
DODATEK TV

R E K L A M A

Utrudnienia 
w ruchu 
podczas 

Święta Zmarłych
Informujemy, iż w dniu 1 listopa-
da br. nastąpi zmiana czasowa or-
ganizacji ruchu przy cmentarzu 
w Nasielsku: ulice Żwirki i Wigury, 
Folwark, Cmentarna będą wyłą-
czone z ruchu dla pojazdów. 
Opis zmiany organizacji ruchu 
będzie dostępny po 26 paździer-
nika na stronie www.nasielsk.pl.

Parkingi:
1. ul. Rynek przy skwerze Jana 
Pawła II
2. ul. Tylna przy sklepie Guliwer
3. ul. Kościuszki przy Szkole Pod-
stawowej
4. ul. Lipowa, teren targowicy
5. ul. Kościelna
6. ul. Żwirki i Wigury przy kościele
7. ul. Żwirki i Wigury za mostkiem

str. 16

Komplet punktów 
Żbika

Wyłudzają abonament 
RTV na KRUKA

Rozbudowa na stadionie

str. 4

str. 5

str. 12

Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie

czytaj na str. 3

XV sesja Rady Miejskiej w Nasielsku odbyła się w czwartek, 
8 października br. w nasielskim magistracie. Tym razem po-
siedzenie trwało do godz. 20 i obfitowało w wiele potyczek 
słownych.

Na wstępie burmistrz Bogdan Ruszkowski zaproponował wpro-
wadzenie do porządku obrad podjęcie dwóch projektów uchwał, 
dotyczących wyrażenia zgody przez RM na pozyskanie środków fi-
nansowych na dzienny dom opieki medycznej oraz zmianę opłaty 
targowej dotyczącej handlu ze stolików na targowisku przy ulicy Li-
powej. Radni wyrazili na nie zgodę. 

Burmistrz w ogniu pytań
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

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

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

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

październik-listopad 2015 r.
19.10.-1.11.2015 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk.
2.11.-8.11.2015 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk.

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

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 
782 z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz lokalu miesz-
kalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  
na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 6 przy ul. Sportowej 12 B w Nasielsku - 
ZPN.7125.8.3.2015
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
w dniach od 23.10.2015 r. do 13.11.2015 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 
782 z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz lokalu użyt-
kowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz 
dotychczasowego najemcy, dot. lokalu użytkowego w budynku przy  
ul. Sportowej 5 w Cieksynie- ZPN.6845.4.1.2015
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
w dniach od 23.10.2015 r. do 13.11.2015 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Z UM

Odpady remontowe  
i budowlane 
W związku z tym, że choć nowy system gospodarki odpadami działa od 2013 
r., nadal niektórzy nie wiedzą, że w ramach wnoszonych opłat (7 zł od osoby za 
odpady segregowane i 13 zł od osoby za odpady zmieszane) nie są odbierane 
wszystkie odpady sprzed posesji.
Sprzed posesji odbierane są odpady zmieszane oraz segregowane, ogólnie: pla-
stik, papier i szkło, oraz w wyznaczonych terminach odpady wielkogabaryto-
we i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jeżeli w pojemniku na odpady 
zmieszane znajdują się odpady, które powinny być przekazane indywidualnie, 
firma ma prawo odpadów nie odebrać. Prosimy o przestrzeganie poniższych 
zasad oraz w przypadku, gdy wnoszona jest opłata za odpady segregowane, 
przestrzegać zasad segregacji.
Nasilone zostaną kontrole przekazywania odpadów i w przypadku, gdy zasady 
nie będą przestrzegane, zostaną przez gminę naliczane kary oraz wyższe opła-
ty. Przypominamy w tym miejscu również o obowiązku oznakowania posesji 
– odpady z posesji nieoznakowanych mogą zostać nieodebrane.
W związku z tym przypominamy po raz kolejny, że do pojemników na odpady 
zmieszane wrzucamy:
1. resztki żywności;
2. fusy po kawie i herbacie;
3. skorupki po jajkach i orzechach;
4. zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne;
5. mokry, zabrudzony papier;
6. fajans, porcelanę;
7. pampersy;
8. tekstylia;
9. popiół.
W pojemniku tym nie wolno umieszczać odpadów wielkogabarytowych, bu-
dowlanych i niebezpiecznych, takich jak:
1. leki;
2. zużyte baterie i akumulatory;
3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4. puszki i butelki po chemikaliach;
5. odpady po drobnych remontach;
6. połamane części mebli;
7. zużyte opony.
Wszystkie odpady „problemowe” w niewielkich ilościach (wytwarzanych na 
bieżąco w gospodarstwach domowych) można nieodpłatnie (w ramach wno-
szonej opłaty) przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Punkt ten znajduje się na bazie ZGKiM, w Nasielsku, ul. Płońska 43. Punkt 
czynny jest każdego dnia, oprócz poniedziałków, w godz. 7:00–15:00 oraz 
w soboty w godz. 8:00–15:00. W PSZOK można również bezpłatnie przekazać 
odpady poremontowe, ale wyłącznie w niewielkich ilościach. Uwaga: w PSZOK 
nie jest odbierana papa.
Odpady remontowe pochodzące z gospodarstwa domowego, które powstały 
w wyniku świadczenia usług remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych, 
powinny być odebrane i zagospodarowane przez firmę wykonującą tę usługę. 
Można je również przekazać we własnym zakresie i na własny koszt firmie 
BŁYSK-Bis Sp. z o.o. z Makowa Mazowieckiego. Osobą do kontaktu w Firmie 
BŁYSK-Bis jest p. Anna Budniak – tel. 500-123-051. Firma na Państwa zlecenie 
podstawi odpowiedni kontener, który po napełnieniu odbierze, i wystawi fakturę 
za powyższą usługę.
Koszt podstawienia kontenera na 3 dni i odebrania zapełnionego wynosi:
– kontener KP-5 (5 m3) – odpady w postaci czystego gruzu budowlanego – 
550 zł brutto,
– kontener KP-5 (5 m3) – zmieszane odpady ogólnobudowlane – 750 zł brutto,
– kontener KP-7 (7 m3) – zmieszane odpady ogólnobudowlane – 700 zł brutto.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z MIASTA

Plac budowy przekazany
Jeszcze kilka dni temu, na sesji 
Rady Miejskiej (8 października br.) 
radni dyskutowali na temat budo-
wy przedszkola i zasadności po-
noszenia przez gminę kosztów tej 
inwestycji. A w poniedziałek, 19 
października br., już przekazano 
plac budowy wykonawcy, który 
rozpocznie prace od rozbiórki sta-
rego przedszkola. 
Wykonawcą tej inwestycji będzie firma „MORIS POLSKA” Sp. z o.o. z War-
szawy, która jako jedyna złożyła swoją ofertę w przetargu ogłoszonym 
przez nasielski Urząd Miejski na wykonanie zadania „Rozbiórka istnieją-
cego budynku przedszkola samorządowego oraz budowa przedszkola 
miejskiego ze żłobkiem”. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 11 444 
530,33 zł brutto. Nadzór nad budową sprawowało będzie Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Ciechanów, zaś koordynatorem 
budowy będzie Krzysztof Kubiak. 
Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót ustalono na 31 sierp-
nia 2016 r.

(red.)
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fot. M. Borowski

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

W niedzielę idziemy do urn
Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Nasielsk powołane do 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu głosowania (25 października 
2015 r.) rozpoczynają prace o godz. 6.00 (OKW nr 1–15), z wyjątkiem 
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 z siedzibą w Domu Pomocy Spo-
łecznej, która rozpocznie pracę o godz. 8.00. 
Głosowanie w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych odbywać 
się będzie w godzinach 7.00–21.00. Przypominamy, że w niedzielę (25 
października br.) nad ranem nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy 
(cofamy zegarki o godzinę). 
Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu odbywa się na osobnych 
kartach do głosowania. Posłów wybieramy z list partyjnych w okręgach 
wielomandatowych, a senatorów – z jednej listy kandydatów, w okrę-
gach jednomandatowych. 
W lokalu wyborczym otrzymamy białą kartę do głosowania w wybo-
rach do Sejmu. Będzie ona miała postać broszury, w której znajdą się 
listy dziewięciu partii lub komitetów wyborczych. Oddając głos, sta-
wiamy znak „X” lub „+” w kratce przy nazwisku jednego kandydata na 
jednej liście. 
Karta wyborcza do Senatu będzie jednostronicowa, żółta i znajdować 
się na niej będą nazwiska dwóch kandydatów na senatorów. Tu także, 
oddając głos, stawiamy znak „X” lub „+” w kratce przy nazwisku tylko 
jednego kandydata. Postawienie większej liczby znaków lub wrzucenie 
do urny czystej karty sprawi, że głos będzie nieważny.
Żeby wyborca mógł odebrać karty do głosowania i zagłosować, musi 
najpierw przedstawić komisji wyborczej dokument tożsamości, dlatego 
przypominamy o zabraniu ze sobą na głosowanie dowodu osobistego. 

(i.)

Z GMINY

Pomysł na dawną szkołę
Budynek, w którym przed laty mieściła się szkoła podstawowa w Krzycz-
kach-Pieniążkach, jest wraz z działką wystawiony przez gminę na sprzedaż. 
Jak dotąd nie znalazł się kupiec na tę nieruchomość. A obiekt niszczeje. 
Dlatego pomysł Marii Michalczyk, dyrektor nasielskiego SP ZOZ, który 
na ostatniej sesji RM (8 października br.) przedstawił Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, by stworzyć tam placówkę, w której opiekę znaleźliby 
ludzie starsi, chorzy, niesamodzielni, jest uzasadniony.
Zyskał on przychylność nie tylko burmistrza Nasielska, ale także radnych 
Rady Miejskiej, którzy poparli go, jednogłośnie podejmując na ostatniej 
sesji RM uchwałę intencyjną dotyczącą wyrażenia zgody na pozyskanie 
środków finansowych na dzienny dom opieki medycznej i zabezpieczenie 
środków w gminnym budżecie na ten cel na kolejne 3 lata.
Jak podkreślił burmistrz Bogdan Ruszkowski – Budynek w Krzyczkach pró-
bowaliśmy sprzedać za 430 tys. zł, ale jak dotąd nie udało się to, a to jest 
najnowszy budynek szkoły w naszej gminie. Gdyby udało się otrzymać 
dofinansowanie na ten projekt, to powstałyby tam cztery nowe miejsca 
pracy i zaczęłoby się tam coś dziać dobrego. 
Stworzenie w Krzyczkach Pieniążkach dziennego domu opieki medycz-
nej (DDOM) będzie możliwe dopiero wtedy, jeśli uda się na ten cel pozy-
skać środki finansowe. Do końca października br. można składać aplikacje 
w konkursie, który ogłosiło Ministerstwo Zdrowia na tworzenie i prowa-
dzenie DDOM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój (POWER).
W konkursie na prowadzenie takiego domu startować mogą podmioty 
lecznicze. Mogą one otrzymać maksymalnie do 1 mln zł środków na ten 
cel, przy czym muszą określić także sposób funkcjonowania DDOM przez 
3 lata od momentu zakończenia finansowania pozyskanego w konkursie. 
Dodatkowo premiowane jest to, że projektodawca świadczy usługi w za-
kresie podstawowej opieki zdrowotnej. 
Nasielski SP ZOZ spełnia wszystkie wymagane warunki konkursowe. Ale 
do rozdania jest zaledwie 40 mln zł. Dzięki temu pilotażowemu progra-
mowi będzie mogło więc powstać na terenie całego kraju tylko 40 pla-
cówek dla osób starszych wymagających rehabilitacji i pomocy. To, czy 
nasielska placówka otrzyma dofinansowanie, okaże się niebawem. Pewne 
jest jednak to, że konkurencja będzie bardzo duża. 

i. (ww.mz.gov.pl)

