
wszystkimi zgromadzonymi obowiązki Sołtysa sprawować godnie, rzetelnie  
i uczciwie, mając na względzie dobro gminy, sołectwa i jego mieszkańców. Za-
świadczenia o wyborze na Sołtysa słowa uznania, a także upominki przekazy-
wali nowo wybranym Sołtysom Burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, Jerzy Lubieniecki. 

Życzymy wszystkim naszym Sołtysom niesłabnącej energii i aktywnej postawy 
w działaniach na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzymy dużo zdrowia, zrozumienia, 
optymizmu, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wy-
konywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej!

U NAS. Wizyta studyjna z WWF

Poznają dobre praktyki 
We wtorek, 24 września br., 
do gospodarstwa państwa 
Hanny i Krzysztofa Kowal-
skich do Winnik przyjechała 
grupa 70 rolników z 11 kra-
jów nadbałtyckich. Byli to 
Zwycięzcy Krajowych edy-
cji Konkursu WWF na Rol-
nika Roku regionu Morza 
Bałtyckiego, przedstawi-
ciele Fundacji WWF Polska, 
Polskiego Klubu Ekologicz-
nego i Coaltion Clean Bal-
tics. Wśród gości znaleźli się 
także: burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski oraz 
Paweł Calak wicestarosta 
powiatu nowodworskiego. 

Wizyta studyjna miała na celu pre-
zentację gospodarstwa i działalności 
ubiegłorocznego laureata głównej 
nagrody tego konkursu – Krzysz-
tofa Kowalskiego, producenta słyn-
nych i cenionych olejów tłoczonych 
na zimno. W spotkaniu uczestniczy-
li także tegoroczni zwycięzcy etapu 
krajowego konkursu Fundacji WWF 
Polska na Rolnika Roku regionu 
Morza Bałtyckiego państwo Marta 
i Tadeusz Żerańscy z województwa 

mazowieckiego. 

Krzysztof Kowalski omówił, w jaki 
sposób prowadzi swoje gospodar-
stwo rolne tak, żeby było one przy-
jazne środowisku naturalnemu. 
Podkreślił znaczenie zakrzaczeń, 
drzew rosnących wśród pól oraz 
stawów zbierających wodę spły-
wającą z pól i zatrzymujących azot 
i fosfor. Pokazał gościom, jak wy-
gląda jedno z takich oczek wod-
nych i wytłumaczył, w jaki sposób 
woda z przepływającej w pobliżu 
gospodarstwa rzeczki, trafia najpierw  
do Wkry, która wpływa do Narwi, 
a ta do Wisły, która kończy swój bieg 
w Bałtyku. Zaprezentował też jak 
w praktyce wygląda zbiór siemienia 
lnianego. 

Goście mieli okazję zobaczyć rów-
nież jak wygląda tłoczenie oleju rze-
pakowego tradycyjną metodą. Druga 
część spotkania miała już charak-
ter mniej oficjalny, w której państwo 
Kowalscy zaprezentowali staropol-
ską gościnność – wspólny obiad,  
na który podano głównie dania we-
getariańskie. 

Natomiast w środę, 25 września br., 
w Warszawie podczas międzynaro-
dowej konferencji – „Bardziej zielo-
ne rolnictwo dla zrównoważonego 
Bałtyku” ogłoszono wyniki konkur-

su WWF na Rolnika Roku regionu 
Morza Bałtyckiego 2019. Między-
narodowe jury nagrodziło duńskich 
rolników: Marię i Kristiana Lundgaard-
Karlshøj, za wybitne osiągnięcia  
na rzecz ograniczenia spływu sub-
stancji odżywczych do Bałtyku. 
Otrzymali oni także nagrodę finan-
sową w wysokości 10 000 euro. Jak 
czytamy w uzasadnieniu werdyk-
tu: W swojej codziennej pracy bio-
rą pod uwagę wpływ rolnictwa na 
wszystkie obszary środowiska, w tym 

w klimat, zużycie energii, zarządza-
nie składnikami odżywczymi, samo-
wystarczalność i dobrostan zwierząt. 
Zwycięzcy rolnicy biorą również 
udział w pionierskim projekcie ba-
dawczym z Duńskim Instytutem 
Technologicznym, dotyczącym 
produkcji robaków jako źródła białka  
do spożycia przez ludzi i zwierzęta.

Konkurs WWF na Rolnika Roku re-
gionu Morza Bałtyckiego prowa-
dzony jest od 2009 r. Do tej pory 
nagrodzono wysiłki i wykorzysta-
nie innowacyjnych metod prowa-
dzenia gospodarstwa przez około 
70 rolników z całego regionu Mo-
rza Bałtyckiego. Kraje biorące udział 
w konkursie to Dania, Estonia, Fin-
landia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Pol-
ska, Rosja i Szwecja, a także Białoruś 
i Ukraina. Do konkursu zgłaszani są 
zarówno rolnicy ekologiczni, jak 
i konwencjonalni. Laureaci konkur-
sów krajowych otrzymują 1 000 
euro, a spośród nich wyłaniany jest 
zwycięzca międzynarodowy, który 
otrzymuje nagrodę główną.

(mi) za: media.wwf.pl
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WARTO PRZECZYTAĆ

Kołysanka z Auschwitz 
Akcja powieści pt . Kołysan-
ka z Auschwitz autorstwa Mario 
Escobara rozpoczyna się w maju 
1943 roku. Wtedy to do domu 
Helene Hannemann – Niemki, 
żony Roma, a także matki pię-
ciorga dzieci, wkracza policja 
i zabiera całą ich rodzinę do cy-
gańskiego obozu w Auschwitz – 
Birkenau.

Helene, jako przedstawicielka 
czystej rasy ma wybór: może 
pozostać na wolności. Kobie-
ta jednak dobrowolnie wybiera 
zesłanie do obozu zagłady. Robi 
to dla własnych dzieci – inaczej 
w Auschwitz byłyby one siero-
tami.

Ciężka podróż daje się we znaki, kilka osób umiera z wycieńczenia. Jed-
nak to dopiero początek. Najgorsze zło spotka ich już w obozie, gdzie 
śmierć staje się codziennością.

Kobieta jest gnębiona przez współwięźniarki, ale dla niej liczy się jedy-
nie dobro dzieci. Po pewnym czasie jej pozycja wzrasta, gdy okazuje się,  
iż Helene jest pielęgniarką i może pomóc w tamtejszym szpitalu. Wła-
śnie tam poznaje doktora Mengele, który za sprawą swych eksperymen-
tów na więźniach, staje się wyjątkowym katem i oprawcą, niegodnym 
miana człowieka. Jednak wydaje się, że to miły mężczyzna, ponieważ 
wychodzi z inicjatywą otwarcia w Auschwitz przedszkola dla najmłod-
szych. Wieść ta rozchodzi się niebywale szybko, a jego dyrektorką mia-
nuje Helene Hannemann ze względu na jej aryjską, czystą krew. Nikt nie 
spodziewa się jednak, że to jedynie chwilowa farsa i przykrywka do dal-
szych działań - tę placówkę traktowano jako przechowalnię dzieci, które 
później Josef Mengele wykorzystywał do swoich eksperymentów.

Kołysanka z Auschwitz to piękna, wzruszająca i przepełniona bólem hi-
storia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Helene Hanne-
mann. Jednocześnie jest to powieść pełna bólu. Dla nas, współczesnych 
czytelników przedstawione w niej wydarzenia są trudne do wyobrażenia, 
ponieważ żyjemy w spokojnych czasach.

Jednak powinniśmy czytać o przeszłości i pamiętać o niej, bo to ważna 
część naszego życia. Nie przechodźmy obojętnie obok takich historii, 
tym bardziej, że działa się ona zaledwie osiemdziesiąt lat temu i w dużej 
mierze dotyczyła nas, Polaków.

Marta Czeremurzyńska

Dąb
Dąb dwustuletni stoi w ogrodzie, 
jego gałęzie grube i ciężkie, 
dwa wiek i  przeż ył w trudzie  
i chłodzie, 
on o historii mówi najwięcej.

Burze dziejowe widział dąb stary,
swoją potęgą wzbudza zachwyty,
nieba sięgają dębu konary, 
pień meszkiem wieków często 
pokryty.

Sad do parafii dawno należy,
a dąb spogląda z góry na wszystkich, 
chciałby dorównać kościelnej wieży 
i coś powiedzieć swoimi liśćmi.

To  n i e m y  ś w i a d e k  c z a s ó w  
minionych, 
piękna historia naszej Ojczyzny, 
p o m n i k  p r z y r o d y,  p ra w n i e  
chroniony, 
czas w nim uleczył wojenne blizny.

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

ZAPROSZENIE

Noc w bibliotece 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku dołączyła do  
V ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem Znajdźmy wspólny 
język, która odbędzie się w sobotę, 5 października br.

Nasza akcja, która dodatkowo będzie miała podtekst historyczny nosi 
hasło Noc bibliotek z historią w tle skierowana jest do dzieci w wie-
ku od 7 do 12 lat. Zapisy prowadzone są w bibliotece (I piętro) lub 
pod nr tel. 23 6912552 do 4 października (piątek) do godz. 17. Nasza 
Noc w bibliotece rozpocznie się 5 października (sobota) o godz. 17. 
Zapewniamy liczne atrakcje. Liczba miejsc ograniczona. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich chętnych.

(b.)

Z BIBLIOTEKI

„60+Kultura” weekend seniora  
z biblioteką
W ostatnie dni września biblio-
teka otworzyła swoje drzwi dla 
seniorów oferując im spotka-
nie autorsk ie z p isarką Moni-
ką Sawicką oraz otwarty dzień 
D ysku s yj ne go K lub u K s ią żk i 
(28.09.2019).

Spotkanie autorskie
W  c z wa r t ko we  p o p o ł u d n i e , 
25  w r z e ś n i a  b r. ,  w  M i e j s ko -
-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku odbyło się spotka-
nie autorskie z Moniką Sawicką, 
autorką wielu ciekawych książek 
obyczajowych. Pisarka i dzien-
nikarka zarazem publikuje swo-
je książki od 2005 roku: wydała 
ich aż osiemnaście. Autorka pi-
sze głównie o miłości, ale także 
pięknie o niej opowiada. 