OBRADOWAŁA RADA

Burmistrz w ogniu pytań
XV sesja Rady Miejskiej w Nasielsku 
odbyła się w czwartek, 8 październi-
ka br. w nasielskim magistracie. Tym 
razem posiedzenie trwało do godz. 
20 i obfitowało w wiele potyczek 
słownych. 
Na wstępie burmistrz Bogdan Rusz-
kowski zaproponował wprowadzenie 
do porządku obrad podjęcie dwóch 
projektów uchwał, dotyczących wy-
rażenia zgody przez RM na pozyska-
nie środków finansowych na dzienny 
dom opieki medycznej oraz zmianę 
opłaty targowej dotyczącej handlu 
ze stolików na targowisku przy ulicy 
Lipowej. Radni wyrazili na nie zgodę. 
Natomiast radny Grzegorz Arciszew-
ski zgłosił wniosek o obniżenie pensji 
burmistrza, argumentując swoją pro-
pozycję tym, że wraz z powołaniem 
zastępcy burmistrzowi ubyło obo-
wiązków. Jednak Jacek Nieścior, radca 
prawny UM, wyjaśnił, że w temacie 
wynagrodzenia burmistrza powinien 
być przygotowany projekt uchwały, 
żeby radni mogli nad nim głosować, 
lub jeśli ma to być temat do dyskusji, 
to powinna się ona odbyć w punk-
cie obrad dotyczącym wolnych 
wniosków. Radny Arciszewski pró-
bował jeszcze złożyć oficjalny wnio-
sek o przygotowanie projektu takiej 
uchwały, ale mec. Nieścior wyjaśnił, 
że Rada nie może nakazać komuś 
przygotowania uchwały, ponieważ 
inicjatywę uchwałodawczą ma jed-
na czwarta składu Rady (4 radnych), 
która może przygotować projekt 
takiej uchwały i wprowadzić go do 
porządku obrad. Radny Arciszew-
ski wycofał swój wniosek, ale jedno-
cześnie zaznaczył, że nie udzielano 
mu głosu na posiedzeniach komisji 
merytorycznych Rady, dlatego bę-
dzie zadawał pytania podczas obrad, 
i rzeczywiście był bardzo aktywnym 
ich uczestnikiem. 
Po burzliwym wstępie posiedzenia 
Rada przyjęła porządek obrad więk-
szością głosów. 
Interpelacje radnych dotyczyły 
wielu aktualnych spraw, m.in.: audy-
tu w przedszkolach niepublicznych 
i wynikających z niego wniosków; 
zasadności przewidywanych kosz-
tów budowy nowego przedszkola 
w wysokości 12 mln zł (skoro pry-
watny inwestor wybudował obiekt 
oświatowy za ok. 3 mln 200 tys. 
zł) i celowości zatrudniania koordy-
natora i inspektora nadzoru dla tej 
inwestycji; realizacji inwestycji dro-
gowych: Waryńskiego i Dąbrow-
skiego (radny Grzegorz Arciszewski). 
Radny Dariusz Kordowski chciał 
wiedzieć, co się dzieje ze spra-
wą ścieżki rowerowej na terenach 
po kolejce wąskotorowej, zaś rad-
ny Mirosław Świderski dopytywał 
o dalsze prace przy chodniku na 
ul. Warszawskiej oraz oczyszczanie 
rzeki Nasielnej. 
O zakup samochodu przez Nasiel-
skie Budownictwo Mieszkaniowe 
do przewozu dzieci z klasy spe-
cjalnej w Dębinkach (koszt, liczbę 
dzieci) oraz koszt przygotowania 
sal pytał radny Marek Ostaszewski. 
Zapytał on też o możliwość nagry-
wania i udostępniania plików dźwię-
kowych z sesji na stronie urzędu 
miejskiego, a także o możliwość 

wcześniejszego zapalania lamp 
ulicznych. Interesowało go również, 
czy pojawiły się jakieś informacje na 
temat uchodźców z Syrii i ich ewen-
tualnego przyjęcia w naszej gminie. 
Radny Andrzej Malon pytał o na-
prawę ulicy Polnej w Borkowie, zaś 
radny Henryk Antosik – o napra-
wę gwarancyjną nawierzchni ulicy 
Anny Jagiellonki, mówił też o ko-
nieczności ujęcia w budżecie na rok 
2016 budowy krótkich odcinków 
dróg osiedlowych, przy których 
mieszka wiele osób. Radny Krzysz-
tof Fronczak chciał wiedzieć, jaka 
firma będzie dbała o zimowe utrzy-
manie dróg powiatowych.
Następnie najpierw Jerzy Lubieniec-
ki, przewodniczący RM, omówił 
swoje działania w ostatnim okresie, 
a później Bogdan Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska, przedstawił spra-
wozdanie z prac poszczególnych 
wydziałów Urzędu Miejskiego.
O sytuacji osób bezrobotnych na te-
renie naszej gminy i powiatu nowo-
dworskiego oraz o różnych formach 
udzielanej im pomocy mówiła Kry-
styna Dalecka, kierownik nasielskiej 
filii Powiatowego Urzędu Pracy. 
Rada przyjęła do wiadomości do-
kumenty zawierające sprawozda-
nia finansowe z wykonania budżetu 
gminy Nasielsk oraz kształtowania 
wieloletniej prognozy finansowej, 
wraz z informacją o przebiegu wy-
konania budżetu za ten okres nasiel-
skich jednostek: Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej, Nasielskiego 
Ośrodka Kultury i Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Spo-
łecznej. Przyjęto także informację na 
temat realizacji inwestycji i remon-
tów oraz sprawozdanie na temat 
przygotowania placówek oświato-
wych podległych gminie Nasielsk 
w bieżącym roku szkolnym.
W związku ze sprawozdaniem doty-
czącym oświaty radny G. Arciszew-
ski pytał o rozwiązanie problemu ze 
stołówką w nasielskim gimnazjum 
oraz o to, czy jest opracowywana 
strategia funkcjonowania placówek 
oświatowych w naszej gminie, pod-
kreślił przy tym, że na razie jesteśmy 
tylko ich administratorami, a powin-
niśmy nimi zarządzać. Katarzyna 
Świderska, wiceburmistrz, wyjaśniła, 
że w ciągu tygodnia sprawa stołów-
ki dla przedszkola powinna zostać 
wyjaśniona. Zapewniła również że 
jest przygotowywany plan reformy 
oświaty w naszej gminie. 
Rada przyjęła uchwały dotyczące 
m.in.: zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej gminy Nasielsk i uchwa-
ły budżetowej gminy Nasielsk na rok 
bieżący wraz z autopoprawkami; 

analizy studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Nasielsk, 
nadania nazwy ulicy (Figowa); naj-
mu lokalu w trybie bezprzetargo-
wym; uchwalenia miejscowego 
planu przestrzennego gminy obej-
mującego część wsi Zaborze; ujed-
nolicenia opłaty targowej za handel 
ze stolika oraz uchwałę intencyjną 
w sprawie wyrażenia zgody na po-
zyskanie środków na dzienny dom 
opieki medycznej i jego późniejsze 
finansowanie.
Ponadto radni większością głosów 
uznali skargę na działalność bur-
mistrza dotyczącą podziału dział-
ki w Paulinowie za bezzasadną. 
Podczas sesji radni w głosowaniu 
tajnym zdecydowali o poparciu 
kandydatur Agnieszki Daniszew-
skiej i Zbigniewa Wóltańskiego na 
ławników Sądu Rejonowego w Puł-
tusku do orzekania w sprawach ro-
dzinnych i nieletnich na kadencję 
2016–2019. 
W odpowiedziach na pytania rad-
nych Hanna Pietrzak dyrektor ZO-
SiP, wyjaśniła, że audyt odbył się 
w dwóch przedszkolach niepu-
blicznych, trwał od marca do sierp-
nia br. i dotyczył wydatkowania 
środków pochodzących z dotacji 
z budżetu gminy w ostatnich 3 la-
tach. Obecnie trwają wyjaśnienia 
stron w kwestii kontroli. 
Po raz kolejny burmistrz tłuma-
czył, że powołał koordynatora 
budowy przedszkola, żeby oso-
ba z doświadczeniem mogła za-
równo nadzorować inwestycję, jak 
również złożyć i rozliczyć wniosek 
o dofinansowanie w ramach pro-
gramu „Lemur”. Wyjaśnił też, że 
na ulicy Warszawskiej jest jeszcze 
przewidziana poprawa nawierzch-
ni chodnika od strony Pniewa. Bur-
mistrz zapowiedział, że niektóre na 
pytania radnych udzieli odpowiedzi 
na piśmie. Przyznał, że urząd woje-
wódzki zwracał się do niego z pyta-
niem o możliwość przyjęcia przez 
naszą gminę uchodźców. Ale od-
powiedział, że gmina nie dysponuje 
wolnymi mieszkaniami. 
Następnie odczytano pisma skie-
rowane przez mieszkańców do 
Rady. W wolnych wnioskach głos 
zabierali zarówno mieszkańcy: Mi-
rosław Stelmach (skarga na lekarza 
NPL), Bożena Nowosielska (prośba 
o udzielanie głosu mieszkańcom na 
początku obrad), mieszkańcy ulicy 
Dąbrowskiego (prośba o budowę 
ulic Dąbrowskiego, Waryńskiego, 
Traugutta), Grażyna Lubańska (latar-
nie i droga w Paulinowie), jak i radni 
(Grzegorz Arciszewski).

(red.)
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KRONIKA 
POLICYJNA

fot. P. Kozłowski

R E K L A M A

KRONIKA OSP
9 października w Wągrodnie doszło 
do pożaru budynku jednorodzin-
nego. W akcji gaśniczej brały udział: 
4 zastępy JRG Nowy Dwór Maz.,  
1 – OSP Nasielsk, 1 – OSP Jackowo 
i 1 – OSP Psucin.

9 października w Nasielsku zapalił się 
młody las. Pożar gasiły: JRG Nowy 
Dwór Maz., OSP Jackowo, OSP 
Nasielsk i Wojskowa Straż Pożarna 
Pomiechówek.

19 października w Lubominie do-
szło do pożaru drewnianego domu. 
W akcji gaśniczej brały udział: 3 za-
stępy JRG Nowy Dwór Maz., 1 – JRG 
Pułtusk, 1 – OSP Jackowo, 1 – OSP 
Nasielsk.

Z MIASTA

Rozbudowa na stadionie
Po latach dyskusji i oczekiwań ruszyła wreszcie modernizacja budynku 
klubowego na stadionie miejskim. Zgodnie z opisem pełna nazwa tej in-
westycji brzmi: „Rozbudowa i przebudowa budynku klubu sportowego 
w Nasielsku na ul. Sportowej”. 
Zakres robót jest szeroki. Przewiduje się nie tylko modernizację i dosto-
sowanie do obecnych wymogów dotyczących zaplecza imprez sporto-
wych, parteru, ale i nadbudowę budynku o jedno piętro. Pozwoli to na 
uzyskanie dodatkowej powierzchni i stworzenie lepszych warunków so-
cjalnych sportowcom, działaczom i gościom.
W piątek, 16 października teren budowy przekazano wykonawcy. Jest nim 
nasielska firma „BETA” Beaty Prusinowskiej z ulicy Starzyńskiego. Osoby, 
które w sobotę przybyły na mecz Żbika z PAF z Płońska, mogły już oglą-
dać daleko posunięte prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji.
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1 170 011, 06 zł brutto. Gmina, 
będąca inwestorem tej budowy, otrzyma finansowe wsparcie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Będzie ono przekazane w dwóch transzach i w ca-
łości wyniesie 610 800 zł. 
Przewiduje się, że prace zostaną zakończone do dnia 31 maja 2016 r. Nad-
zór inwestorski będzie sprawowało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług 
Inwestycyjnych z Ciechanowa.
Na czas budowy zostały przygotowane zastępcze pomieszczenia w daw-
nym budynku klubowym. Przeprowadzono dość gruntowny remont 
tego budynku oraz pomieszczeń w nim się znajdujących. Trzeba się li-
czyć z pewnymi niedogodnościami, ale zapewnione przez klub warunki 
są godne. Remont tego „zabytkowego” już budynku wsparł Urząd Miejski 
kwotą 10 000 zł. 

andrzej zawadzki

Z GMINY

Odnowiony staw  
w Miękoszynie
W Miękoszynie niedawno skończył się pierwszy etap prac związanych z po-
głębianiem stawu i wyrównywaniem terenu wokół niego. – To wspólna i bez-
interesowna praca mieszkańców i jej efekty będą nam długo służyć – mówi 
sołtys Iwona Wróblewska. 
O pracach związanych z tym terenem pisaliśmy już na łamach naszego pisma. 
Pogłębiono wtedy część brzegu, postawiono pomost i rozpoczętą wyrów-
nywanie terenu. Około połowy października zakończono pierwszy etap tego 
przedsięwzięcia mieszkańców Miękoszyna. – Dokończyliśmy pogłębianie 

stawu, usypaliśmy burty dookoła stawu, zrekonstruowaliśmy brzeg i zadba-
liśmy też oto, by wokół wszystko było równe i pozbawione krzaków i śmieci. 
Zostało nam tylko posprzątanie kamieni, ale to zostawiamy sobie na wiosnę 
– mówi sołtys Wróblewska.
Pogłębianie stawu i reszta prac miała spełniać dwie funkcje. Po pierwsze do tej 
pory czasami woda ze stawu zalewała pobliskie posesje. Teraz, po pogłębie-
niu, poziom wody nie powinien grozić wylaniem się jej z brzegu. Po drugie, 
jak wspomina sołtys Miękoszyna, jej marzeniem jest, by staw i jego okolice 
odgrywały kluczową rolę w życiu wsi. – Chciałabym, by stał się on terenem 
rekreacyjno-sportowym, na którym ludzie będą mogli przyjść odpocząć, po-
biwakować czy pospacerować – opowiada. 
Efektem działań mieszkańców Miękoszyna wraz z panią sołtys jest zwiększenie 
zainteresowania tym miejscem, niestety, nie każdy z odwiedzających potrafi 
się tam odpowiednio zachowywać. Dlatego na ostatnim zebraniu wiejskim 
ustalono uchwałą „Regulamin korzystania z terenu wiejskiego w Miękoszynie”. 
Znalazły się tam takie punkty, jak zakaz zaśmiecania, zakaz wjeżdżania pojaz-
dami mechanicznymi czy hałasowania i zakłócania spokoju. 
Koniec prac wokół stawu na ten rok nie oznacza końca jakiejkolwiek aktyw-
ności związanej z tym terenem. – Jako sołtys ogłosiłam konkurs na najcie-
kawszą nazwę dla tego miejsca. Staram się wypełnić czas mieszkańcom na 
okres jesienno-zimowy – mówi pani Iwona. Dlatego zorganizowała jesz-
cze dwa kolejne konkursy: na jak najlepszą prezentację (w dowolnej formie)  

na temat historii Miękoszyna oraz – przewidziany w okresie Bożego Narodze-
nia – na najciekawszy świąteczny wystrój posesji. Mieszkańcy nie będą więc 
mieli czasu się nudzić. 

Paweł Kozłowski

7 października w Nasielsku na  
ul. Warszawskiej nieznany spraw-
ca włamał się do lokalu gastrono-
micznego i skradł 350 zł na szkodę 
właściciela lokalu, mieszkańca 
Nasielska.
7 października w Nasielsku na  
ul. Młynarskiej Michał Sz. kierował 
samochodem fiat pomimo braku 
uprawnień.
12 października w Chrcynnie kieru-
jący samochodem honda uderzył 
w przebiegającego przez jezdnię 
łosia. Kierowca w wyniku wypadku 
doznał obrażeń ciała i został prze-
wieziony do szpitala.
13 października w Miękoszynie nie-
znany sprawca uszkodził skrzynkę 
elektryczną o wartości 600 zł na 
szkodę firmy Energa.
13 października w Lorcinie poli-
cjanci z komisariatu w Nasielsku 
ujawnili 1758 paczek papierosów 
bez polskich znaków akcyzy.
14 października w Nasielsku na  
ul. Piłsudskiego nieznany sprawca 
uszkodził samochód citroen nale-
żący do mieszkańca Nasielska.
15 października w Nasielsku na  
ul. Rynek nasielscy policjanci za-
trzymali Wojciecha K., który miał 
przy sobie narkotyki w postaci am-
fetaminy.
W okresie od 9 do 14 październi-
ka w Wągrodnie nieznani sprawcy 
skradli glebogryzarkę o wartości 
1500 zł na szkodę mieszkańca gmi-
ny Nasielsk.

Pijani na drodze:
9 pa źd z iern ika  w D ęb i n kac h 
Krzysztof K. kierował rowerem 
w stanie nietrzeźwości –1,99‰.
11 października w Nasielsku na  
ul. Warszawskiej Alfred K. kierował 
ciągnikiem rolniczym w stanie nie-
trzeźwości – 2,85‰.
15 października w Dobrej Woli Pa-
weł Z . kierował motorowerem 
w stanie nietrzeźwości – 0,94‰.
16 października w Nasielsku na  
ul. Warszawskiej Jarosław C. kiero-
wał motorowerem w stanie nie-
trzeźwości – 2,1‰.
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fot. M. Tyc

Z GMINY. Jackowo Dworskie

Chcą mieć swoje miejsce
Mieszkańcy Jackowa Dworskiego 
starają się o dofinansowanie na za-
gospodarowanie przestrzeni wiejskiej 
przed „byłą zlewnią mleka” oraz upa-
miętnienie społeczników – rodziny 
Grzebskich. Przez tę wieś przebiega 
często uczęszczana droga, która jest 
jednocześnie trasą rowerową, dlate-
go też projekt jest ukierunkowany na 
stworzenie miejsca odpoczynku dla 
mieszkańców i przejezdnych. 
W ramach działań Społecznik 2.0. 
radna powiatu nowodworskiego Re-
nata Włodarska złożyła projekt „Lo-
kalni społecznicy – pamiętamy, 
doceniamy”. Dotarł on, dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców, którzy oddali na niego swój głos, do 
drugiego etapu konkursu. Co prawda nie znalazł się w gronie trzech wybranych przez jury koncepcji, które 
zostaną teraz sfinansowane, ale jest jeszcze szansa na pozyskanie na ten cel środków w późniejszym czasie. 
W pracach nad realizacją projektu udział weźmie ok. 30 osób i będą to działania międzypokoleniowe. Podczas 
prac nad przygotowaniem projektu zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie. 

(red.)

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Gminna uroczystość w NOK
14 października to dzień pamięci o Komisji Edukacji Narodowej – wielkim dziele 
naszych przodków – Dzień Nauczyciela, niekiedy zwany też Dniem Pracow-
nika Oświaty. 

W naszej gminie dzień ten świętowany jest w poszczególnych szkołach. Najmil-
sze są oczywiście bezpośrednie odświętne spotkania uczniów z dziećmi i mło-
dzieżą. Od początku powrotu w naszym 
kraju samorządności dzień ten obchodzony 
jest również na szczeblu gminnym.

Gminne uroczystości święta nauczycie-
la odbyły się 13 października w sali kinowej 
Nasielskiego Ośrodku Kultury. Przybyło na 
nie wielu nauczycieli ze wszystkich szkół 
gminy. Uczestniczyli w nich też przedstawi-
ciele samorządu gminnego z burmistrzem 
Bogdanem Ruszkowskim na czele. Przybyli 
również przedstawiciele jednostek gmin-
nych, organizacji i stowarzyszeń działających 
na terenie naszej gminy.

Po powitaniu przybyłych przez dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Hannę Pietrzak głos oddano dzieciom ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku. Zaprezentowały one gościom widowisko zatytułowane 
„Nasze miasto, nasza gmina, nasz powiat”. Mali artyści i ich opiekunowie zebra-
li za to rzęsiste brawa i zostali nagrodzeni przez włodarzy miasta słodkościami. 

Na ten czas przybyła nieco spóźniona Kurator Oświaty z Warszawy Dorota So-
kołowska. Jej wystąpienie, adresowane zarówno do artystów, jak i głównych 
osób tego spotkania, tj. pracowników oświaty, nie miało charakteru przemó-
wienia, lecz koleżeńskiej międzypokoleniowej pogawędki.

Następnie na scenę proszono nauczycieli i pracowników oświaty. Dyrektorzy 
poszczególnych szkół wręczali im przyznane z okazji nauczycielskiego święta 
nagrody. Wiceburmistrz Katarzyna Świderska wręczyła też nagrody przyznane 
przez Burmistrza Nasielska. Otrzymały je dyrektorki: Justyna Nowacka z Cieksy-
na, Hanna Szumska z nasielskiego przedszkola samorządowego i Grażyna Me-
nich-Masanowska z Dębinek.

Po uroczystościach w sali kinowej poproszono zebranych do dolnej sali na po-
częstunek, gdzie jeszcze długo trwały przyjacielskie rozmowy.

andrzej zawadzki

Z GMINY

Wyłudzają abonament RTV na KRUKA
– Byłem bardzo zaskoczony, kiedy 
kilka dni temu dostałem ostatecz-
ne wezwanie do zapłaty zaległego 
abonamentu radiowo-telewizyj-
nego. Kwota, jaką miałem zapłacić 
w ciągu 7 dni, wynosiła 79,90 zł. Ale 
po tym terminie koszty wzrastały do 
898,61 zł, ponieważ doliczono od-
setki i koszty windykacji. Wezwanie 
wystawiła mi firma KRUK INKA-
SO z Wrocławia – mówi pan Albert 
z Nasielska. – Firma postanowiła 
dochodzić ode mnie należności za 
lata 1999–2014. Tyle, że telewi-
zor jest zarejestrowany na moją 
żonę, więc to nie ja powinienem 
być adresatem pisma. To zwykłe 
oszustwo – dodaje. 
Fałszywe wezwanie do zapła-
ty jest przygotowane fachowo. 
W lewym górnym rogu znajdu-
je się logo firmy KRUK INKASO 
i jej adres: Wrocław, ul. Wilhelma 
Roentgena 8, lokal 11. Jest poda-
ny numer NIP i REGON, numer 
infolinii, numer sprawy, a nawet 
kod rzekomego dłużnika. 
W treści pisma znajduje się za-
pis: Firma KRUK IKASO spe-
cjalizująca się w skutecznej 
windykacji należności trudnych, 
działa w imieniu i na rzecz na-
szego Klienta, na podstawie 
umowy o obsługę wierzytel-
ności za lata 1999–2014. Na Pani/
Pana koncie rozliczeniowym stwier-
dzono zadłużenie z tytułu opłaty 
abonamentu radiowo-telewizyj-
nego.
Dalej następującą wyliczenia: na-
leżność z tytułu opłaty abona-
mentu: 79,90 zł; odsetki ustawowe:  
176, 71 zł;  koszt y windykacj i : 
642,00zł. Razem: 898, 61 zł na 
dzień: 1.10.2015.
Wskazano również że: Warun-
kiem umorzenia całości odsetek 
i kosztów windykacji jest terminowa 
wpłata należności głównej 79,90 zł.
Następnie przedstawiono cały ze-
staw konsekwencji, jakie czekają 
rzekomego dłużnika, jeśli nie zapła-
ci wymaganej kwoty. Czeka go np. 
skierowanie sprawy do Sądu i w na-

stępstwie do egzekucji komorniczej; 
wizytę w miejscu zamieszkania i za-
trudnienia dłużnika pracowników 
terenowych KRUK; zawiadomienie 
Urzędu Skarbowego właściwego 
dla miejsca zamieszkania dłużni-
ka; wpis do KRD (Krajowy Rejestr 
Dłużników) i BIG (Biura Informacji 
Gospodarczej).
Po odpowiednim „przygotowaniu” 
adresat pisma trafia w końcu na po-
dane pogrubionym drukiem i więk-
szą czcionką: adres firmy oraz konto 

w MBanku SA, na które ma wpłacić 
pieniądze. 
Okazuje się jednak, że firma KRUK 
INKASO powstała 1 październi-
ka br. we Wrocławiu i zarówno jej 
nazwa, jak i logotyp dość jedno-
znacznie kojarzy się z działającą od 
lat na terenie kraju firmą windyka-
cyjną o nazwie KRUK S.A., również 
z Wrocławia. Obie nazwy są do sie-
bie łudząco podobne, a logotypy 
różnią się jedynie kolorami – jeden 
jest czarno-czerwony (Kruk INKA-
SO), drugi zielono-niebieski (Kruk 
S.A.). 
Tak naprawdę takie wezwanie już na 
pierwszy rzut oka powinno nam się 
wydać podejrzane. Po pierwsze, jest 
nadesłane listem zwykłym, a nie po-
leconym, i brak informacji, od kogo 

rzekomy dług został przejęty. Po 
drugie podane koszty windykacji 
są dość wysokie, zaś kwota, która 
zadowolić ma rzekomego windy-
katora, jest stosunkowo niewielka. 
A po trzecie – po zaległy abona-
ment radiowo-telewizyjny mogą 
się upominać jedynie urzędy skar-
bowe właściwe dla naszego miejsca 
zamieszkania, a nie prywatne firmy!
– Na terenie naszego powia-
tu jeszcze nikt oficjalnie nie złożył 
zawiadomienia w sprawie działal-

ności firmy KRUK INKASO. Ale 
mamy informację, że działa 
ona w kraju i rozsyła wezwania 
domagając się opłat za zaległy 
abonament radiowo-telewizyj-
ny. Ponieważ osoby poszkodo-
wane zgłaszały już się na policję, 
są jednostki, które zajmują się tą 
sprawą – mówi mł. asp. Szymon 
Koźniewski, oficer prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w No-
wym Dworze Mazowieckim. 
– Jeśli ktoś otrzyma takie pismo, 
to przede wszystkim nie wolno 
wpłacać na podane tam konto 
żadnych pieniędzy. Ponadto na-
leży sprawę zgłosić policji, żeby 
była podstawa do ścigania oszu-
stów – dodaje. 
Pomysł na wyłudzanie abona-
mentu radiowo-telewizyjnego 

niestety może być skuteczny w przy-
padku osób starszych i niekorzystają-
cych z internetu. Dlatego trzeba być 
ostrożnym, uważnie czytać trafiającą 
do nas korespondencję oraz prze-
strzegać przed oszustami rodzinę 
i znajomych. 
Warto dodać, że firma Kruk S.A. ma 
wyjątkowe szczęście do oszustów 
„korzystających” z ich marki. Wcze-
śniej zdarzały się fałszywe przesył-
ki pobraniowe na konto tej firmy, za 
które adresat miał zapłacić 130–144 
zł, chociaż niczego nie zamawiał. Po-
nadto oszuści korzystają też z poczty 
elektronicznej, mianowicie rozsyłają 
wezwania do zapłaty fikcyjnych dłu-
gów, również podszywając się pod tę 
firmę. 