Z jej twórczości płynie przesła-
nie, że miłość ma wiele twarzy, 
nie jest oczywista, a tym bar-
dziej bajkowa. Życie jest zupeł-
nie inne, jednak zawsze warto 
mieć na uwadze, że można coś 
w nim zmienić. Miłość jest emo-
cją dobrze nam znaną, jednak nie 
znajdziemy jednoznacznej od-
powiedzi na pytanie: czym jest. 
Każdy z nas z pewnością poda 
inną jej definicję. 

Monika Sawicka pisze głównie 
o problemach związanych z tym 
uczuciem. Podczas spotkania 
opowiadała,  że wiele w życiu 
przeżyła i g łównie dlatego za-
częła pisać o tym, co się dzie-
je za ścianami domów. Uważa 
bowiem, iż problem kobiet jest 
spychany na boczny tor. Jednym 
z tematów poruszanych przez 
pisarkę jest przemoc w rodzinie,  

na którą,  wedł ug autork i ,  jest 
społeczne przyzwolenie. 

W trakcie dwóch godzin spotka-
nia rozmawialiśmy o wielu waż-
nych i wartościowych rzeczach, 
wplecionych w ciekawe historie 
snute przez panią Monikę. 

W książkach Monik i Sawickiej 
bohaterki jej książek doświad-
czają przemocy zazwyczaj już 
od dzieciństwa. Partnerów ży-
ciowych znajdują sobie często 
na podobieństwo własnych oj-
ców, ale oczywiście, nie zawsze 
tak się dzieje. 

Otwarty dzień DKK
Dyskusyjny Klub Książki dzia-
ła w Nasielsku już od dziewię-
c i u  l a t .  W  t y m  c z a s i e  u d a ł o 
nam się przeczytać wiele po-
zycj i l i terackich wartych uwa-

gi i  porozmawiać o nich. Tak, 
jak i w poprzednich latach, tak 
i w tym roku otwieramy sezon 
jesienno-zimow y z DKK. Za-
tem tradycyjnie w sobotę, 28 
września br., o godz. 11.30 od-
było się otwarte spotkanie Dys-

ku s yj n e go K lub u K s ią żk i ,  na 
któr y l i c zn i e  p rz ybył y nowe 
osoby. Rozmawialiśmy w głów-
nej  mierze o sprawach orga-
nizacyjnych, lecz nie zabrakło 
także dyskusji na temat książek. 
Mówil i śmy g łównie o Jul ianie 
Tuwimie, a to za sprawą wspa-
niałej książki Mariusza Urbanka 
Tuwim. Wylękniony b luźnier-
ca .  Wrześniową lekturę czyta-
ło nam się bardzo przyjemnie, 
ponieważ o wybitnych ludziach 
czyta się znakomicie. Na kolejne 
spotkanie zapraszamy, w sobotę,  
19 października. Będziemy dys-
kutować o fantastycznej książce 
Markusa Zusaka pt . Posłaniec .  
To autor bestsellerowej i słynnej 
już Złodziejki książek, którą ze-
kranizowano w 2013 roku.

Wszystkim przybyłym serdecz-
nie dziękujemy, że zawsze może-

my na was liczyć. „60+ Kultura 
- weekend z biblioteką” dobiegł 
końca, jednak należy pamiętać, 
że jesteśmy dla Was cał y czas, 
a nasielski Dyskusyjny Klub Książ-
ki zaprasza na swoje spotkania. 

(b.)

ZE SZKÓŁ. SP w Budach Siennickich

Czytanie w Nunie 
W niedzielę, 8 września 
br., uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Pierre-
’a de Coubertina  w Bu-
dach Siennickich podczas 
dożynek paraf ialnych  
w Nunie przyłączyli się 
do ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie. W 
tym roku w całej Polsce 
czytano wybitne utwory 
należące do kanonu lite-
ratury ze zbioru „Nowel 
polskich”. Podczas tego-
rocznej edycji uczestni-
cy odkrywali na nowo 
polskie nowele, będące 
wyrazem naszego naro-
dowego ducha oraz ponadczasowych refleksji nad człowiekiem, spo-
łeczeństwem, ludzkim losem. Teksty, które zostały przywołane, choć 
czasem zapomniane, nie tracą na uniwersalności, problemy, które po-
ruszają, nurtują dzisiejszego człowieka tak dzisiaj, jak i kiedyś. W trakcie 
festynu parafialnego uczniowie, absolwenci szkoły oraz dyrektorki szkół  
w Budach Siennickich i Popowie Borowym czytali nowelę Elizy Orzesz-
kowej „Dobra Pani”. Inicjatorką tej lokalnej akcji w Nunie była dyrektor Ewa 
Strzelczak. Było to ciekawe i uwrażliwiające na literaturę polską przeżycie i 
doświadczenie dla wszystkich uczestników.

(SP)
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Warsztaty 
coachingowe 
W świetlicy wiejskiej w Ruszkowie w środę, 25 sierpnia br., odbyło się ko-
lejne spotkanie w ramach projektu „Naturalnie”, finansowanego ze środ-
ków Nasielskiego Ośrodka Kultury w ramach programu „Mam patent  
na kulturę – inicjatywy mieszkańców 2019”.

Tym razem nie wykonywano żadnych oryginalnych przedmiotów, ale zaj-
mowano się sferą rozwoju wewnętrznego. Warsztaty coachingowe popro-
wadziła Aleksandra Gelo – Piesta z Crazy Women Go Healthy.

 – Zasługujesz na miłość, szacunek, lojalność, oddanie i bycie traktowaną 
w najlepszy możliwy sposób. Zasługujesz na to, żeby być sobą. Aby żyć 
w zgodzie z własnymi wartościami. Aby spełniać swoje marzenia. Po-
znawać świat. Doświadczać życia pełną piersią! Zasługujesz na wszystko, 
co najlepsze – przekonywała zgromadzone na sali kobiety, Aleksandra 
Gelo-Piesta. 

Jak relacjonuje jedna z uczestniczek warsztatów, a jednocześnie wniosko-
dawczyni projektu „Naturalnie”, Aleksandra Ziółek: – W czasie spotkania 
zastanawiałyśmy się nad swoimi marzeniami i życiowymi priorytetami. 
Poznałyśmy wskazówki, które pomogą nam osiągnąć określone cele. 
Z warsztatów wyszłyśmy z głową pełną pomysłów, motywacji i pozy-
tywnej energii – dodaje.

Uczestniczki zajęć zostały zmotywowane do działania oraz do realizacji 
swoich planów. 

Było to ostatnie spotkanie z cyklu warsztatów w ramach projektu „Natu-
ralnie”. Wnioskodawcom, czyli Kołu Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie 
„Optymiści z klasą”, gratulujemy pomysłów i pomyślnie przeprowadzo-
nych ciekawych zajęć.

(red.)

Z NOK

Stacja wolność
Anioły i demony, Matura, Kolory, Stacja wolność, te i wielu innych utworów, ze-
społu Farben Lehre, osadzonych w klimacie muzyki punk, okraszonych nutami 
reggae można było posłuchać podczas koncertu, który odbył się w sobotę, 28 
września br., w Nasielskim Ośrodku Kultury. Płoccy muzycy, którzy grają już ponad 
30 lat, swoimi piosenkami starają się poruszać wiele życiowych spraw, które doty-
czą nas wszystkich, o czym może świadczyć chociażby ostatnia piosenka Ludzie 
we mgle.

Liderem zespołu jest wokalista, Wojtek Wojda. Wraz z nim występują: Konrad Woj-
da – gitarzysta i wokalista, Filip Grodzicki – gitara basowa, Gerard Klawe – perkusja.

Na koncercie pojawili się fani płockiej grupy muzycznej w bardzo różnym wieku, 
którzy doskonale znali teksty piosenek Farben Lehre. Po raz kolejny okazało się, że 
muzyka połączyła pokolenia. Podczas koncertu zespół promował swój 13 album 
pt. Stacja wolność. Zabawa była bardzo udana. Wcześniej przed publicznością wy-
stąpił nasielski zespół Raggabarabanda.

Jak zawsze uśmiechnięty wokalista, Dawid Domała, potrafił zmotywować nasielsz-
czan oraz licznie zgromadzonych gości do wspólnej zabawy. 

Obydwa koncerty bardzo przypadły publiczności do gustu, o czym świadczyły bisy grane na życzenie. 
E.G.

Z NOK

W świecie ołówka i kredek
Pierwsze zajęcia plastyczne, które odbyły się  
w Nasielskim Ośrodku Kultury, we wtorek, 
1 października br., już za nami. Wiemy, że ich 
uczestnicy będą się uczyć podstaw rysunku,  
a nad ich postępami czuwać i wskazówek 
udzielać będzie Leszek Gałężewski. 

Młodzi plastycy, po ustaleniu spraw organiza-
cyjnych dotyczących zajęć, przystąpili do pra-
cy twórczej. Okazało się, że pomimo jesiennej 
aury dzieci wciąż żyją wakacyjnymi wspomnie-
niami, bo to one były inspiracją do powstania 
prac. Ale najpierw musiał zostać wykonany 
szkic. Potem stopniowo nabierał on barw. Każ-
da, nawet najmniejsza zmiana koncepcji pracy, 
była pod kontrolą instruktora, bo okazało się, że nawet ścierać gumką trzeba umieć, aby nie zepsuć sobie pracy. 
A zobaczyć na nich można było plaże, palmy, turystów. Ciekawe, co będzie tematem kolejnych zajęć.

(red.)

Składamy serdeczne podziękowania  
wszystkim darczyńcom oraz osobom  

biorącym udział w licytacji odbywającej się  
podczas Dożynek Parafialnych w Nunie,  

której dochód wyniósł 3 100 zł.

Zebrane środki finansowe zostały przeznaczone  
na leczenie choroby nowotworowej  

wieloletniej nauczycielki naszej szkoły.

Szczególne uznanie przekazujemy również  
Panu Dawidowi Domale, radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku,  

który w profesjonalny sposób,  
poświęcając swój wolny czas, poprowadził licytację. 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej  
 im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich  
 wraz z pracownikami 
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Ku czci amerykańskich lotników
KONFERENCJA HISTORYCZNA

Przywracanie pamięci 
o ofiarach
Fort III w Pomiechówku to jeden z wielu fortów wchodzących w skład 
Twierdzy Modlin. Wybudowany został w końcu XIX wieku przez Rosjan 
i jego głównym zadaniem było zabezpieczenie dostępu do tej twierdzy 
potencjalnym wrogom.