(i.)

Sprzedam dom   Nasielsk ul. Cisowa
R E K L A M A

Stan developerski
cena 245 tys. zł

elektryka, hydraulika, 
tynki, gaz

Tel. 602-118-742
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WARTO PRZECZYTAĆ

Skarb w skrzyni
Mimo że Stephen King szerokiej 
rzeszy czytelników jest znany jako 
mistrz horrorów, to jednak niekie-
dy porzuca on próby straszenia 
odbiorcy na rzecz innych emocji. 
Znalezione nie kradzione to krymi-
nał, choć mocno niecodzienny.

Czym powinien charakteryzować 
się kryminał? Intrygą z zabójstwem 
w tle, którą próbujemy powoli roz-
wikłać wraz z głównym bohaterem, 
detektywem z zawodu lub z przy-
padku wplątanym w całe zamiesza-
nie. To budulec tego typu książek, 
będących zagadką z rozwiązaniem każącym docenić kunszt autora jesz-
cze długo po lekturze. Tego u Kinga… nie znajdziemy.

Bo historię morderstwa i sprawcę wszelkiego zła poznajemy już na po-
czątku. Morris Bellamy to antypatyczny typ, sfrustrowany, wycofany 
z życia i pozbawiony wszelkiej empatii. Ma jednak jedną wielką miłość 
– książki, a w szczególności trylogię o Jimmym Goldzie autorstwa Johna 
Rothsteina (w świecie Kinga to jedno z najważniejszych dzieł literatu-
ry amerykańskiej). Bellamy nie może jednak wybaczyć swojemu ulu-
bionemu pisarzowi tego, jak potraktował ostatni tom serii i co gorsza, 
nie wydał później kontynuacji. Normalny człowiek po pewnym czasie 
wzruszyłby ramionami i pogodził się z takim stanem rzeczy, jednak dla 
psychopatycznego fana to dobry powód do zabójstwa. Morris z dwo-
ma innymi bandytami morduje Rothsteina i kradnie jego dobytek wraz 
z rękopisami. Mają one spocząć w skrzyni i schowane przeczekać do 
spokojniejszych czasów.

W tym momencie, wiele lat po tym zdarzeniu, wchodzi na scenę nasz 
drugi bohater. Peter Saubers nie ma łatwego życia. Jego ojciec najpierw 
stracił pracę, a później zdrowie w masakrze spowodowanej przez tak 
zwanego Pana Mercedesa, postać z ostatniej książki Kinga pod tym sa-
mym tytułem. Jego marny, wydawałoby się, los odmienia znalezienie 
skrzyni niedaleko domu. Jest w niej trochę pieniędzy i rękopisy. Peter 
dziękuje losowi i zabiera cały dobytek, podrzucając anonimowo swo-
im rodzicom znalezione pieniądze. Niestety, te szybko się kończą, a co 
gorsza z więzienia wychodzi Bellamy, który nie może się doczekać, gdy 
wreszcie ponownie zajrzy do swojego skarbu. Nietrudno się domyślić 
jego reakcji, gdy znajdzie swoją skrzynię – pustą…

A gdzie w tym wszystkim miejsce na detektywa? Ten pojawia się w fa-
bule późno, długo po tym, gdy już oswoimy się z oglądaniem świata 
z perspektywy Morrisa i Petera (który po przeczytaniu rękopisów staje 
się fanatykiem książek Rothsteina niemal równym swojemu rywalowi). 
Właśnie w tym tkwi oryginalność książki Stephena Kinga, nie próbuje on 
łatwo zaciekawić czytelnika brutalną i zagadkową zbrodnię, pozwala za 
to snuć ciekawe rozważania o naturze człowieka, dla którego literatura 
może stać się całym światem. Znalezione nie kradzione momentami 
okazuje się również esejem o czytelnictwie w Stanach Zjednoczonych, 
i to interesującym.

Nowa książka Stephena Kinga nie będzie raczej dziełem, które po latach 
wspomina się jako jedno z jego szczytowych osiągnieć (te już chyba 
ma za sobą), jednakże warto do niej zajrzeć, szczególnie że czyta się ją 
lekko, a przedstawiona historia – mimo od początku wyłożonej intrygi 
– mocno wciąga.

Paweł Kozłowski

Zaproszenie DKK
Najbliższe spotkanie naszego Dyskusyjne-
go Klubu Książki odbędzie się w sobotę,  
24 października br. w Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego 6 
(czytelnia). Tym razem omawiać będziemy 
książkę amerykańskiej pisarki Ann Patchett 
pt. Stan zdumienia. Zapraszamy wszystkich 
miłośników literatury. Rozpoczynamy punk-
tualnie o godz. 11.30. 

(red.)

Z NOK

Guzik z pętelką

Podczas weekendu (16–18 paździer-
nika br.) na murze przy nasielskiej 
poczcie powstał wyjątkowy mural. 
Wykonali go uczestnicy warszta-

tów graffiti organizowanych przez 
Nasielski Ośrodek Kultury oraz gru-
pę Dream Team.
Praca rozpoczęła się od projektowa-
nia oraz wykonania szablonów. Ko-
lejnym etapem było przygotowanie 
tła i wykonania kompozycji mura-
lu. Mimo jesiennej aury wszyscy 
z zapałem pracowali nad wspólnym 
dziełem. Warsztaty poprowadził 

graff iciarz nazywany malarzem 
pokojowym, street artowiec, ko-
ordynator ogólnopolskich akcji na 
rzecz demokracji i praw człowie-

ka, działacz społeczny, założyciel 
i współpracownik wielu organizacji 
pozarządowych – Dariusz Paczkow-
ski. Efekt końcowy zajęć można po-
dziwiać przy Urzędzie Pocztowym 
w Nasielsku.
Warsztaty graffiti to jedna z inicjatyw, 
które zostały wybrane do realizacji 
w ramach ogłaszonego w czerwcu 
przez NOK Konkursu „Mam patent 
na kulturę – inicjatywy mieszkań-
ców”, dofinansowanego ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Dom Kultury+.

K.T.

Sztuka ulicy, czyli graffiti  
w wykonaniu nasielskiej młodzieży

Taką nazwę noszą warsztaty teatral-
ne dla młodzieży, które odbywają się 
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Pomy-
słodawcą zajęć jest Stowarzyszenie 
Społeczno-Artystyczne „Skafander”. 
Warsztaty są inspirowane zdarzeniami 

z 1908 r., kiedy to w Nasielsku po-
wstał zakład produkcji guzików.
Uczestnikami warsztatów są młodzi 
ludzie z terenu gminy Nasielsk. Jed-
nym z elementów zajęć było pozna-
nie historii miasta oraz nasielskiego 

przemysłu. Przybliżył ją Andrzej 
Zawadzki. Z tajnikami warsztatu te-
atralnego zapoznała uczestników 
reżyser, dramaturg i instruktor te-
atralny – Małgorzata Szyszka. 
Zajęcia rozpoczęły się pracą nad 
świadomością ciała, oddechem, 
dykcją, improwizacjami ruchowy-
mi i słownymi. Następnym etapem 
było budowanie etiud teatralnych 
oraz pisanie krótkich scenariuszy. 
I tak to powstało kilka nietuzinko-
wych historii o guzikach. Zostaną 
one przeniesione na deski scenicz-

ne. Pokaz pracy warsztatowej odbę-
dzie się 25 października br. o godz. 
16.00 w Nasielskim Ośrodku Kultury. 
Warsztaty teatralne to jedna z inicja-
tyw, które zostały wybrane do realiza-
cji w ramach ogłaszonego w czerwcu 
przez NOK Konkursu „Mam patent na 
kulturę – inicjatywy mieszkańców”, 
dofinansowanego ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury+.

K.T.

„Łap za Majka”
W piątek, 9 października w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się konkurs dla wokalistów i raperów. Wzięli w nim 
udział gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Każdy prezentował jeden utwór. Uczestników „Łap 
za Majka” oceniało Jury w składzie: Piotrek DJ ANUSZ Anuszewski, Maciej DJ KRENIO Dobrzyński, Paweł ZWIE-
RZAK Zwierzchowski, Dawid DOMALAK Domała, Wojtek Gęsicki, Grzegorz Antoniuk i Kasia Bieńkowska.
Konkurs został podzielony na dwie kategorie: rap i śpiew. W kategorii „Rap” I miejsce zajął Marcel „BOBER” Bober. 
II miejsce przyznano zespołowi NASTUKANI, a III zdobył Zioło Zet. W kategorii „Śpiew” I miejsce zajęła Maria Pi-
wowarek, II – Natalia Łyczkowska, a III – Zuzanna Smutkiewicz.
Główną nagrodą w konkursie była profesjonalna sesja nagraniowa w Izabelin Studio. Nagranie odbyło się 18 paź-
dziernika. Wzięli w nim udział laureaci I, II i III miejsca. Już teraz możemy podpatrzeć, jak wyglądały prace w studiu. 
Zachęcamy do odwiedzania facebookowej strony „Łap za Majka” (www.facebook.com/Łapzamajka).
„Łap za Majka” to jedna z inicjatyw, które zostały wybrane do realizacji w ramach ogłaszonego w czerwcu przez 
NOK Konkursu „Mam patent na kulturę – inicjatywy mieszkańców”, dofinansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+.

K.T.

fot. J. Zawadzki

fot. M. Tyc

fot. M. Tyc
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RUBRYKA HARCERSKA

To nie był łatwy Zjazd
Zgodnie ze statutem Związku Harcerstwa Polskiego raz na 4 lata odbywa 
się zjazd wyborczy. Jest on najwyższą władzą w jednostkach poziomu po-
wiatowego i wyższych rzędów. Podczas takiego wydarzenia podsumo-
wuje się pracę ustępującej komendy i komisji rewizyjnej, przedstawia się 
sprawozdania i plany rozwoju na najbliższy okres. Najważniejszą jednak 
sprawą jest wybór nowego komendanta i nowego składu komendy.
Tegoroczny zjazd nie należał do najłatwiejszych. Spotkaliśmy się w gronie 
drużynowych i instruktorów 26 września br. w siedzibie Nowodworskiego 
Ośrodka Kultury. Ze względu na dużą liczbę komend w czasie trwania tej 
kadencji – był ich aż 3 – pierwsza część sprawozdawcza trwała dosyć dłu-
go. Zgromadzeni delegaci udzielili absolutorium wszystkim komendantom 
i ich komendom, a także komisji rewizyjnej. 
Następnym punktem programu była debata instruktorska dotycząca wy-
boru nowego komendanta oraz nowej komendy. Niestety, przez długi 
czas nikt z zebranych nie chciał podjąć się wyzwania bycia komendan-
tem, dopiero pod koniec zrobił to przewodnik Dominik Dominiczak. Ze 
względu na nagłe podjęcie decyzji w trakcie trwania zjazdu nie miał czasu 
na przygotowanie składu swojej komendy i programu hufca. Po przedsta-
wieniu kandydatury i wizji hufca odbyło się głosowanie nad komendanturą 
kandydata, które minimalnie przegrał. W związku z tym została ogłoszona 
w zjeździe dwutygodniowa przerwa. 
Podczas pierwszej części złożono także podziękowania ustępującej ko-
mendzie i komendantowi oraz przyznano specjalne wyróżnienia za pracę 
instruktorską z ramienia komendy Chorągwi Stołecznej. Medale „Dzięku-
jemy Ci druhno/druhu” otrzymali:
ustępujący komendant Hufca i wieloletni przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej oraz Kręgu Seniora phm. Zenon Jendor,
wieloletnia członkini Komendy Hufca ds. Kształcenia, administrator strony 
Hufca i współzałożycielka Międzyhufcowego Zespołu Kadry Kształcącej 
hm. Bogumiła Żelasko,
wieloletni członek komendy Hufca, zastępca komendanta hufca, odpo-
wiedzialny za wizerunek hufca pwd. Mariusz Ziółkowski.
Wszystkim dziękujemy za dotychczasową pracę i życzymy wielu pomy-
słów i energii do dalszego działania.
Kolejna część zjazdu odbyła się w niedzielę, 11 października w siedzibie Lo-
kalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek. Jak pokazał zjazd, druh Domi-
nik Dominiczak nie przejął się pierwszą porażką i wykorzystał jak najlepiej 
dwa tygodnie przerwy. Skompletował swoją komendę, odbył wiele indy-
widualnych rozmów z instruktorami oraz opracował wraz ze swoją ko-
mendą program rozwoju hufca na najbliższe lata. To przekonało do niego 
delegatów, tym samym został nowym komendantem hufca. W skład jego 
komendy weszły następujące osoby: druhna Maja Zoch – skarbnik hufca, 
przewodnik Anna Petrulewicz – zastępca komendanta, podharcmistrz Da-
niel Nowak – tymczasowo członek komendy ds. programu i pracy z kadrą.
Nowej komendzie gratulujemy i życzymy dużo zapału do pracy, nato-
miast ustępującej dziękujemy za ostatnie dwa lata.

phm. Daniel Nowak

HISTORYCZNIE

Nasielskie Virtuti Militari
Gdy patrzę na różnorodność nazw ulic naszego miasta, 
z jednej strony widzę nazwiska powszechnie znanych 
postaci (Kościuszko, Piłsudski, Kiliński), a z drugiej – ta-
kie nazwy jak Topolowa, Bajkowa, Nowa. Nasielsk jest 
może małym miastem, ale mieszkańcy są dumni z jego 
historii i bohaterów. 
Jednym z nich jest Antoni Sochaczewski, we wrześniu 
1939 roku odznaczony Krzyżem Wojennym Virtuti 
Militari, który jest najwyższym polskim wyróżnieniem 
przyznawanym za niezwykłe męstwo i odwagę. Po-
chodził z Radomia, na zdjęciu rodzinnym z 1910 roku 
sześcioletni Antoś stoi obok starszego brata i swych ro-
dziców. 
Po ukończeniu gimnazjum matematyczno-przyrodni-
czego wstępuje do szkoły podchorążych, a potem Ofi-
cerskiej Szkoly Piechoty w Warszawie. 
Jako 24 letni podporucznik zostaje przydzielony do 13. 
pułku piechoty z siedzibą w Pułtusku. Rok 1936 przy-
nosi awans na stopień kapitana, zostanie adiutantem 
dowódcy pułku i weźmie ślub z Wandą Tomaszewską 
z Nasielska. 
Państwo Tomaszewscy prowadzili przed wojną „Skład 

Przyborów Aptecznych” na dole swej kamienicy przy 
ulicy Kościuszki 3 – dom naprzeciw kina. 
Kampanię wrześniową zaczyna, będąc dowódcą kom-

panii strzeleckiej na pozycjach obronnych pod Mławą. 
Po kilku dniach armia polska cofa się, niejednokrotnie 

w popłochu. Kapitan Sochaczewski wyróżnia się zim-
ną krwią, powstrzymuje panikę oddziałów pod Gru-
duskiem, zbiera rozbitków, rannych i doprowadza ich 
bezpiecznie do Twierdzy Modlin. Gdy tam zaczyna 
brakować amunicji, odgrywa kluczową rolę w brawu-
rowym nocnym rajdzie z Twierdzy na magazyn woj-
skowy w Palmirach (23 września) celem odebrania 
Niemcom potrzebnych zapasów. Tam zostaje cięż-
ko ranny, kula przeszywa na wylot łokieć prawej ręki, 
niszcząc doszczętnie kości. Do końca życia jego pra-
wa ręka pozostaje sztywna i zgięta w łokciu. (Takie jest 
moje pierwsze o nim wspomnienie – pytanie kilkulet-
niego dziecka w kościele: „Mamo, dlaczego ten pan 
się nie żegna?”). Pomimo ciężkiej rany wyprowadza 
swoich ludzi z okrążenia.
27 wrzesnia dowódca obrony Modlina Generał Wiktor 
Thommee (z pochodzenia Litwin) nadaje mu Order 
Virtuti Militari.
Po klęsce wrześniowej zostaje więźniem obozów je-
nieckich w Hadamar.
W 1945 powraca do Nasielska i wraz z żoną ponownie 
zaczyna prowadzić „Skład Przyborów Aptecznych”. 

W latach 1957–1966 sekretarz i główny księgowy 
nasielskiego liceum. W latach 1966–1973 asystent 
socjalny w Spółdzielni Inwalidów. Bardzo czynny 

w kontaktach koleżeńskich i kom-
batanckich. Prowadzi bogatą kore-
spondencję, odpowiada na pytania 
historyków. Pamiętam, jak wychodzi ze 
swego gabinetu, trzymając w ręku jakiś 
list, i mówi: „Jak ja mam pamiętać na-
zwisko tego żołnierza? Pamiętam twarz 
chłopaka, postawiłem go rano na moź-
dzierze, a po południu już nie żył”. Inne 
wspomnienie, to gdy oglądamy jako 
dzieci z wypiekami na twarzach jakiś ra-
dziecki film wojenny i bardzo wszystko 
przeżywamy, a on siedzi obok i pod-
śmiewa się: „Oj, nie tak, chłopcy, wy-
gląda prawdziwa wojna!”. 
Był człowiekiem bardzo skromnym, 
nie chwalił się swoim Orderem Virtu-
ti Militari. Wielu dowiedziało się o tym 

dopiero w roku 1985 – z nekrologu. Tacy zwykle 

są prawdziwi bohate-
rowie, nie wypinają 
piersi po medale, nie 
promują własnej oso-
by. Znamy bohate-
rów, o których uczą 
w szkolach,  a  czę-
sto nie mamy pojęcia 
o tych, którzy chodzą 
naszymi ulicami. Nie 
chciałbym, by postać 
kapitana Sochaczew-
skiego została zapo-
mniana. Skwerek obok 
nasielskiej Baszty nie 
ma formalnej nazwy, 
jest nieduży i ładny, 
więc jakoś pasuje do 
osoby pana Antonie-
go. Nazwijmy go Skwerem Kapita-
na Sochaczewskiego! 
Jeśli Państwu podoba się ten po-
mysł, bardzo proszę dać o tym 
znać swemu radnemu lub burmi-
strzowi.

Tomasz Krason
Boston, USA

Dziękuję Maciejowi Brodowskiemu 
za przekazane informacje i zdjęcia 
swego Dziadka oraz Arturowi Noj-
bertowi za pomoc w uzyskaniu 
materiałów. 
Dziękuję Andrzejowi Sawickiemu 
za odświeżenie wspomnień o panu 
Antonim.

Na zdjęciu w czasie zajęć z kartografii.

Dom Tomaszewskich w czasie okupacji, zajęty przez Niemców.

Antoni Sochaczewski  Rysunek ołówkiem wykonany przez 
kolegę z oflagu.
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Z ŻYCIA PARAFII

Pielgrzymowanie  
na styku Mazowsza i Podlasia

Z MIASTA

Nasielsk pamięta  
o naszym Świętym Papieżu
Rocznic, w czasie których w sposób szczególny pamiętamy o naszym Ojcu 
Świętym, świętym Janie Pawle II, jest wiele, ale wydaje się, że data powołania 
metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową jest 
szczególnie nam bliska i dla nas ważna. Stało się to 16 października 1978 r.

Od roku 2001 jest obchodzony w Kościele polskim Dzień Papieski. Dzień 
ten przypada na niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Ka-
rola Wojtyły na papieża. W tym roku niedziela ta wypadła 11 października.

Koordynatorem przedsięwzięć podejmowanych w tym dniu jest Fundacja 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jednym z nich jest zbieranie pieniędzy na sty-
pendia dla zdolnej polskiej młodzieży z rodzin niezamożnych. Taka zbiórka 
miała też miejsce w parafiach naszej gminy.

Koncert w parafii św. Wojciecha
Parafia św. Wojciecha w Nasielsku uczciła ponadto ten dzień koncertem za-
tytułowanym „Świętemu Janowi Pawłowi II – muzyczna modlitwa”. Został 
on zorganizowany z inicjatywy i przy udziale senator Anny Aksamit. Wraz 
z córką, siostrą i grupą znajomych była ona obecna na koncercie. Uczest-
niczył w nim również proboszcz nasielski ks. kanonik Tadeusz Pepłoński 
i wiceburmistrz Katarzyna Świderska. Przed zgromadzonymi w nasielskiej 
świątyni wystąpili znakomici artyści pojawiający się na największych scenach 
muzycznych Polski i Europy: Magdalena Tunkiewicz – sopran, i Wojciech 
Bardowski – baryton. 

Zebrani, jak dało się zauważyć, bardzo przeżyli ten koncert. Niektóre pieśni 
śpiewali razem z artystami. Wśród tych utworów były także dwie najbliższe 
naszemu Świętemu – Barka i Moje miasto Wadowice.

Modlitwa przy pomniku św. Jana Pawła II
W piątek, 16 października, w 37. rocznicę wyboru Kardynała Wojtyły na 
papieski tron, Koło Akcji Katolickiej parafii św. Wojciecha zorganizowało 
modlitewne spotkanie przy pomniku Jana Pawła II. Przybyli na nie głównie 
członkowie nasielskiego Koła AK. Obecnych było też wiele osób, którym 
postać świętego Papieża jest bardzo bliska. Widoczna była grupa młodzie-
ży z nasielskiego gimnazjum, która na to spotkanie przyszła ze swoją kate-
chetką.

Modlitwie przewodniczył ksiądz prefekt Grzegorz Ostrowski i prezes Koła 
AK Halina Kamińska. Modlitewne rozważania księdza prefekta przybliżyły 
zebranym postać polskiego Papieża i pozwoliły lepiej zrozumieć jego rolę 
w życiu Kościoła. Spotkanie wzbogaciło odmówienie litanii do świętego Jana 
Pawła II. Na tym spotkaniu nie mogło zabraknąć modlitwy różańcowej. Od-
mówiono jedną z dziesiątek Tajemnic Światła. Tę część (4.) do różańcowej 
modlitwy wprowadził 16 października 2002 r Jan Paweł II. Nie mogło też 
zabraknąć ulubionej pieśni naszego Papieża – Barki.

andrzej zawadzki

WTZ

Wypoczynek i rehabilitacja  
w Darłówku
W drugiej połowie września br. grupa 
uczestników Warsztatów Terapii Za-
jęciowej ze Starych Pieścirogów wraz 
z opiekunami uczestniczyła w tur-
nusie rehabilitacyjnym. Tym razem 
odbywał się on w nadmorskim Dar-
łówku. 
„Piramida I”, czyli ośrodek wypo-
czynkowo-rehabilitacyjny, w którym 
mieszkali, zapewniał swoim pensjo-
nariuszom nie tylko szereg zabiegów 
leczniczych, ale też wiele atrakcji. Duży 
nacisk kładziono na integrację pensjo-
nariuszy i zorganizowanie im czasu 
wolnego pomiędzy posiłkami i zabie-
gami rehabilitacyjnymi. Dla chętnych 
były organizowane wycieczki, np. 
tramwajem wodnym do Darłowa, do ogrodów kwiatowych w Dobrzycy czy „pirackim” statkiem po Bałtyku. 
A dla bardziej „stacjonarnych” pensjonariuszy, którzy w ciągu dnia korzystali z jesiennych uroków plaży lub pły-
wali w basenie, odbywały się wieczorki taneczne, dyskoteki oraz spotkaniach przy grillu, a także koncert mu-
zyki folkowej. W ośrodku można było wypożyczyć rowery, więc amatorzy dwóch kółek mogli wzdłuż i wszerz 
zwiedzić Darłówko oraz jego okolice. W samym Darłówku warto było zobaczyć latarnię morską, port i most 
rozsuwany nad rzeką Wieprzą. Doskonałym sposobem na odpoczynek były też spacery po piaszczystych pla-
żach przy wyjątkowo pięknej pogodzie, która towarzyszyła uczestnikom tego wyjazdu przez całe dwa tygodnie. 
Wszyscy wypoczęci i opaleni wrócili do domów oraz do swoich zajęć.