Podczas II wojny światowej był obiektem wojskowym Wehrmachtu. Naj-
pierw hitlerowcy stworzyli tu obóz dla tzw. przesiedleńców, który z czasem 
przekształcony został w obóz karny i miejsce kaźni. Zginęło tu kilkanaście 
tysięcy Polaków. 

W sobotę, 28 września br., w sali konferencyjnej Publicznego Przedszkola 
„Pod Dębami” w Pomiechówku odbyła się konferencja naukowa poświę-
cona przywracaniu pamięci o tym, co w okresie II wojny światowej wyda-
rzyło się w III Forcie.

Jej organizatorami byli: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Komisja Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wójt Gminy Pomiechówek, 
Fundacja Fort III Pomiechówek, Ośrodek Kultury PomPA w Pomiechówku. 

Myślą przewodnią konferencji było przywracanie pamięci o ofiarach hitle-
rowskiego terroru, które zginęły w III Forcie w Pomiechówku. 

Uczestniczyli w niej zarówno ostatni, jeszcze żyjący, więźniowie Fortu III 
oraz potomkowie zabitych tu osób. 

Ważny był w niej udział nasielszczan. Jednym z organizatorów tego spotka-
nia był mecenas Piotr Jeżółkowski, prezes fundacji Fort III Pomiechówek. 
Emocjonalnie jest związany z tym miejscem kaźni, ponieważ jego przodek, 
Wacław Jeżółkowski, był ofiarą tej katowni. 

W trakcie konferencji referaty wygłosili: dr Piotr Oleńczak, Janusz Piwowar, 
Dorota Grzechocińska, Piotr Kędziora-Babiński, Maria Janczewska, Marzena 
Kruk, Piotr Jeżółkowski, Rafał Pękala, dr Marek Frankowski. Wprowadzenie  
w problematykę tego wydarzenia przedłożył dr Jarosław Szarek – prezes IPN.

Istotnym elementem spotkania był panel dyskusyjny pt. „Fort III Pomie-
chówek – wczoraj, dziś i jutro”, w którym główna rola przypadła osobom, 
które trafiły do obozu jako dzieci i szczęśliwie ten trudny okres udało się  
im przetrwać. 

Po panelu uczestnicy spotkania przeszli na teren Fortu III, gdzie odbyła się 
uroczystość pobrania ziemi z tego miejsca i umieszczenia jej w urnie, która 
została przekazana do Muzeum – Miejsca Pamięci w Palmirach.

Znacząca grupa uczestników spotkania skorzystała z możliwości zwiedzania 
Fortu III, który tak naprawdę  jest jednym wielkim cmentarzyskiem.

Akcja ekshumacyjna dopiero się rozpoczęła, będzie trwała nadal, a razem 
z nią będą odbywały się pochówki szczątków ofiar hitlerowskiego barba-
rzyństwa. Wśród tych szczątków znajdują się jeszcze i szczątki mieszkań-
ców Nasielska i nasielskiej gminy.

andrzejzawadzki 

W środę, 18 września 2019 r.,  
na terenie Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej „Pod Fiołkami” przy 
ul. Ogrodowej został odsłonię-
ty pomnik upamiętniający śmierć 
dwóch młodych pilotów wojsko-
wych armii amerykańskiej.

Porucznicy: Robert Peters i Joseph 
Vigna zginęli na nasielskiej ziemi 19 
września 1944 roku. 

Tego dnia, czyli równe 75 lat temu, 
uczestniczyli oni w ramach ope-
racji Frantic 7 w wielogodzinnym 
i ponad tysiąckilometrowym locie 
z pomocą dla warszawskiego po-
wstania, w tym z pomocą i dla lud-
ności cywilnej. 

Był to lot bojowy, bowiem na ol-
brzymiej przestrzeni wokół Warsza-
wy znajdowali się wrogowie Polski 
i wrogowie aliantów. Samoloty 
alianckie nie miały nawet prawa do 
lądowania kilkanaście kilometrów 
na wschód od Warszawy, gdzie już 
stacjonowały, niby sprzymierzone, 

wojska radzieckie. Loty te były nie-
bezpiecznym przedsięwzięciem,  
a samolotom transportowym to-
warzyszyły samoloty myśliwskie. 
Tego dnia nad Warszawę leciało 
107 samolotów bombowo-trans-
portowych tzw. Latających Fortec 
i 56 myśliwców osłaniających ten 
konwój.

Wspomniani wyżej dwaj piloci nie 
przeżyli tej wyprawy. Ich samolo-
ty spadły w okolicach Nasielska –  
w Kątnych i w Starej Wronie. Po-
rucznik Joseph Vigna, którego sa-
molot spadł najbliżej Nasielska miał 
dopiero 24 lata. W dalekiej Kalifor-
nii pozostali jego rodzice i trójka 
młodszego rodzeństwa. Dwudzie-
stojednoletni porucznik Robert 
Peters, idąc walczyć za „wolność 
naszą i waszą”, pozostawił w Ame-
ryce swą młodą żonę i dwumie-
sięczną córeczkę. Jego historia jest 
wyjątkowo tragiczna. Kiedy jego 
samolot spadł na ziemię, on jeszcze 
żył, ale maszyna została otoczona 
przez żołnierzy niemieckich, któ-
rzy nie pozwolili miejscowej ludno-
ści na wydobycie pilota z płonącej 
maszyny.

Pozostaje pytanie, gdzie zostały 
pochowane ciała poległych pilo-
tów? W tej sprawie jest kilka roz-
bieżnych informacji. Jedno jest 
pewne, piloci nie zostali pochowa-
ni w ziemi nasielskiej. 

Odsłonięcie pomnika 
honorującego śmierć 
dwóch amerykańskich 
pilotów poległ ych na 
nasielskiej ziemi było 
wydarzeniem wyjątko-
wym w historii Nasielska. 

Swoją obecnością za-
szczycili je wyjątkowi 
goście: córka porucznika 
Roberta Petersa - Lynne 
Aleksander i Melisa Misi, 
siostrzenica Josepha Vi-
gny. 

Pokonały tysiące kilo-
metrów, aby odsłonić 
pomnik poświęcony ich 
bliskim - bohaterskim 
lotnikom. 

W y j ą t ko wo  i s t o t n a , 
zwłaszcza z wymienio-
nych powodów histo-
rycznych, była także obecność na 
tej ceremonii ambasador Stanów 
Zjednoczonych Georgette Mosba-

cher. Uosabiała ona cały majestat 
najpotężniejszego państwa świata, 
przyjaznego Polsce. 

Uroczystość przy Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej „Pod 
Fiołkami” odbyła się w podnio-
słej atmosferze. Dużą 
rolę odegrała w tym 
ob e c n o ś ć  Ko m p a-
nii Reprezentacyjnej 
Sił Powietrznych i Or-
kiestry Wojskowej z 
Dęblina. Obecny był 
pierwszy zastępca Do-
wódcy Generalnego 
Rodzajów Si ł Zbroj-
nych generał dywizji 
pilot Jan Śliwka oraz 
przedstawiciel Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego Pre-
zydenta RP pułkownik Adam Brzo-
zowski. 

Spotkaniu wyjątkowej rangi nada-
ło także odczytanie Apelu Pamię-
ci i oddania Salwy Honorowej. 
Znaczący był udział kombatan-
tów wojskowych, zwłaszcza tych 
z wojsk lotniczych, kombatantów 
z drugiej wojny światowej, w tym 
i uczestników powstania warszaw-
skiego, stowarzyszeń kombatanc-
kich i wojskowych, przedstawicieli 
samorządów sąsiednich gmin.

 Władze samorządowe Nasielska 
reprezentowali: Marek Maluch-
nik - sekretarz Nasielska, Dariusz 
Kordowski - wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej oraz radny Rodryg 
Czyż.

Niewątpliwie najważniejsi są ini-
cjatorzy i realizatorzy ca-
ł e g o  p r z e d s i ę w z i ę c i a .  
Tu bezsprzecznie główne role 
odegrał y dwie osoby: To-
masz Krasoń, nasielszczanin 
mieszkający obecnie w USA 
i Elżbieta Fijalska - dyrektor  
i  właściciel Niepublicznej 
Szkoł y Podstawowej „Pod 
Fiołkami”.

Szkoła zapewniła miejsce na 
pomnik, w jej budynku zor-
ganizowano okolicznościową 
wystawę oraz ugoszczono 
przybyłych na uroczystość.

Uczniowie i nauczyciele tej 
szkoły przygotowali ciekawy 
program artystyczny. Pan To-

masz i pani Elżbieta skupili wokół 
siebie znajomych i przyjaciół, któ-
rzy w różny sposób wsparli, rów-
nież finansowo to wydarzenie. 

Projekt i realizacja pomnika, któ-
ry stanął przy Niepublicznej Szkole 

Podstawowej „Pod Fiołkami” zosta-
ły wykonane w pracowni Labarte 
w Gdyni przez Tadeusza Adamow-
skiego i Katarzynę Waszewską. 

Inspiratorem i duszą całego przed-
sięwzięcia był pan Tomasz Kra-
soń, od trzydziestu lat mieszkający  
w Stanach Zjednoczonych. To on 
odnalazł rodziny pilotów pole-
głych w okolicach Nasielska i spra-
wił, że ich rodziny przyjechały  
do Nasielska. Wcześniej dotarł też 
do wielu ludzi, byłych mieszkań-
ców naszego miasta lub ich potom-
ków, pochodzenia żydowskiego. 
Dlatego Tomasza Krasonia można 
nazwać nasielskim „ambasadorem” 
w Stanach Zjednoczonych.

andrzejzawadzki



REPORTAŻ 9Życie Nasielska nr 21 (537); 4.10.–17.10.2019
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Dyskutowali nad ożywieniem 
gospodarczym powiatów
W Józefowie koło Legionowa, w środę, 18 września br., odbyła się konferencja w ramach Partnerstwa Międzypo-
wiatowego na Rzecz Ożywienia Gospodarczego powiatów nowodworskiego i legionowskiego. Gospodarzem, 
trzeciego w tym roku spotkania, był powiat legionowski. 

W spotkaniu, już tradycyjnie, uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk: władz powiatów, gmin, instytucji 
rynku pracy, edukacji, kultury, zdrowia, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, izby gospodarczej, 
cechu rzemiosł, a przede wszystkim lokalnego biznesu.