(i.)

W sobotę, 17 października br. udali-
śmy się z grupą 45 osób na pielgrzymi 
szlak. Pierwszym celem było sanktu-
arium ukryte w przepięknym zakątku 
Puszczy Białej w pobliżu dwóch rzek: 
Bugu i Narwi. 
Sama Osuchowa istnieje już po-
nad 800 lat. W tym miejscu o godz. 
10.00 mszę św. sprawował ks. Grze-
gorz Ostrowski. Kościół sanktuaryjny 
jest poświęcony Najświętszej Maryi 
Pannie w tytule Królowej Polski. Po-
czątek kultu sięga roku 1910 (gdy nie 
było tu jeszcze ani kościoła, ani ka-
plicy, ani cudownego obrazu) i jest 
związany z prywatnymi objawieniami 
maryjnymi. Matka Boża objawiała się 
jako obrończyni wiary i nauczyciel-
ka modlitwy. Podkreślała, że miejsce 
to zostało wybrane przez 
Boga oraz że każdy, kto 
tu przybędzie z wiarą i mi-
łością oraz odmówi ró-
żaniec, dozna wielkich 
łask. Przestrzegała przed 
skutkami porzucania wia-
ry i wskazała główną tego 
przyczynę: pychę ludz-
ką. Orędzie Matki Bożej 
Osuchowskiej jest zawar-
te w trzech wezwaniach: 1. 
Trwajcie silnie przy świętej 
wierze katolickiej, bo tyl-
ko ona jest święta i praw-
dziwa. 2. Czyńcie pokutę 
i nawróćcie się szczerze do Stwórcy 
i Pana, bo inaczej zginiecie. 3. Co-
dziennie pozdrawiajcie Mnie świętym 
różańcem, który jest Mi bardzo miłą 
modlitwą. Sanktuarium ma słynący ła-
skami, choć jeszcze niekoronowany, 
wizerunek Matki Bożej Osuchowskiej. 
Po mszy św. udaliśmy się na ścieżki ró-
żańcowe, gdzie rozważaliśmy część 
radosną różańca św. 

Następnie przejechaliśmy do obo-
zu zagłady w Treblince, który zo-
stał wybudowany przez Niemców 
w połowie 1942 r. obok istniejące-
go w pobliżu karnego obozu pracy. 
Powstał w ramach Akcji Reinhard, 
mającej na celu fizyczną likwidację 
ludności żydowskiej. Pierwszy trans-
port deportowanych tu ludzi przybył 
najprawdopodobniej 23 lipca 1942 
roku, przywiózł Żydów z getta war-
szawskiego. Deportowanych uśmier-
cano za pomocą gazów spalinowych  
w specjalnie do tego celu wybudowa-
nych komorach gazowych. Oblicza 
się, że zginęło tu ponad 800 tysięcy 
ludzi. By zatrzeć ślady zbrodni, zwło-
ki, początkowo składowane w do-
łach, z czasem wykopano i spalono 
na specjalnie skonstruowanych rusz-

tach. Dnia 2 sierpnia 1943 r. wybuchł 
w obozie zbrojny bunt więźniów. 
Z 840 osób jedynie około 200 uda-
ło się wydostać z obozu. Końca woj-
ny mogło doczekać się około 100. Po 
powstaniu obóz powoli zaczęto likwi-
dować. 
Do tego obozu zagłady przewiezieni 
byli również Żydzi nasielscy. W Tre-
blince w sierpniu 1942 r. zginął lekarz, 

wybitny pedagog Henryk Goldszmit, 
znany jako Janusz Korczak. Twórca 
oryginalnego systemu pracy z dzieć-
mi, opartego na partnerstwie, samo-
rządnych procedurach i instytucjach 
oraz pobudzaniu samowychowania. 
Korczak był pionierem działań w dzie-
dzinie diagnozowania wychowawcze-
go, prekursorem działań na rzecz praw 
dziecka-człowieka oraz autorem ksią-
żek dla dzieci. 
Ostatnim punktem była Zuzela. Para-
fia ta leży na pograniczu Mazowsza  
i Podlasia. Sama Zuzela jest zlokali-
zowana jest w widełkach Pukawki 
i Zuzałki. Urodził się 3 sierpnia 1901 
r. urodził się tam, jako syn tutejszego 
organisty, Prymas Tysiąclecia, Stefan 
kardynał Wyszyński. Odwiedziliśmy 

Muzeum Lat Dziecię-
cych, zorganizowane 
w zrekonstruowanym 
drewnianym budynku 
dawnej wiejskiej szko-
ły. W pomieszczeniach 
byłej szkoły odtworzo-
no mieszkanie państwa 
Wyszyńskich, po prawej 
izbę szkolną z początku 
XX w. Z miejscem tym 
zapoznał nas ks. pro-
boszcz Jerzy Krysztop. 
W kościele parafialnym 
znajduje się chrzciel-
nica, przy której został 

ochrzczony Sługa Boży, modliliśmy 
się o jego rychłą beatyfikację. Mo-
gliśmy też podziwiać piękne witraże, 
które przedstawiają życie i posługę 
Prymasa Tysiąclecia. 
Pełni wdzięczności w sercu za wspól-
ne modlitwy, pełni przeżyć i wrażeń 
wróciliśmy do Nasielska.

ks. Grzegorz A. Ostrowski

INTERWENCJA

Uszkodzona wysepka
W naszej gminie po-
wstaje coraz więcej 
wysepek na drogach 
wojewódzkich. Mają 
one na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa za-
równo kierowców, jak 
i pieszych, szczególnie 
jeśli droga jest często 
uczęszczana. Nieste-
ty, nie zawsze kierow-
cy potrafią dostosować prędkość do warunków na drodze i z tego powodu 
zdarzają się kolizje. Ostatnio komuś nie udało się uniknąć „spotkania” z wy-
sepką na skrzyżowaniu w Starych Pieścirogach.

(pk)
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UROCZYSTOŚCI. Cieksyn

Maria Kwit patronem gimnazjum 

Z BIBLIOTEKI. „Od wschodu do zachodu” cz. III

Wśród jesiennych barw

Gimnazjum w Cieksynie zyskało 
imię patrona, którym została Ma-
ria Kwit – wieloletnia nauczycielka  
i kierownik szkoły w Cieksynie w la-
tach 1935–1964. „Jej zasługi doceni-
ły władze państwowe, odznaczając 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski za tajne nauczanie 
w czasie okupacji i pracę nad od-
budową szkolnictwa w okresie po-
wojennym” – czytamy w specjalnie 
przygotowanej na tę okoliczność 
broszurze. 

Uroczystości odbyły się w czwar-
tek, 15 października br. Najpierw 
o godzinie 10:00 uczniowie, wraz 
z nauczycielami, pracownikami szkoły 
i zaproszonymi gośćmi przemaszero-
wali ze szkoły w Cieksynie do kościoła 
pw. Św. Rocha, gdzie odbyła się uro-
czysta msza święta pod przewodnic-
twem księdza proboszcza Ryszarda 
Kolczyńskiego. W czasie jej trwania 
został poświęcony sztandar szkoły, 
a wygłoszone kazanie przybliżyło po-
stać charyzmatycznej patronki.

Po zakończonym nabo-
żeństwie wszyscy w uro-
czystym pochodzie udali 
się do budynku cieksyń-
skiej szkoły na drugą 
część uroczystości.
W ceremonii przeka-
zania sztandaru udział 
wzięli: Magdalena Bier-
nacka, starosta powiatu 
nowodworskiego, Bog-

dan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, Radosław Kasiak, 
radny powiatu nowodwor-
skiego, radni nasielskiej Rady 
Miejskiej z jej przewodniczą-
cym Jerzym Lubienieckim 
na czele, kadra nauczyciel-
ska, uczniowie oraz zapro-
szeni goście. Wśród gości 
na szczególne wyróżnie-
nie zasługują: Anna Micha-
lik, wnuczka Marii Kwit, oraz 
nauczycielki, które osobiście 
znały założycielkę szkoły  
w Cieksynie i pracowały ra-
zem z nią: Alicja Kraśniewicz-
-Sarnecka i Alfreda Stefańska. 
Gości oficjalnie powitała Ju-
styna Nowacka, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie. 
Na korytarzu szkoł y wnuczka 
Marii Kwit, w towarzystwie Bog-
dana Ruszkowskiego, Magdaleny 
Biernackiej i księdza proboszcza 

Ryszarda Kołczyńskiego, odsło-
ni ła pamiątkową tablicę. Przy-
go towa n o  rów n i e ż  w ys t a wę 
archiwalnych zdjęć i dokumen-
tów związanych z za łożyciel-
ką szkoły, a uczniowie wykonali 

prace rysunkowe przedstawiają-
ce Marię Kwit.
O oprawę artystyczną uroczysto-
ści zadbali cieksyńscy uczniowie 
pod kierunkiem Hanny Sotowicz.

Michał B.

P Ł A T N E  O G Ł O S Z E N I E  W Y B O R C Z E

Piękna, słoneczna, acz nieco chłod-
na aura towarzyszyła uczestnikom 
kolejnego organizowanego przez 
Miejsko-Gminna Bibliotekę Pu-
bliczną w Nasielsku już 12. rajdu ro-
werowego „W krainie nasielskiego 
Prawdzica” – „Od wschodu do zachodu”  
cz. III, który odbył się w niedzielę, 11 
października br. 
W samo południe spod gmachu na-
sielskiej biblioteki ruszył jaskrawo przy-
brany peleton złożony z 45 cyklistów. 
Jaskrawy, bo wszyscy uczestnicy 
otrzymali od organizatora żółte ka-
mizelki z herbem Nasielska, aby byli 
widoczni na drodze. O przygotowanie 

trasy rajdu oraz sprawy organizacyjne 
jak zwykle zadbała Izabela Mazińska 
z MGBP. 
Jadąc z Nasielska ulicą Przemysło-
wą, minęliśmy Mazewo Włościańskie 
i udaliśmy się do Jackowa Włościań-
skiego, gdzie czekała na nas Katarzyna 
Sekutowicz, sołtys tej miejscowości. 
Usłyszeliśmy garść informacji od pani 
sołtys na temat współczesności Jac-
kowa i garść informacji historycznych 
z ust naszego przewodnika dr. Stani-
sława Tyca. Po krótkim odpoczynku 
ruszyliśmy do Jackowa Dworskiego, 
a dokładnie do miejsca, gdzie znaj-
dował się stary modrzewiowy dwór 

rodziny Grzebskich – ostoja polsko-
ści w czasach zaborów i ośrodek no-
watorskich działań gospodarczych, 
spółdzielczych, oświatowych i naro-
dowowyzwoleńczych na początku 
XX stulecia. To wyjątkowe miejsce 
dla naszej mikrohistorii – godne uwa-
gi i szacunku. Sołtysem w tej miejsco-
wości jest Renata Włodarska.
Ruszyliśmy dalej i po kilku minu-
tach dotarliśmy do Lubomina. Pięk-
ny romantyczny park, z bielejącym 
w oddali starym dworem, w pełnej 
jesiennej krasie z całą paletą barw 
przyciągał uwagę uczestników wy-
cieczki i wprawił wszystkich w dosko-
nały nastrój. Rowery same nas niosły. 
Przejeżdżaliśmy obok posesji sołtys 
Teresy Pasztak. Dojechaliśmy do Słu-
stowa, gdzie sołtysem jest Zbigniew 
Bucholc. Czekali tam na nas przed-
stawiciele tej wsi, by poczęstować nas 
soczystymi jabłkami. Pani Leszkie-
wicz opowiadała o dzisiejszym życiu 
mieszkańców. Nasz przewodnik po 
historii przypomniał dzieje tej miej-
scowości – ośrodka osadnictwa pru-
skiego u schyłku XIX wieku. 

Stąd już blisko do Maze-
wa Dworskiego – gniaz-
da rodu Mazewskich. Tu 
czekał na nas wraz z ro-
dziną sołtys Krzysztof Niesiobędzki. 
Doszukujemy się analogii pomiędzy 
nazwami „Mazewo” i „Mazowsze” 
– zapewne jest tu związek etymolo-
giczny. Po krótkim wypoczynku opu-
ściliśmy Mazewo. Silny wiatr utrudniał 
nam jazdę, wydawało się, że stoimy 
w miejscu, ale po kilkunastu minu-
tach dojechaliśmy do gościnnego, jak 
się okazało, Lubominka. Powitała nas 
tam rodzina państwa Obojskich. Da-
wid Obojski jest w drugim pokoleniu 
sołtysem, natomiast jego mama, pani 
Halinka, była przez kilkanaście lat radną 
Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Pan Dawid rozpalił ognisko i wszyscy 
piekli kiełbaski, było też coś słodkiego 
dla najmłodszych uczestników rajdu. 
Nie mogło także zabraknąć konkur-
su wiedzy historycznej –oczywiście 
z nagrodami. Pani Kasia, żona sołty-
sa, częstowała nas bułeczkami z mar-
moladą oraz słodkimi babeczkami. 
W tak słoneczną, ale chłodną pogo-

dę nie mogło zabraknąć termosów 
z ciepłymi napojami. Józef Zawadz-
ki – uczestnik wszystkich 12 rajdów 
– zaintonował Sto lat dla gościnnego 
sołtysa i jego rodziny. 
Na twarzach zebranych widać było 
zadowolenie. To była naprawdę do-
brze i wesoło spędzona niedziela, na 
łonie kolorowej natury, z dala od nało-
gów i zagrożeń współczesnego świata. 
Zdrowo i pożytecznie. Naprawdę war-
to jeździć z nami na rowerze. 
Przewodnikiem wycieczki i jej histo-
rycznym narratorem był dr Stanisław 
Tyc, zaś o przygotowanie trasy rajdu 
oraz sprawy organizacyjne, jak zwy-
kle, zadbała Izabela Mazińska z MGBP. 
Szkoda tylko, że sezon wyjazdów ro-
werowych się kończy. Już teraz zapra-
szamy do udziału w naszych rajdach 
w 2016 r. 
Do zobaczenia na rowerowych szla-
kach!

biblioteka
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Z GMINY. Szkolenie dla rolników

Środki unijne na lata 2014–2020
Mazowiecki Oddział Regionalny 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (ARiMR) zorganizo-
wał 16 października w sali kina Niwa 
spotkanie informacyjno-szkolenio-
we dla rolników. Jego celem było 
zapoznanie ich z problematyką pla-
nowanych naborów wniosków na 
operacje związane z przyznawaniem 
środków unijnych na lata 2014–
2020. 
Realizowany w tym okresie Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) będzie miał do dyspozycji 
13,5 mld euro. W budżecie tym za-
warte są zarówno środki unijne, jak 
i krajowe. 
Polska wieś otrzyma, jak widać, spo-
re wsparcie finansowe. Podobnie, 
jak było w poprzednim „rozdaniu”, 
chcąc aplikować o te pieniądze, trze-
ba będzie przedstawić uzasadniony 
projekt sensownego wydatkowania 
środków, o które rolnik będzie zabie-
gał. Nie jest to zadanie łatwe i wyma-
ga od rolników wielu zabiegów. 
Doświadczenie lat ubiegłych pokaza-
ło, że warto się starać o środki z tego 
programu i modernizować swoje go-

spodarstwo. Widać, jak bardzo zmie-
niła się polska wieś, jak wielu rolników 
może mówić o sukcesie. A program 
nie dotyczy tylko nowych zadań, 
środki mogą być wykorzystane do 
utrzymania i wzmocnienia osiągnię-
tych już efektów dzięki wcześniejsze-
mu wsparciu unijnemu.
W tym niełatwym zadaniu rolnicy 
otrzymają pomoc. W każdej chwili 
wsparcie mogą uzyskać w oddzia-
łach regionalnych ARiMR, telefo-
nicznie pod bezpłatnym numerem 
infolinii – 800 38 00 84 lub na stro-

nach internetowych (www.arimr.gov.
pl lub wwww.minrol.gov.pl).
W nasielskim spotkaniu informa-
cyjno-szkoleniowym uczestni-
czyli: Radosław Rybicki – dyrektor 
Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskie-
go; Marcin Podgórski – dyrektor 
Mazowieckiego Oddziału Regio-
nalnego ARiMR w Warszawie; Wi-
told Urbański – kierownik Biura 
Powiatowego ARiMR w Nowym 
Dworze Mazowieckim (siedziba 
w Pomiechówku). 

andrzej zawadzki

WETERYNARZ RADZI

Skrzydlaci pacjenci
W tym artykule chciałbym Państwu przedstawić częstego nasielskie-
go pacjenta, jakim jest …gołąb. Te powszechnie występujące w lasach 
i parkach ptaki w mojej praktyce stanowią ok 15–20% pacjentów. Naj-
prościej gołębie podzielić można na dzikie (grzywacz, siniak, turkawka, 
synogarlica turecka) oraz gołębie domowe, wśród których wyróżniamy 
grupy użytkowe: pocztowe, lotowe, sportowe, powrotnolotne, listono-
sze ozdobne, egzotyczne i mięsne.

Przez wiele lat współpraca hodowców z lekarzem nie układała się dobrze 
– hodowca leczył sam stado, a lekarz weterynarii traktował skrzydlate-
go pacjenta jako zwierzę gorszego sortu. Obecnie jednak działa dużo 
columbopraktyk zajmujących się specjalistycznie gołębiami. Jako że 
wartość ptaka dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy złotych (co nie jest 
rzadkością wśród moich pacjentów), wiedza specjalistyczna i doświad-
czenie zaczynają mieć znaczenie w rozpoznaniu choroby. Poza warto-
ścią ekonomiczną dla hodowców gołębie mają wartość emocjonalną 
(często dożywają do 15 lat).

Tak jak jest to u pozostałych gatunków zwierząt, gołębie są nękane przez 
różne grupy schorzeń pochodzenia:

1. wirusowego – paramyksowiroza (tzw. kręciek), adenowiroza, cirkowi-
roza, herpeswiroza (tzw. zakaźny katar gołębi), ospa,

2. bakteryjnego – salmonelloza, kolibakterioza, streptokokoza, ornitoza, 
mykoplazmoza, klostridioza,

3. grzybiczego – aspergiloza, kandidioza,

4. pasożyty wewnętrzne – nicienie, tasiemce, przywry, pierwotniaki (rzę-
sistkowica i kokcydioza),

5.pasożyty zewnętrzne (świerzb, wszy, wszoły, pterojady).

A jaką broń mają lekarze zajmujący się leczeniem? Odpowiedź: wie-
dza i wieloletnia praktyka wsparte wykonywaniem badań dodatkowych. 
Żeby postawić właściwą diagnozę i opracować leczenie lub program 
profilaktyki dla stada, często w swojej lecznicy wykonuję:

– badanie kałomoczu w kierunku pasożytów, 

– badania wymazowe (cytologiczne i mikrobiologiczne),

– badanie krwi (rozmaz, badania wirusologiczne),

– badania sekcyjne i toksykologiczne,

– badania obrazowe (RTG).

Współpraca hodowca–lekarz powinna się opierać zarówno na wielolet-
niej wiedzy praktycznej hodowcy, jak i nowych informacji odnośnie do 
chorób i sposobów prowadzenia stad przez lekarza.

Poniżej przedstawię garść zaleceń, które słyszą ode mnie pacjenci za-
czynający przygodę z hodowlą ptaków.

1. Wszystkie nowo zakupione ptaki należy poddawać co najmniej mie-
sięcznej kwarantannie w oddzielnych, izolowanych pomieszczeniach, 
uważnie je przy tym obserwując. W tym czasie ptak powinien być zba-
dany w kierunku nosicielstwa pasożytów i ewentualnych zakażeń.

2. Dwukrotnie w ciągu roku, przed sezonem hodowlanym i jego po 
zakończeniu poddawać badaniu zbiorcze próbki kałomoczu ptaków, 
a w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego należy przebadać ptaki 
indywidualnie.

3. Każdorazowo kontrolować stan zdrowia powracających z lotu gołębi.

4. Stosować program szczepień zapobiegawczych (paramyksowiroza, 
ospa, salmonelloza).

5. Padłe ptaki poddawać badaniu sekcyjnemu przez fachowych lekarzy.

6. Nie dopuszczać do zabrudzeń karmy i wody kałem ptaków (wymiana 
2x dziennie wody oraz zabezpieczenie karmideł i poideł).

7. Codziennie dokładnie sprzątać gołębnik oraz regularnie go odkażać.

8. Zwalczać ekto- i endopasożyty oraz wszelkie inne choroby bakteryj-
ne i wywołane przez pierwotniaki w stadzie.

9. Gołębie karmić urozmaiconymi mieszankami ziarna, stosownie do ich 
aktualnego zapotrzebowania fizjologicznego, stosując stały dodatek pre-
paratów mineralno-witaminowych.

10. Stale zwalczać gryzonie.

11. Chronić ptaki przed nadmiernym stresem.

Tak więc kolegom hodowcom na przyszły sezon życzę samych sukce-
sów hodowlanych, a i ich gołębiom duża zdrowia.

Adam Rosłoński

fot. M. Tyc
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ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Interaktywne warsztaty 
telewizyjne
W dniu 6.10.2015 r. 
u c z n i o w i e  S z ko -
ł y  P o d s t a w o -
w e j  w  P o p o w i e 
Borowym uczestni-
czyli w interaktyw-
nyc h warsz t a t ac h 
telewizyjnych zor-
ganizowanych w sali 
Ratusza Miejskiego 
w Legionowie i pro-
wadzonych przez ak-
torów Teatru Show. 
W trakcie zajęć dzieci 
samodzielnie tworzyły efekty dźwiękowe do filmu rysunkowego. 
W realizacji filmu wzięło udział troje uczniów z naszej szkoły: Natalia Mikul-
ska, Kuba Kasztelan i Jakub Charzyński. Efekty dubbingu dziecięcy aktorzy 
i widownia mogli obejrzeć na dużym ekranie. Głównym bohaterem filmu 
był pies Raffik, który pomógł filmowym bohaterom rozwiązać trudne pro-
blemy, dotyczące przyjaźni, miłości, szacunku, odwagi, pomocy, sławy 
i sukcesu, z którymi spotykamy się szkolnej rzeczywistości. Podróż do 
świata filmu pozostanie na długo w naszych wspomnieniach. 

Organizatorzy

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Bezpiecznie na drodze
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2015/2016 
w dniu 17 września br. w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach miało 
miejsce spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na drogach. Opiekuno-
wie Szkolnego Koła PCK zaprosili przedstawiciela Komendy Powiatowej 
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim – mł. aspiranta Szymona Koź-
niewskiego. 
Zaproszony gość w klasach 0–I zapoznał dzieci z zasadami prawidłowe-
go poruszania się po chodniku oraz przechodzenia przez jezdnię. Dzieci 
z zainteresowaniem obejrzały przygotowany materiał filmowy i udzielały 
odpowiedzi na przygotowane zagadki. W klasach II–IV nasz gość przy-
pomniał przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych oraz osoby 
poruszające się po drogach rowerami. Uczniowie mogli w praktyce, w za-
improwizowanym miasteczku drogowym, sprawdzić swoje umiejętności 
w zakresie jazdy na rowerze. 
Natomiast w klasach V–VI przestrzegał o śmiertelnych zagrożeniach, jakie 
dla organizmu ludzkiego niosą ze sobą dopalacze.

W dn. 29 września nastąpiła rewizyta. Dzieci z klas 0, I c i II uczestniczyły w wy-
cieczce do Nowego Dworu Mazowieckiego. W sali NOSiR obejrzały spektakl 
teatru muzycznego pt. W zaczarowanej krainie krasnali. Uczniowie odwie-

dzili też Komendę 
Powiatową Policji, 
gdzie pod okiem 
a s p .  S z y m o n a 
Koźniewskiego 
zapoznawali się 
z pracą policjanta 
oraz pomieszcze-
niami i sprzętem 
policyjnym wy-
korzystywanym 
podczas pełnienia 

służby. W drodze powrotnej dzieci miło spędziły czas na nowoczesnym pla-
cu zabaw i ścieżce treningowej nad Wkrą w Pomiechówku.
Zapewne na długo pozostaną im w pamięci wesołe chwile nauki i zabawy 
w ostatnich promieniach wrześniowego słońca.