Przybyłych gości przywitały: Elżbieta Szczepańska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie i Marzen-
na Boczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. W konferencji uczestniczyła 
Magdalena Biernacka - zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego, która odczytała list marszałka Adama Struzika skierowany do uczestników 
Partnerstwa Międzypowiatowego. O dobrej współpracy z marszałkiem mówiła również Jadwiaga Olszowska-
-Urban – trenerka Partnerstwa Lokalnego i podkreśliła, że liczy na jego obecność na gali finałowej.

Wśród prelegentów, którzy wystąpili podczas konferencji była Beata Noceń z Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych, która przybliżyła metody wsparcia dla przedsiębiorców przy tworzeniu i utrzy-
maniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami w lokalnych i średnich firmach na terenie obu powiatów. 
Jacek Całus, reprezentujący Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, przedstawił aktualne projekty i wspar-
cie Europejskich Funduszy Społecznych dla przedsiębiorców na Mazowszu. Natomiast o problemach, z jakimi 

borykają się przedsiębior-
cy zatrudniający osoby 
z niepełnosprawnościami 
krótko opowiedział Janusz 
Konerberger, prezes za-
rządu Spółdzielni Socjalnej 
„Nasielszczanie”.

W drugiej części spotka-
nia, której moderatorem 
była Jadwiga Olszowska 
– Urban, uczestnicy dys-
kutowal i  nad projekta-
mi i inicjatywami, które 
w przyszłości będą służyć 
mieszkańcom obu po-
wiatów. Zostały one wy-
p ra c owa n e  n a  d wó c h 
wcześniejszych spotka-

niach i dotyczyły sześciu różnych obszarów tematycznych: edukacji, inwestycji międzypowiatowych, potrzeb 
biznesowych, projektowania i pozyskiwania środków, spraw społecznych oraz współpracy z samorządem. Ich 
efekty będą przedstawiane na kolejnych warsztatach, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia na tere-
nie powiatu nowodworskiego.

Na gali podsumowującej rok 2019 będą zbierane od uczestników sugestie i oczekiwania dotyczące działalności 
Partnerstwa Międzypowiatowego, nie wykluczone, że kolejny cykl spotkań zaplanowany zostanie na 2020 rok. 

(M.B.)

UROCZYSTOŚCI. NTUW

Inauguracja pełna wzruszeń
W Nasielskim Ośrodku Kultury, 
w poniedziałek, 30 września br., 
spotkali się studenci Nasielskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz goście, którzy licznie przybyli 
na inaugurację nowego roku aka-
demickiego 2019/2020. 

Wśród nich byli m.in.: Bożena Że-
lazowska radna województwa ma-
zowieckiego, Magdalena Biernacka 
zastępca dyrektora Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki Urzę-
du Marszałkowskiego, Krzysztof Ka-
pusta starosta nowodworski, Paweł 

Calak wicestarosta nowodworski, 
Marzenna Boczek dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Nowym 
Dworze Mazowieckim, Marek Ma-
luchnik sekretarz Nasielska, Dariusz 
Kordowski wiceprzewodniczący 
nasielskiej Rady Miejskiej, ksiądz 
Rafał Winnicki, przedstawiciele UTW 
z Legionowa i Serocka oraz placó-
wek oświatowych z naszej gminy. 
Po odsłuchaniu hymnu studen-
tów „Gaudeamus igitur” wszystkich 
uczestników spotkania przywitała 
Teresa Skrzynecka, prezes Funda-
cji „Bądźmy Razem” i rektor NUTW. 

Następnie Marianna Kaczyńska od-
czytała wykład przygotowany przez 
Zdzisława Suwińskiego na temat 
przypadającej w tym roku 80 rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej. 
Później na scenie NOK-u zagości-
li artyści Teatru Wielkiego w Łodzi 
i Scen Łódzkich (Anna Cymerman, 
Anna i Ryszard Spychalscy) wraz 
z muzykami, którzy przedstawi-
li program poetycko muzyczny. 
W pierwszej części poruszał on te-
matykę patriotyczną, w drugiej zaś 
przypominał wiele wspaniałych 
przebojów muzycznych. Koncert 

poprowadził, opatrując go dow-
cipnymi komentarzami, Ryszard 
Nowaczewski. Wspaniale wyko-
nane utwory bardzo podobały 
się zgromadzonej publiczności, 
która chętnie śpiewała wraz z arty-
stami znane przeboje i nagradzała 
ich występy oklaskami. Pamiątko-
we statuetki za wspieranie działań 
Fundacji otrzymali: Hanna i Eu-
geniusz Winniccy (market Mrów-
ka Nasielsk) oraz K. Kuźniewski 
i  R.Przybyszewski (Drukarnia 
Sprint).

Wyjątkowo wzruszający był kolej-
ny punkt uroczystości - wręczenie 
Stanisławie Wiśniewskiej tomiku jej 
poezji Cieszmy się życiem, który 
został wydany przez Urząd Miejski 
w Nasielsku. Książkę wraz z kwiatami 
na ręce pani Stanisławy przekazali: 
Marek Maluchnik, sekretarz Nasielska 
i pomysłodawca tego wydawnictwa, 
Dariusz Kordowski, wiceprzewod-
niczący nasielskiej Rady Miejskiej. 
Laudację na cześć nasielskiej poetki 
odczytała Alicja Kraśniewicz – Sar-
necka, kilka słów na temat twórczo-
ści pani Stanisławy powiedziała też 
Barbara Modzelewska, prowadząca 
zajęcia literackie w NUTW. 

Podziękowaniami dla wszystkich 
zaangażowanych w wydanie to-
miku wierszy zaczęła swój występ 
pani Stanisława, dalej wyrecytowa-
ła przed publicznością aż trzy swo-
je ulubione utwory: Dom rodzinny, 
Słoneczko i Perły. Po czym wpisy-

wała autografy w swojej publikacji 
wszystkim zainteresowanym. To-
mik poezji Cieszmy się życiem au-
torstwa pani Wiśniewskiej cieszył się 
ogromnym powodzeniem. 

Studenci NUTW na zakończenie 
of icjalnej części spotkania wy-
słuchali także informacji organi-
zacyjnych i programowych na 
temat nowego roku akademickie-
go 2019/2020. 

Uroczystość zakończyła się sym-
patycznym spotkaniem przy kawie 
i herbacie oraz słodkościach przygo-
towanych przez członków Nasielskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Organizatorami tego wydarzenia 
byli: Fundacja „Bądźmy Razem” 
i Urząd Miejski w Nasielsku, który 
pozyskał na ten cel dotację w wy-
sokości 10 000 zł Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

(i.)
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ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Szkolenia w ramach 
projektu Erasmus+
Czworo nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku współpracuje przy realizacji projektu „Helping hand” w ra-
mach programu Erasmus+. Jego celem jest niesienie pomocy dzieciom 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzicom, poszukiwanie 
nowych rozwiązań, stosowanie ciekawych metod pracy i podniesienie 
jakości pracy naszej placówki. 

Po przebytych kursach metodycznych we Włoszech i na Malcie, współ-
realizatorki projektu: Ewa Kamińska i Anna Łączyńska podzieliły się swo-
ją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami i przeprowadziły 
szkolenia kadry. 

Pierwsze szkolenie rady pedagogicznej SP nr 1 odbyło się 28 sierpnia br. 
Tematem spotkania była współpraca rodziców ze szkołą. 

Szkolenie miało charakter warsztatowy, a zostały na nim zaprezentowane 
różne metody i narzędzia pracy. 

Najważniejszym wnioskiem z tego spotkania jest to, że zarówno szko-
ła, jak i nauczyciele, rodzice i szereg innych instytucji, wszyscy mamy 
wspólny cel, jakim jest dobro dziecka i mając go na względzie powinni-
śmy zjednoczyć swoje siły, być partnerami współpracującymi ze sobą, 
niezależnie od okoliczności i zmieniających się, czasem trudnych, wa-
runków. 

Powinniśmy uzupełniać się, 
pomagać sobie, wymieniać się 
spostrzeżeniami, poglądami 
i mieć świadomość, że każda 
ze stron ma prawo do błędu.

Temat drugiego szkolenia prze-
prowadzonego 16 września 
br. dotyczył problemowych 
zachowań dzieci i pomocy 
rodzicom i nauczycielom w ra-
dzeniu sobie z zachowaniami 
tego typu w różnych kontek-
stach. 

Podczas szkolenia zosta ł y 
przekazane cenne wskazów-
ki, w jaki sposób radzić sobie 
w środowisku szkolnym i domowym z dziećmi z Zespołem Aspergera, 
ze spektrum autyzmu, ADHD, z uczniami przejawiającymi zachowania 
opozycyjno – buntownicze. 

Wymienić można kilka ważnych cech osobowości i umiejętności, któ-
re pomagają nam w radzeniu sobie z nieodpowiednimi zachowaniami. 
Warto pielęgnować: empatię, spokój, pewność siebie, cierpliwość, inte-
ligencję emocjonalną, dobrą koncentrację, dobre umiejętności komu-
nikacyjne, wytrwałość i elastyczność, a także zdolność współpracy oraz 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Warto pamiętać również o tym, 
że dzieci przejawiające różne zachowania dla nas niezrozumiałe i trud-
ne, często nie robią tego specjalnie, wynika to czasami ze specyfiki ich 
układu nerwowego, czynników środowiskowych, niezaspokojonych 
potrzeb, braku zrozumienia, sztywności zachowań, czy czynników, któ-
re zakłócają ich funkcjonowanie (typu nadmierny hałas, zbyt duża ilość 
osób w otoczeniu).

Szkolenia przeprowadzone na początku roku szkolnego odpowiadały 
potrzebom środowiska szkolnego, gdyż współpraca między rodzicami, 
a nauczycielami jest bardzo ważna i jakość relacji często wpływa na efek-
ty tej współpracy. Nie mniej istotne i konieczne są dobre relacje między 
rodzicami, nauczycielami i uczniami ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, których w szkole jest obecnie coraz więcej.

Anna Łączyńska & Ewa Kamińska

Z BIBLIOTEKI. Rajd rowerowy

Narodowe Czytanie  
na parkowej polanie
W niedzielę, 22 września br., 
odbył się szczególny, 37 już 
rajd rowerowy organizowa-
ny przez nasielską bibliotekę. 
Szczególny, bo połączony 
z Narodowym Czytaniem 
nowel, które odbywa się pod 
patronatem Pary Prezydenc-
kiej.

W piękne, słoneczne po-
ł udnie,  w przeddzień je-
s i e n i ,  p r ze d b ud yn k i e m 
biblioteki zebrało się 43 cy-
klistów. Chwilę po godz. 12, 
kolorow y peleton rusz ył 
w kierunku Mazewa, przeje-
chał przez Jackowo, Lubo-
min, aż do wsi Gołębie. Tutaj, 
w zaciszu dawnego parku dwor-
skiego folwarku Łachany, nieme-
go świadka wydarzeń z okresu 
powstania styczniowego, dyrektor 
biblioteki odczytał nowelę pt. Roz-
dziobią nas kruki, wrony… Stefana 
Żeromskiego. Nie bez przyczyny 
dr Stanisław Tyc dokonał wyboru 
tego miejsca, ponieważ, oprócz 
niekwestionowanej urody, prze-
szło ono do historii, jako plac boju 
miejscowych powstańców z okre-
su powstania styczniowego dowo-
dzonych przez kapitana Roberta 
Skowrońskiego. Tragizm opisany 
przez Żeromskiego i pesymizm to 
nic innego, jak swoista ocena nie-

spełnionych nadziei na odbudo-
wę utraconej państwowości. Nie 
dało się bowiem dokonać zmiany 
świadomości mas chłopskich wy-
zutych z wiary w niepodległość  
za życia ówczesnego pokole-
nia Polaków. Jakże wymowny jest 
przykład włościanina okradającego 
zabitego powstańca, potwierdzają-
cy panujące wówczas nastroje.

Po wysłuchaniu noweli, nasz prze-
wodnik przybliżył obraz wydarzeń 
z czasów tego zrywu narodowo-
ściowego. Dopowiedział m.in.,  
że nasielszczanie na ogół pozy-
tywnie byli nastawieni do powsta-
nia, a niektórzy z nich brali czynny 
udział w walkach zbrojnych z Mo-
skalami. Spośród ziemian i szlachty, 
oprócz Władysława Michniewi-
cza opisanego w Życiu Nasielska  
nr 20 br., należy wymienić Kon-
stantego Orłowskiego, właści-
ciela wsi Kędzierzawice, którego  
za udział w powstaniu zesłano na 

Sybir. Inny szlachcic Wincenty 
Obiedziński ze wsi Poniaty, zaled-
wie 22-letni, był w żandarmerii po-
wstańczej, zdołano mu udowodnić, 
że powiesił leśnika Chrzanowskiego 
kolaborującego z władzami carski-
mi, skazany został na dwanaście lat 
katorgi w syberyjskich kopalniach. 

Zaś spośród nasielskich włościan 
uczestniczących w powstaniu na-
leży wymienić: Juliana Glinickie-
go ze wsi Chrcynno, skazanego na  
10 lat syberyjskiej katorgi, Aleksan-
dra Kozarzewskiego ze wsi Morgi, 
Stanisława Kryszę ze wsi Żabiczyn 
czy Teofila Zawadzkiego z Chrcyn-
na. 

Również mieszkańcy z miasta zna-
leźli się w szeregach powstańczych, 
jak chociażby Jan Buczyński, wzię-
ty do niewoli właśnie pod Gołębia-
mi, zesłany do gubernii penzeńskiej 
w „aresztanckie roty”. Podobnie 
robotnik Józef Czernicki zesłany 
do gubernii orenburskiej. 

Piękną kartę zapisał w swojej bio-
grafii urodzony w Nasielsku Hie-
ronim Rojewski – kawaler orderu 
Virtuti Militari, walczył on pod do-
wództwem Władysława Cichor-
skiego, Zygmunta Padlewskiego, 
Ignacego Mystkowskiego, Jasiń-
skiego i Ziembińskiego w stopniu 
podporucznika. Został ciężko ran-
ny w bitwie pod Drążdżewem. Po 
powstaniu wyemigrował do Fran-
cji, gdzie przebywał do 1870 r. Na-
stępnie po powrocie do kraju został 
urzędnikiem starostwa powiatowe-
go w Jarosławiu w Galicji.

Nie sposób pominąć również kilku 
przedstawicieli diaspory żydowskiej 
Nasielska, którzy brali udział w apa-
racie terrorystycznym powstania. 
I tak np. Moszko Klauzer, czy też 
nieznany z imienia Kleinman byli 
polskimi żandarmami „wieszatie-
lami”, aczkolwiek większość na-
sielskich Żydów była niechętnie 
nastawiona do powstania.

Na uwagę zasługuje patriotyczna 
postawa miejscowego duchowień-
stwa z księdzem proboszczem Jó-
zefem Dynakowskim na czele, 
agitującego do wstępu do oddzia-
łów powstańczych, w nasielskim 
kościele przechowywano sztan-

dary powstańcze, a pro-
boszcz cieksyński Kacper 
Strusiński w czasie spo-
wiedzi wielkanocnej na-
wo ł y wa ł  d o  p o m o c y 
powstańcom, za co został 
pobity przez oddział ro-
syjski dokonujący rewizji 
w kościele św. Doroty. 

Był y też przypadki zu-
pełnie odmienne i tak np. 
w ściganie ukrywających 
się powstańców był, nie-
stety, zaangażowany wójt 
nasielskiej gminy Piasecki, 
który w marcu 1864 roku 
powiadomił naczelnika 
powiatu pułtuskiego Pusz-
kariewa o znalezieniu broni 

w stodole mieszkańca Broninka, Jó-
zefa Pątkiewicza. Koloniści niemiec-
cy także byli wrogo nastawieni do 
powstania. To w większości z nich 
(a w części z chłopów polskich) 
składała się straż wiejska pomagają-
ca Moskalom organizować obławy 
na powstańców.

Z niezwykle urokliwych Gołębi - 
Łachan  podziwiając malowniczy 
krajobraz polodowcowy: pagórki 
i wzniesienia pokryte lasem uda-
liśmy się w kierunku wsi Jackowo 
Dworskie, gdzie w pobliżu świetli-
cy wiejskiej, przy udziale pani sołtys 
Katarzyny Kosewskiej, piekliśmy 
w ognisku kiełbaski . W tym miejscu 
pragniemy serdecznie podziękować 
pani sołtys za gościnę. Już dzisiaj ser-
decznie zapraszamy na kolejny rajd 
rowerowy, ostatni w tym sezonie, 
który odbędzie się w niedzielę, 20 
października br. Do zobaczenia.

(b.)
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NA SPORTOWO

Nasielski  
Bieg Terenowy
Co środę w godzinach wieczornych widzimy członków Stowarzysze-
nia Nasielska Baszta Team i ich sympatyków biegających ulicami miasta, 
drogami i bezdrożami nasielskiej gminy. Biegają dla zdrowia, a przy okazji 
poznają lepiej swoją małą ojczyznę - Gminę Nasielsk. Jest to ich sposób  
na aktywne i zdrowe życie. Do biegania zachęcają też nas wszystkich.

Mają też oferty specjalne, jak zorganizowany w niedzielę, 15 września, 
w chrcyńskim lesie bieg terenowy – „Nasielski Bieg Terenowy”. Drugim 
przesłanie tej imprezy było hasło „Biegaj z Nami”. 

To wydarzenie o charakterze sportowym było połączone z piknikiem 
rodzinnym. Organizatorzy pozyskali wielu sponsorów, co pozwoliło  
na poszerzenie puli nagród i upominków. Najważniejsze zaś było to,  
że nie zawiedli amatorzy biegania. I to od najmłodszych do najstarszych. 
Na starcie stawiło się wiele osób spoza nasielskiej gminy. Głównie z po-
wiatu nowodworskiego oraz gmin z sąsiednich powiatów. Byli na przykład 
biegacze z Winnicy i z Warszawy.

Trasa biegu głównego i marszu Nordic Walking miała 6 kilometrów. Dla 
dzieci były dystanse krótsze: 300 lub 800 metrów. Nowością tegorocz-
nej, drugiej edycji „Nasielskiego Biegu Terenowego” były biegi sztafetowe 
dla szkół. Z zainteresowania, z jakim spotyka się bieg widać, że będzie to 
impreza cykliczna. Atrakcją jest to, że odbywa się ona w lesie, w natural-
nej scenerii. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja imprezy 
przez Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team. Połączenie imprezy o cha-

rakterze sportowym z rodzinnym piknikiem to bardzo dobry pomysł na 
niedzielną rekreację. Wiele rodzin przybyło z małymi dziećmi, o które też 
zadbano. Był „basen” z kuleczkami, malowano buźki, rozwiązywano za-
gadki. Dzieci miały zapewnioną opiekę w czasie, gdy rodzice uczestniczyli 
w biegu. Efektownie wyglądało też dekorowanie uczestników kończących 
bieg pamiątkowymi medalami, które wręczały dzieci. 

Wszyscy uczestnicy biegu mogli wziąć udział w losowaniu  nagród spe-
cjalnych. 

Wyniki w tej imprezie nie były najważniejsze, niemniej walczono ostro 
o każdy metr, o każdą sekundę. Wśród mężczyzn najszybciej biegł Woj-
ciech Karwowski. Drugie i trzecie miejsce zajęli biegacze z Baszty: Ar-
kadiusz Żyła i Łukasz Malinowski. Wśród kobiet na najwyższym stopniu 
podium stanęła Kinga Reda z Wieliszewa. W biegach sztafetowych zwy-
ciężyły szkoły: 4x400metrów – Szkoła Podstawowa nr 1 im Konstytucji 
3 Maja, 4x800m Szkoła Podstawowa im. Piere’a de Coubertina w Budach 
Siennickich. 

andrzejzawadzki

NASZE DZIECI

Policjanci w przedszkolu

NASZE DZIECI.  
Samorządowe Przedszkole w Nasielsku

Święto 
Przedszkolaka 
Swoje święto mają policjanci, strażacy, Święty Mikołaj, a na-
wet pluszowe misie. Dlaczego przedszkolaki nie miałyby 
mieć swojego święta? 

W czwartek, 26 września br., po śniadaniu, wszystkie dzie-
ci z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku - starszaki, 
średniaki i maluszki - zgromadziły się w auli budynku, żeby 
wspólnie świętować Dzień Przedszkolaka. 

Najpierw nauczycielki zabrały zgromadzonych do kra-
iny baśni, gdzie wspólnie z Jasiem i Małgosią przeżyli fanta-

styczną przygodę. Była i Baba Jaga, która wzbudziła najwięcej 
emocji. Okazało się jednak, że czarownica wcale nie była zła. 
Zdenerwowała się na niesforne rodzeństwo, które zjadało jej 
domek. Ostatecznie Jaś i Małgosia zrozumieli, że nie można 
brać bez pozwolenia i niszczyć czyjejś własności, a Baba Jaga 
wyczarowała im mapę powrotną do domu. 

Następnie, przedszkolaki bawiły się na pierwszym w tym 
roku balu w rytmie dziecięcych przebojów. Po uroczysto-
ści dzieci radośnie wróciły do swoich sal, gdzie otrzymały 
słodki poczęstunek.

O.I.

U HARCERZY

Harcerski 
Turniej

W dniach 20 – 22 września w miejscowości Nowa 
Osuchowa odbył się Turniej Drużyn Leśnych. Nasi 
nasielscy druhowie z 1. Nasielskiej Drużyny Har-
cerzy „Błękitna Armia”, po przeprowadzonej ka-
tegoryzacji na rok harcerski 2019/2020 zostali 
zakwalifikowani jako Drużyna Leśna i mogli wziąć 
udział w zmaganiach o miano Drużyny Orła. Pomi-
mo niesprzyjającej pogody, turniej odbywał się pod 
namiotami, gdzie harcerze hartowali nie tylko swo-
jego walecznego ducha, ale także i ciało. Cały turniej 
miał charakter średniowiecznych walk. Drużyny były 
królestwami, które przez całe dnie zmagały się w le-
sie. Wiedza, spryt, technika; to tylko niektóre umie-
jętności, którymi musieli się wykazać druhowie.

Nasi druhowie, którzy pomimo tego, że należą  
do najmłodszej drużyny w północno-wschodniej 
Chorągwi Harcerzy im. Świętego Michała Archanio-
ła, w turnieju zajęli 3 miejsce. Jest to wielkie uhono-
rowanie prac całej drużyny, jak i dobry prognostyk 
na przyszłość jej funkcjonowania.

Ćw. Daniel Królak

Nie była to pierwsza i na 
pewno nie ostatnia wizy-
ta nasielskich policjantów 
w Samorządowym Przed-
szkolu. W środę, 25 września 
br., do placówki przybyli po-
licjanci z nasielskiego komi-
sariatu, aby przeprowadzić 
z dziećmi zajęcia z bezpie-
czeństwa drogowego. Nie-
spodziewanym, ale jakże 
atrakcyjnym gościem to-
warzyszącym munduro-
wym, była „Mróweczka” 
z PSB Mrówka w Nasielsku. 
Pol ic janc i  przeprowa-
dzil i z przedszkolakami 
pogadankę na temat pra-
widłowego i bezpiecznego 
poruszania się na drodze i na przej-
ściach dla pieszych. Najpierw zostało 
to zaprezentowane z użyciem przy-
niesionych gadżetów – m.in. sygna-
lizatorem świetlnym i matą z zebrą. 

Okazuje się, że najmłodsi doskonale 
znają podstawy przepisów drogo-
wych. Dzieci miały też możliwość 
przejść test na grzeczność, zakładając 
kajdanki. Polegał on na tym, że kaj-
danki spadały z rączek grzecznych 

dzieci. Przedszkolaki przygotowały 
niespodziankę dla policjantów i po-
rwały ich do wspólnej zabawy ta-
necznej. Funkcjonariusze w ramach 
podziękowania za spotkanie wręczyli 
wszystkim lizaki i opaski odblaskowe 
ufundowane przez sklep PBS Mrówka 
w Nasielsku.

W drugiej części spotkania funk-
cjonariusze zabrali dzieci na małą 
wycieczkę w miasto i  asystowa-
li w przeprowadzeniu najmłod-
szych przez przejścia dla pieszych,  
co wywołało niemałe zaintereso-
wanie wielu mieszkańców miasta. 
Na koniec policjanci umożliwili 
dzieciom zwiedzanie radiowozów. 
To była lekcja, którą dzieci na pew-
no na długo zapamiętają, a funkcjo-
nariusze już zapowiedzieli kolejne 
wizyty. 

Michał B.
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KINO NIWA ZAPRASZA
4-6 października  

GODZ. 15:00 i 17:00 2D dubb.
9-10 października  

GODZ. 15:00 i 17:00 2D dubb.
11-13 października GODZ. 15:00 2D dubb.
16-17 października GODZ. 15:00 2D dubb.

BYŁ SOBIE PIES 2
Przygodowy, komedia, familijny, USA, Hong Kong, Indie, 
Chiny; Czas trwania 1 godz. 45 min. 
Bailey przeżył już wiele żyć i sporo się o ludziach na-
uczył. Tym razem będzie musiał pomóc swojej uko-
chanej pani odnaleźć prawdziwą miłość, zrealizować 
marzenia, a przede wszystkim pogodzić skłóconą ro-
dzinę. Czasem będzie musiał odejść, by zaraz znów 
powrócić w nowym wcieleniu, raz nawet jako suczka.  
Bo jedno wie na pewno: życie jest na tyle pomerdane, 
że zawsze warto trzymać się razem. 

4-5 października GODZ. 19:00 2D napisy
9-10 października 19:00 2D napisy

PEWNEGO RAZU...  
W HOLLYWOOD

Thriller, kryminalny, Wlk. Brytania, USA, Chiny; Czas trwania 
2 godz. 41 min. 
„Pewnego razu... w Hollywood” to wycieczka do Los 
Angeles 1969 roku, gdzie wszystko zaczyna się zmie-
niać. Gwiazda popularnego serialu, Rick Dalton (Le-
onardo DiCaprio) i jego wieloletni dubler/kaskader, Cliff 
Booth (Brad Pitt) przyglądają się biznesowi, w którym 
spędzili lata, z trudem go rozpoznając. W dziewiątym 
filmie Quentina Tarantino zobaczymy niezwykłą ob-
sadę i wiele wątków, które składają się na hołd odcho-
dzącej w przeszłość złotej ery Hollywood. 

11-13 października GODZ. 17:00 2D
16-17 października GODZ. 17:00 2D

LEGIONY
Dramat, wojenny, Polska; Czas trwania 2 godz. 16 min. 
„Legiony” to uniwersalna opowieść o przyjaźni, ma-
rzeniach, gorącym uczuciu i dorastaniu w trudnych 
czasach. Wielka historia w filmie jest tłem dla rozgry-
wającej się na pierwszym planie love story, w którą 
uwikłani są: Józek (Sebastian Fabijański), dezerter z car-
skiego wojska; agentka wywiadu I Brygady, Ola (Wikto-
ria Wolańska) z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz 
Tadek (Bartosz Gelner), narzeczony Oli, ułan i członek 
Drużyn Strzeleckich. Ich spotkanie rozpocznie burzli-
wy romans, który wystawi relacje bohaterów na wiel-
ką próbę.

11-13 października GODZ. 19:00 2D napisy
16-17 października GODZ. 19:00 2D napisy

RAMBO: OSTATNIA KREW
Akcja, USA; Czas trwania 1 godz. 29 min. 
John Rambo częściej niż po broń sięga dziś po butel-
kę. Szuka w niej ucieczki przed powracającymi wspo-
mnieniami dawnych walk i utraconych bliskich. Gdy 
jednak uprowadzona zostaje córka jego przyjaciół-
ki, John po raz ostatni będzie musiał stanąć do walki. 
Wkrótce okaże się, że porywacze pracują dla mafii, 
która z porwań młodych kobiet zrobiła dochodowy 
biznes.

18-20 października GODZ. 15:00 2D dubb.
23-24 października GODZ. 15:00 2D dubb.

DORA I MIASTO ZŁOTA
Przygodowy, familijny,  Australia, USA, Meksyk; Czas trwania 
1 godz. 42 min. 
Idylliczne dzieciństwo Dory to nieustająca przygoda  
w lasach deszczowych. Ale teraz, kiedy jest już nasto-
latką, rodzice Elena (Eva Longoria) i Cole (Michael Pena) 
starają się przygotować ją do przeżyć znacznie bardziej 
ekstremalnych niż dżungla - do życia w liceum. Wy-
syłają nastolatkę do miasta, gdzie mieszka jej rodzina, 
ukochana babcia oraz kuzyn Diego. Zderzenie z miej-
ską dżunglą to wielkie wyzwanie.

18-20 października GODZ. 17:00 2D dubb.
23-24 października GODZ. 17:00 2D dubb.

BOŻE CIAŁO
Dramat,  Polska; Czas trwania 1 godz. 42 min. 
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 
20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w po-
prawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie 
marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiad-
ki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie 
skierowany do pracy w zakładzie stolarskim.

Baran 21.03-20.04
Poczujesz przypływ ambicji, o jaki się 
wcześniej nawet nie posądzałeś. Chęt-
nie zajmiesz się zaległymi sprawami, 
a wszystko będziesz chciał zrobić natych-
miast. Zacznij pracować nad kondycją.

Byk 21.04-20.05
Będziesz teraz zajęty wieloma sprawami 
jednocześnie, a przy tym możesz odnieść 
wrażenie, że wszyscy czegoś chcą od Cie-
bie. Zadbaj o siebie i nie myśl o sprawach, 
na które teraz i tak nie możesz nic poradzić.

Bliźnięta 21.05-21.06
W sprawach zawodowych lepiej jednak 
w tym tygodniu zachować zimną krew. 
Uważnie słuchaj, co inni mają do powiedze-
nia i nie kieruj się uprzedzeniami. Możesz li-
czyć na pomoc partnera.

Rak 22.06-22.07
W sprawach zawodowych słuchaj się 
swojej intuicji, a wreszcie wszystko pój-
dzie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. 
Pilnuj interesów i nie zwierzaj się byle 
komu ze swoich miłosnych sekretów.

Lew 23.07-23.08
Przestaniesz tolerować to, co naprawdę Ci 
przeszkadza i jasno wyrazisz swoją opinię. 
Postaraj się zachować spokój i wyjaśnić 
sporne sprawy. Wystrzegaj się zazdrosnych 
znajomych i intrygantów.

Panna 24.08-22.09
Zaangażujesz się w pomoc tym, którzy po-
trzebują wsparcia. Uważaj jednak, bo nie 
każdy będzie miał tak czyste intencje, jak 
Ty. W weekend zadbaj o swoje zdrowie, nie 
przesadzaj z porządkami i wielkimi zakupami. 

Waga 23.09-23.10
Będziesz chętnie załatwiał różne sąsiedzkie 
i towarzyskie sprawy. W sytuacjach zawo-
dowych postaraj się nie robić sobie wro-
gów. Nigdy nie wiesz, z kim lub pod czyim 
kierownictwem przyjdzie Ci pracować.

Skorpion 24.10-22.11
Trudno Ci będzie odnaleźć się w pracy lub 
szkole. Obowiązki Cię znudzą, a dyscypli-
na zniechęci. Nieregularny i nerwowy tryb 
życia może odbić się na Twojej kondycji 
i nerwach. Nie komentuj cudzych decyzji.

Strzelec 23.11-21.12
Przyjmij propozycję krótkiego wyjazdu, 
nawet za granicę, bo otworzy Ci ona drogę 
do kariery. Nie zamykaj się na aranżowane 
znajomości, bo możesz przegapić okazję 
do poznania wartościowego człowieka.

Koziorożec 22.12-20.01
Zacznij szukać pracy, która będzie Cię sa-
tysfakcjonowała. Nie musisz dokształcać się 
w nieskończoność. Jeśli dopadnie Cię zmę-
czenie i osłabienie, zafunduj sobie kurację 
oczyszczającą i wzmacniającą organizm.

Wodnik 21.01-19.02
Wyznaczysz sobie nowe cele i będziesz 
bardzo konsekwentny. Nikt i nic nie od-
wiedzie Cię od tego, co sobie postano-
wisz. Nie zapominaj o zadbaniu o swój 
komfort psychiczny i rozwój.

Ryby 20.02-20.03
Nie uprzedzaj się do nikogo, a okaże się, że 
warto było dać szansę nawet tym osobom, 
które początkowo wydawały się zarozumia-
łe. W sferze zawodowej możesz wiele osią-
gnąć, jeśli będziesz przestrzegał zasad fair play.

HOROSKOP
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DROBNE

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 

556 774.

D o t a c j e  P R O W  2 0 1 4 - 2 0 2 0 . 

,,Rozpoczęcie pozarolniczej działalności 

gospodarczej”. Nabór wniosków do 

25 października obejmujący rolników, 

domowników w KRUS . Dotacja od 150 

do 250 tys. zł. W listopadzie nabór na 

Rozwój Usług Rolniczych. Wypełnianie 

wniosków, dojazd do rolników. Tel. 795 

931 529.

Pracownika do hodowli psów 

okolice Nasielska (bez nałogów).  

Tel. 603 809 653.

Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 

948 220.

Wynajmę lokal w ścisłym centrum 

Nasielska, 24 m2, wszystkie media  

+ prywatny parking. Tel. 531 881 222.

Sprzedam działkę budowlaną  

w Nasielsku przy ul. Brzozowej.  

Tel. 508 903 803.

Sprzedam dom 240 m2 wykończony 

w Nasielsku na osiedlu Krupka działka 

720 m2. Tel. 571 375 329.

Sprzedam 2 tunele foliowe na osiedlu 

Krupka. Tel. 505 783 819.

Usługi hydrauliczne – pełen zakres, 

montaż kotłów gazowych. Tel. 660 

110 276.

Instalacje gazowe od projektu do re-

alizacji. Tel. 603 932 765.

Automatyka do bram i domofony.  

Tel. 602 274 787.

Sprzedam szatkownik elektryczny  

do kapusty i siodło konne. Tel. 608 

394 281.

Buda dla dużego psa. Tel. 504 865 856.

Sprzedam Skodę Oktawię 2013 r.  

Tel. 662 241 612.

Sprzedam mieszkanie w centrum 

Nasielska 42 m2 plus garaż. Tel. 503 

661 073.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  

o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego pod numerem telefonu 572 388 046

23.09.–6.10.2019 r. Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,
7.10.–13.10.2019 r. Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk,

14.10.–20.10.2019 r. Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
21.10.–27.10.2019 r. Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 

SZLACHETNA PACZKA - NASIELSK

Dołącz do nas! 
Już teraz rusza kolejna edycja „Szlachetnej Paczki” w Nasielsku. Ak-
cja skupia wolontariuszy i ludzi o dobrym sercu. Do „Szlachetnej Pacz-
ki” włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej 
z niezależnych od siebie przyczyn. Są to rodziny dotknięte biedą, chorobą, 
zmagające się z trudnościami. 

W ubiegłym roku udało się pomóc blisko 20 rodzinom. Udało się to dzię-
ki wysiłkowi wielu osób, pracy wolontariuszy, ale też dzięki darczyńcom, 
którzy przygotowali wspaniałe paczki dla nasielskich rodzin. 

W tym roku i Ty możesz pomóc! To już ostatni moment, by zostać wo-
lontariuszem „Szlachetnej Paczki”. Dołącz do wolontariuszy z Nasielska 
i przyczyń się do stworzenia naszego niepowtarzalnego rejonu, czyli lo-
kalnego „oddziału” Szlachetnej Paczki. Jeśli masz ochotę pomóc zapisz się 
poprzez stronę www.superw.pl lub skontaktuj z liderem Mają Mierzejewską 
(+48795-769-949)

Maja Mierzejewska



154.10.–17.10.2019; Życie Nasielska nr 21 (537) ROZMAITOŚCI

DO ADOPCJI

Hana czeka na dom
To psiak, który niemal prze-
prasza, że żyje. Kocha być 
głaskana i przytulana. Jest 
tak wpatrzona w człowie-
ka, że świata poza nim nie 
widzi. Hana ma około 4 lat. 
Sunia potrzebuje czasu, by 
nabrać pewności siebie 
i zaufania. Jednego może-
my być pewni, Hana po-
kocha swojego opiekuna 
całym psim sercem. Bar-
dzo potrzebuje mądrego 
i opiekuńczego przewod-
nika. Hana jest pod opieką 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Ochrony Zwierząt Nasielsk, 
przebywa w gminnej prze-
chowalni. Zachowuje czy-
stość i  jest  po zab iegu 
sterylizacji. Telefon w spra-
wie adopcji lub domu tym-
czasowego 570 512 956 (sms lub tel. po godz.17)

INFORMACJA MOPS
Grupy samopomocowe
Tworzymy dwie grupy samopomocowe, które działać będą przy Miejskim Ośrodku Pomocy w Nasielsku: 
grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz klub Amazonek.

Warunkiem ich powstania jest zebranie co najmniej 6 osób do każdej z grup.  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Moniką Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nasielsku – tel. 604 171 105.

Zapraszamy!

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT

Budowanie relacji 
Spacer to pierwszy krok w budowaniu relacji naszego dziecka z psem. 
Dla psa wspólny spacer to nie tylko zaspokojenie potrzeb fizjologicznych 
czy ruchowych. Wąchanie, nowe bodźce, zabawa, bieganie, szkolenie, 
to wszystko dla psa jest ważne i przyjemne. Dlatego wspólny spacer psa 
i dziecka jest bardzo istotny. 

Karmienie to drugi krok w relacji pies-dziecko. Kto daje jeść, ten ma u psa 
szczególne względy. Dlatego dobrze, aby w domu wszystko, co pies do-
staje do jedzenia przechodziło przez ręce dziecka, zaczynając od miski, 
poprzez smakołyki, a na gryzakach i zabawkach wypchanych jedzeniem 
kończąc. 

Zabawa/szkolenie to trzeci ważny element życia psa – aport, „szukaj”, wy-
konywanie sztuczek – to wszystko może być również świetną zabawą dla 
naszego dziecka i kolejnym etapem budowania relacji, jeśli pies umie się 
odpowiednio zachować.

Pies musi mieć swój azyl (klatka kennelowa/posłanie) i czas na odpoczy-
nek – nauczmy dzieci szacunku do psiej przestrzeni i drzemki. Dzieci nie 
powinny budzić psa ani mu przeszkadzać, kiedy leży na swoim posłaniu. 

Wiele zachowań naturalnych dla ludzi jest dla psa co najmniej dziwnych, 
a czasem trudnych do zniesienia – obejmowanie, przytulanie, zbliżanie 
twarzy, całowanie, branie na ręce, głaskanie po głowie. Zadbajmy o to, 
żeby te wszystkie czułości były przez naszego psa akceptowane, ale na-
uczmy również dzieci, jak okazywać czułość naszemu psu, pokażmy,  
co lubi, a czego nie lubi. Równie ważna jest świadomość mowy ciała psa.

Najczęstsze przyczyny pogryzień
Pogryzienia przez zwierzęta domowe statystycznie są jednymi z częstych 
wypadków, jakim ulegają dzieci. W większości sytuacje te mają miejsce 
w domu, a pies jest dziecku znany lub należy do rodziny. Przyczyny kon-
fliktów na linii pies-dziecko mogą być różne, ale najczęściej towarzyszy im 
brak odpowiedniego NADZORU nad dzieckiem i psem.

Przyczyny konfliktów, sytuacje konfliktowe, w których często docho-
dzi do ugryzienia dziecka przez psa:
• Ganianie psa przez dziecko, 
• Pies ukradł zabawkę dziecku i dziecko próbuje ją odebrać,
• Zabieranie przez dziecko zabawki psa lub przedmiotu, który ukradł,
• Pies zajmuje kanapę/ łóżko, a dziecko chce go zgonić,
• Kiedy pies śpi, dziecko mu przeszkadza,
• Kiedy pies je (miska/gryzaki), dziecko mu przeszkadza,
• Pies próbuje zabrać dziecku jedzenie,
• Choroba/dyskomfort psa,
• Karcenie psa przez dziecko.

Pamiętajmy również, że dzieci uczą się głównie przez obserwacje. To, jak 
sami traktujemy naszego psa, ma ogromne znacznie. Nie stosujmy więc 
rozwiązań siłowych.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 
GŁOSUJĄCYCH W LOKALACH WYBORCZYCH NR 1 i 2

Szanowni Państwo!
Przypominamy wyborcom zamieszkującym na obszarze obwodów głosowania:
nr 1 – obejmującego następujące ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, 
Tylna, Wąska oraz sołectwo Broninek,
nr 2 – obejmującego następujące ulice: Ananasowa, Brzozowa, Cytrusowa, 
Dolna, Działkowa, Kokosowa, Kwiatowa, Miętowa, Nowa, Oliwkowa, Świerkowa, 
Topolowa, Warszawska (bloki), Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka, 
iż w dniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w niedzielę 13 października 2019 r., lokale obwodowych 
komisji wyborczych nr 1 i 2 mają swoją siedzibę w budynku Żłobka Miejskiego 
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 39A, przy czym:
siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 mieści się w holu w wejściu  
od strony placu zabaw (wejście przez bramę wjazdową),
siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 mieści się w pomieszczeniu 
w wejściu głównym od ulicy. 

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

NASZE SPRAWY

Wybory parlamentarne 2019
W niedzielę, 13 października br., odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Odbywają się one raz na czte-
ry lata. Wybieramy w nich 460 posłów i 100 senatorów – nie można startować jednocześnie do obu izb.

Kampania wyborcza trwa właśnie w najlepsze, a celują w niej ogólnopolskie komitety wyborcze. W całym 
kraju zarejestrowano ich pięć. 

Aby kandydować do Sejmu, trzeba mieć skończone 21 lat, do Senatu – 30 lat. Prawo do zgłaszania kandy-
datów na posłów przysługuje: komitetowi wyborczemu partii politycznej; koalicyjnemu komitetowi wy-
borczemu i komitetowi wyborczemu wyborców.

Natomiast prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych w Polsce mają wszyscy obywatele, którzy 
ukończyli 18 lat. 

W wyborach do Sejmu RP gmina Nasielsk znajduje się w okręgu wyborczym nr 20, który obejmuje powiaty: 
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński.  
Z tego okręgu w ławach poselskich zasiądzie 12 osób. 

Swoich kandydatów na posłów będziemy mogli wybrać spośród osób znajdujących się na 6 listach wy-
borczych, pierwsze pięć z nich, to komitety ogólnopolskie. Są to: Lista nr 1 – KW PSL (24 osoby), Lista  
nr 2 – KW Prawo i Sprawiedliwość (24 osoby), Lista nr 3 – KW SLD (24 osoby), Lista nr 4 – KW Konfedera-
cja Wolność i Niepodległość (24 osoby), Lista nr 5 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska 
PO .N IPL Zieloni (24 osoby), Lista nr 8 – KW Wyborców Koalicja Bezpartyjni Samorządowcy (23 osoby). 

Warto pamiętać, że możemy zagłosować tylko na jedną listę kandydatów. Jeśli postawimy znak „x” obok 
dwóch lub więcej nazwisk z różnych list lub nie postawimy go w ogóle – głos będzie nieważny. Jeśli na 
karcie do głosowania zaznaczymy znak „x” przy kilku nazwiskach, to dajemy pierwszeństwo do uzyskania 
mandatu kandydatowi, którego nazwisko jest umieszczone w pierwszej kolejności.

W przypadku wyborów do Senatu RP gmina Nasielsk znajduje się w okręgu wyborczym nr 40. Obejmuje 
on powiaty: legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński. Jest to okręg jednomandato-
wy, więc możemy oddać swój głos tylko na jednego kandydata. O mandat do Senatu w naszym okręgu 
wyborczym ubiegają się (w kolejności na karcie do głosowania): 1. Hibner Jolanta Emilia (Koalicyjny Ko-
mitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni i 2.Żaryn Jan Krzysztof (Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość).

Warto pamiętać, że aby można było wziąć udział w głosowaniu trzeba potwierdzić swoją tożsamość przed 
członkami komisji wyborczej dokumentem ze zdjęciem (dowód, prawo jazdy, paszport). Wtedy po złożeniu 
podpisu na spisie wyborców otrzymamy dwie karty do głosowania: z kandydatami do Sejmu RP startują-
cymi z okręgu nr 20 i do Senatu RP startującymi z okręgu nr 40.

Przypominamy, że lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7.00 – 21.00. 
(red.)
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Campeon.pl Klasa okręgowa 2019/2020,  
grupa: Ciechanów-Ostrołęka

Brydż
Wyniki turnieju „dziewiętnastego”, 27.09.2019 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   74 pkt (58,73%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    74 pkt (58,24%)
3. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek     67 pkt (53,17%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra    65 pkt (51,59%)
5. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   64 pkt (42,86%)
6. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski   57 pkt (45,24%)
7. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski   53 pkt (42,06%)
8. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   50 pkt (39,68%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1. Waldemar Gnatkowski     107 pkt
2-3  Piotr Kowalski      105 pkt
 Grzegorz Nowiński     105 pkt
4-5. Janusz Muzal      96 pkt
 Janusz Wydra      96 pkt
6. Krzysztof Michnowski     88 pkt
7.  Krzysztof Morawiecki     76 pkt
8.  Kazimierz Kowalski     73 pkt
9. Zbigniew Michalski     70 pkt
10. Robert Truszkowski     68 pkt
Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 

PK

R E K L A M A
źródło www.90minut.pl

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Mławianka Mława 8 20 6 2 0 30-11

2.  Narew 1962 Ostrołęka 8 20 6 2 0 37-16

3.  Kryształ Glinojeck 8 19 6 1 1 29-6

4.  Żbik Nasielsk 8 17 5 2 1 14-8

5.  KS CK Troszyn 8 16 5 1 2 20-8

6.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 8 16 5 1 2 15-8

7.  Wkra Bieżuń 8 15 5 0 3 17-14

8.  Korona Szydłowo 8 10 3 1 4 18-15

9.  GKS Pokrzywnica 8 10 3 1 4 15-26

10.  PAF Płońsk 8 9 3 0 5 10-9

11.  MKS Ciechanów 8 9 3 0 5 11-12

12.  Tęcza Ojrzeń 8 9 3 0 5 14-21

13.  Iskra Krasne 8 6 2 0 6 16-24

14.  Mazowsze Jednorożec 8 6 2 0 6 9-34

15.  GKS Strzegowo 8 3 1 0 7 9-24

16.  Sona Nowe Miasto 8 1 0 1 7 5-33

PIŁKA NOŻNA

Żbik w czołówce
PIŁKA NOŻNA

Cieksyn walczy
W walce o kolejne punkty nie poddają się zawodnicy Wkry Cieksyn. 
W niedzielę, 22 września br., rozegrali mecz na własnym boisku z Jutrzen-
ką Unieck. Spotkanie zakończyło się porażką drużyny z Cieksyna, choć 
zawodnicy dostarczyli kibicom, którzy dopingowali zawodników do ostat-
niej minuty, dużą dawkę emocji.

Choć mecz zakończył się wynikiem 1:5, to zawodnicy nie tracą werwy 

i z pozytywnym nastawieniem podchodzą do kolejnych spotkań. Hono-
rową bramkę dla Wkry zdobył Sebastian Mazurkiewicz.

Kolejne spotkanie, tym razem wyjazdowe, też do udanych nie należało. 
Piłkarze drużyny Orlęta Baboszewo pokonali Wkrę Cieksyn aż 11:1. Hono-
rową bramkę w meczu zdobył Robert Sagan.

W sobotę, 5 października, o godzinie 16:00 Wkra Cieksyn podejmie  
na własnym boisku Opię Opinogórę, a w kolejną sobotę, 12 października, 
rozegra wyjazdowy mecz z Tamką Dzierzgowo.

Michał B.

Po dwóch zwycięstwach 
w ostatnich dwóch kolej-
kach (siódmej i ósmej) Żbik 
Nasielsk pnie się w górę 
w klasyfikacji ogólnej grupy 
ciechanowsko-ostrołęc-
kiej. Najpierw, 21 września, 
Żbik Nasielsk na własnym 
stadionie podjął gości z Ikry 
Krasne. Z tą drużyną nasiel-
ski zespół nie przegrał żad-
nego meczu od 2017 roku. 

Pierwsza połowa spotkania 
należała raczej do spokoj-
nych i to nasielskiej drużynie, 
dzięki Kamilowi Jagielskie-
mu w 33. minucie, udało się 
wyjść na prowadzenie. W końców-
ce pierwszej połowy sędzia poka-
zał jeszcze trzy żółte kartki – w tym 
dwie dla zawodników Żbika, jedną 
- zdobywcy gola, a drugą Sebastia-
nowi Chmielewskiemu. Obaj w dru-
giej połowie zostali zamienieni na 
zawodników rezerwowych.

W 72. minucie kolejną bramkę 
zdobył Michał Ernest, któremu 
asystował Mateusz Bramowicz. 
To zagwarantowało pewne zwy-
cięstwo naszym zawodnikom. 
Przewaga bramkowa mogła być 
znacznie większa, gdyż okazji na 
celne strzały było znacznie więcej. 
Najważniejsze jednak, że kolejny 
komplet trzech punktów powędro-
wał na konto Żbika.

Mecze z Soną Nowe Miasto z ra-
cji bliskości miejscowości zdoby-
ły miano derbów. Nie dziwi więc 
duża frekwencja kibiców. Fawory-
tem spotkania był oczywiście Żbik 
Nasielsk, który wygrywa z tą dru-
żyną od 2018 roku. Dobra pas-
sa nie została przerwana również  
28 września. Spotkanie to zakoń-
czyło się jednak wynikiem tylko 
1:0. Jest on zaskakujący, zwłasz-
cza że przeciwnicy drugą połowę 
rozgrywali w 10, po otrzymaniu 
drugiej żółtej kartki, którą sędzia 
podyktował na koniec pierwszej 
połowy Rafałowi Kraszewskiemu.

Zwycięską bramkę udało się zdo-
być Mateuszowi Bramowiczowi 
i to dopiero w 78. minucie. Za-

wodnicy Sony robili wszystko,  
co mogli w osłabionym składzie, 
aby zmęczyć drużynę Żbika i nie 
dopuścić do uzyskania przewagi. 
Do końca meczu, choć nerwowo, 
wynik meczu nie uległ zmianie, 
dzięki czemu nasielscy piłkarze 
wrócili z trzema punktami.

Łącznie po ośmiu rozegranych 
meczach Żbik Nasielsk ma na swo-
im koncie już 17 punktów i zajmuje 
4 pozycję w tabeli, tracąc do lide-
rów Mławianki Mława i Narwi 1962 
Ostrołęka zaledwie 3 punkty.

Najbliższy mecz będzie spotkaniem 
na własnym boisku i odbędzie się 
w sobotę, 5 października o 15.00 
z Koroną Szydłowo, która zajmu-
je obecnie ósme miejsce w tabeli. 

Do tej pory od 2018 roku spotka-
nia z tą drużyną kończyły się zwy-
cięstwem Żbika. Czy i tym razem 
nasielscy piłkarze ponownie poko-
nają rywali z Szydłowa? Warto prze-
konać się samemu przychodząc na 
mecz. Natomiast 12 października 
Żbik Nasielsk rozegra mecz wyjaz-
dowy w Bieżuniu.

Michał B. 