GH

Z BIBLIOTEKI

Rajd rowerowy dla uczniów 
W piątek, 25 września br. 
Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku zor-
ganizowała rajd rowero-
wy dla uczniów klasy III ze 
Szkoły Podstawowej w Dę-
binkach. Współorganizato-
rem imprezy był Wydział 
Środowiska i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku. 
Kierownik tego wydzia-
łu, Jadwiga Szymańska, 
zaopatrzyła rowerzystów 
w kamizelki, które zostały 
rozdane na początku na-
szej wyprawy. 
W rajdzie udzia ł  wzię-
ło łącznie z rodzicami 25 
osób. Trasa rajdu prowa-
dziła z Dębinek przez Czaj-
ki – Ruszkowo – Malczyn do Konar. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy się o godz. 10. zbiórką na placu przez 
szkołą. Spotkaliśmy się z uczniami, wychowawczynią Bożeną Pietrzak oraz z rodzicami i po krótkim omówieniu 
programu ruszyliśmy w drogę. 
Nasi trzecioklasiści wykazali się dużą wytrzymałością i dorosłym ciężko było utrzymać ich tempo. Po przeje-
chaniu 15 km dotarliśmy do gościnnych Konar, gdzie zostaliśmy przyjęci przez Jarosława Rudnika, sołtysa tej 
miejscowości. Został nam tu udostępniony plac wraz ze świetlica wiejską. Dzieci mogły korzystać z placu zabaw 
i linowej zjeżdżalni, która cieszyła się dużą popularnością. Jak przystało na rajdy biblioteczne, nie zbrakło piecze-
nia kiełbasek oraz małego co nieco dla dzieci w postaci batoników i soczków. 
Na miejsce postoju dotarła do nas również Jadwiga Szymańska, która przygotowała dla dzieci krótki kwiz eko-
logiczny. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą i w nagrodę otrzymali smycze oraz odblaski. Panie 
bibliotekarki: Izabela Mazińska i Jolanta Budziszewska-Rogalska rozdały dzieciom wycinanki do prac plastycz-
nych. Nasza impreza zakończyła się ok. godz. 14.

(biblioteka)

ZE SZKÓŁ. ZSO Nasielsk

Erazmus+ szansą na lepszy start
Od 1 września 2015 roku 
nasielski Zespół Szkół Ogól-
nokształcących uczest-
niczy w programie Unii 
Europejskiej Erasmus+.
Jak mówi dyrektor Danuta 
Białorucka: – Do projektu 
zgłosiło się 444 placówek 
z całego kraju. My zosta-
liśmy wybrani do jego re-
alizacji wraz z 274 innymi 
szkołami.
Program Erazmus powstał 
w 1987 r. w celu wymiany 
studentów. Jego ideą było 
rozwijanie międzynarodo-
wej współpracy między uczelnia-
mi. Erazmus wspiera współpracę 
szkół wyższych, umożliwia wyjaz-
dy studentów za granicę na część 
studiów i praktykę, promuje mobil-
ność pracowników uczelni, stwarza 
uczelniom wiele możliwości udzia-
łu w projektach wraz z partnerami 

zagranicznymi. Od niedawna roz-
szerzył on swoją działalność na 
szkoły ponadgimnazjalne i z tego 
powodu nasielska szkoła postano-
wiła zgłosić swoją kandydaturę.
W ramach programu Erazmus+ 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nawiązał współpracę ze szkołami 
z krajów partnerskich terenu Unii 
Europejskiej: z Francji – Lycee 
Paul Emile Victor – Champagno-
le; z Niemiec – Luttfeld Berufskol-
leg des Kreises Lippe – Lemgo; 
z Czech – Stredni Odborna Skola 
Podnikatelska – Most; z Włoch – 
Instituto Tecnico Industriale Statale 
S. Stanislao Cannizzaro – Katania; 
ze Szkocji – Forrester Hight Scho-
ol – Edynburg. 
Razem będą one realizować pro-
jekt „Nasze życie za dwadzieścia 
lat”. W jego ramach uczniowie 
będą mieli sposobność dyskuto-
wać na temat swojej przyszłości, 
podejmując takie wątki, jak dalsza 
edukacja, kariera zawodowa, nowe 

metody komunikacji czy tematy 
społeczne i polityczne. Ma to im 
ułatwić wkroczenie w dorosłe ży-
cie. Nie bez znaczenia jest również 
możliwość podszkolenia swoich 
umiejętności językowych, bowiem 
obowiązującym językiem progra-
mu jest angielski.
Odbyło się już spotkanie z koordy-
natorami projektu, w dniach od 27 
września do 1 października w Cha-
magnole we Francji. Dyrektor Da-
nuta Białorucka gościła tam wraz 
z uczennicą klasy III LO Elizą Ba-
nulską. Obecnie grupa uczniów li-
ceum opracowuje logo projektu 
i przygotowuje się do wyjazdu do 
Niemiec na przełomie listopada 
i grudnia br.
Wzięcie udziału w programie Era-
zmus+ będzie świetną okazją dla 
uczniów nasielskiej szkoły do na-
wiązania nowych znajomości i na-
brania umiejętności przydatnych 
w dalszym życiu. 

(pk)
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Czytajmy etykiety
Czy robiąc zakupy, zastanawiasz się nad tym, co wkładasz do koszyka? Czy 
robisz zakupy odruchowo, bez namysłu? Czy zwracasz uwagę na to, co jest w 
składzie produktu, czy raczej na jego markę?
W obecnych czasach na sklepowych półkach mamy mnóstwo produktów i 
często nie wiemy, który wybrać. Dlatego powinniśmy być świadomymi klien-
tami, żeby nie dać się „złowić” na chwyty reklamowe. Przykład? Być może 
kupujesz margarynę z dodatkiem masłem. A czy kiedykolwiek sprawdzałeś, 
ile masła jest w tym produkcie? Często to ok. 0,5–1%!
Czy kupując sok, sprawdzasz, czy to jest rzeczywiście sok, czy zwykły napój? 
Może zakładasz z góry, że skoro jest to płynny produkt w kartonie, to na pew-
no jest to sok. A wystarczy, że spojrzysz na etykietę, gdzie znajduje się skład, a 
tam jest wyraźnie określone, czy to napój, czy sok, ponieważ wygląd opako-
wania często może być mylący.
A czy wiesz, że nie ma takiego produktu jak woda smakowa? No chyba, że 
przygotujesz ją sobie w domu – dodając do wody np. owoce. Ale choć na 
sklepowej półce nigdzie nie znajdzie się takiego produktu, to 90% zapytanych 
klientów na pewno odpowie, że jest, bo ją kupuje i pije. A przecież ze składu 
produktu wynika, że jest to zwykły napój. Dlatego jeśli myślimy, że dajemy 
dziecku zdrową wodę cytrynową czy truskawkową, to jesteśmy w błędzie. 
Taka „woda” to napój zawierający nawet do 12 łyżeczek cukru w butelce 1,5-li-
trowej oraz inne substancje dodatkowe.
Codziennie oglądamy w telewizji dziesiątki reklam produktów przeznaczo-
nych dla dzieci. Spore grono konsumentów wierzy, że jeśli reklama produktu 
jest skierowana do dzieci, to jest on dla nich dobry. Niestety, często tak nie jest. 
Produkty takie jak krem czekoladowy, ciasteczka, słodkie płatki, słodkie jogur-
ty to jednak nie jest najlepsze menu śniadania. Podobnie jest z przekonaniem, 
że cukierki są z witaminami są zdrowe. Ale żeby wprowadzić do diety dziecka 
witaminy, należy mu podawać owoce i warzywa, a nie cukierki, w których 
składzie znajdziemy przede wszystkim cukier i bardzo niezdrowy syrop glu-
kozowo-fruktozowy. Warto uważać także na leki, a zwłaszcza na suplementy 
diety dla dzieci, takie jak żelki z witaminami czy lizaki. Gdy przeczytamy ich 
skład, możemy się zdziwić: na pierwszym miejscu często jest cukier i syrop 
glukozowo-fruktozowy oraz woda.
Czy lubisz jogurty owocowe? A czy zapoznałeś się ze składem takiego jogur-
tu? Ile w jogurcie truskawkowym jest truskawek? Okazuje się, że w jogurcie o 
smaku truskawkowym może ich w ogóle nie być, ani odrobiny. Czy nie lepiej 
po prostu zmiksować jogurt naturalny z truskawkami i ewentualnie posłodzić 
stewią czy miodem?
Drogi konsumencie, kupuj świadomie! Przeczytaj skład tego, co kupujesz. 
Sprawdź, ile masła jest w maśle. Pamiętaj im, mniej składników tworzy dany 
produkt, tym jest on lepszy. Na początku spisu składników widniejącego na 
etykiecie znajdują się te substancje, których jest w danym produkcie najwięcej. 
Dlatego jeśli na pierwszym miejscu jest np. cukier, woda, syrop glukozowo-
-fruktozowy, to zastanów się czy taką rzecz warto kupić. Pamiętaj, że zdrowie 
Twoje i Twojej rodziny zależy od tego, co wkładasz do koszyka!

mgr Iwona Łątka 
dietetyk medyczny, dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

Informacja dotycząca jubileuszu 
50-lecia pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gmi-
ny Nasielsk, zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli 
przez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2016 jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego, oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odzna-
czone medalami. 
Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgło-
szeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6 miesięcy od chwili przyznania 
ich przez Prezydenta RP.
Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca roku 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego  
w Nasielsku, pok. nr 213. 
Informacja pod numerem telefonu: 23 69 33 112.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Ewa Mikulska

Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie
19  i  2 0  p a ź d z i e rn i -
k a  2 015  r .  o  g o d z . 
14.00 w Sal i  Ś lubów 
U r z ę d u  M i e j s k i e g o 
w  N a s i e l s k u  o d b y -
ł y  s i ę  u r o c z ys to ś c i 
wręczenia Medal i  za 
D ł u g o l e t n i e  P o ż y -
cie Małżeńsk ie .  Me-
dale te  to sp e cja lne 
odznaczenie przyzna-
wane przez Prezyden-
ta R zecz yp osp ol i te j 
Pol sk ie j ,  doceniają-
cej  zgodność poż y-
cia małżeńskiego oraz 
trud pracy i wyrzeczeń 
d la  dob ra za łożonej 
przed pół wiekiem ro-
dziny. Uroczystości poprowa-
dzi ła Ewa Mikulska, k ierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, która 
po przywitaniu przybył ych na 
uroczystość i gości przekazała 
wyrazy uznania małżonkom za 
dotrzymanie złożonego przed 
pięćdziesięcioma i sześćdzie-
sięcioma laty przyrzeczenia do-
chowania wzajemnej mi łości, 
szacunku i przyjaźni .  Uroczy-
stego aktu dekoracj i  medala-
mi dokonał burmistrz Nasielska 
B ogdan Ru szkowsk i .  S k ł a da-
jąc gratulacje Szanownym Jubi-
latom, podkreśli ł,  że są chlubą 
naszej społeczności,  pięknym 
wzorem dla przyszłych pokoleń 
oraz b ezcennym prz ykładem 

promującym trwałość związku 
małżeńskiego i wartość życia ro-
dzinnego. Medalami zostało od-
znaczonych 8 par małżeńskich.
Jubi leusz Diamentowych Go-
dów  (6 0 .  ro c z n i c ę  z awa rc i a 
związku małżeńskiego) obcho-
dzili: Państwo Jerzy i Teresa Ła-
będa, zam. w Toruniu Dworskim.
Jubileusz Złotych Godów  (50. 
rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego) obchodziły następu-
jące pary małżeńskie:
Państwo Kazimierz i  Barbara 
Muzal, zam. w Mogowie,
Państwo Stanisław i Leokadia 
Więckowscy, zam. w Nasielsku,

Państwo Jan i Krystyna Wyrzy-
kowscy, zam. w Jackowie Dwor-
skim,
Państwo Stanisław i Weronika 
Bralscy, zam. w Chrcynnie,
Państwo Kazimierz i Irena Łuka-
szewicz, zam. w Żabiczynie,
Państwo Zbigniew i Marianna 
Milewscy, zam. w Lorcinie,
Państwo Edward i Józefa Pałka, 
zam. w Psucinie.
W tych niecodziennych chwi-
l a c h ,  o p ró c z  g ra t u l a c j i  i  ż y-
czeń zdrowia, pomyślności oraz 
wspólnej radości bycia razem, 
wręczono piękne bukiety kwia-
tów. Nie zabrakło również to-
a s tów  w z n i e s i o nyc h  l a m p k ą 
szampana za zdrowie Dostojnych 

J ub i l a tów i  pysznyc h 
tortów weselnych. Uro-
czystości przebiegał y 
w szczególnej, niemal 
r o d z i n n e j  a t m o s f e -
rze, przy nastrojowym 
podkładzie muzycznym 
i słodkim poczęstunku. 
Te wyjątkowe chwile na 
długo pozostaną w pa-
mięci zarówno Jubila-
tów, jak i przybyłych na 
tę uroczystość gości.
Szanownym Jubilatom 
j e szc ze ra z  ż yc z ymy 
wszystkiego, co najlep-
sze, kolejnych wspólnie 
spędzonych lat w zdro-
wiu i spokoju. 

UROCZYSTOŚCI

FOTOOBSERWATOR

Otwarcie nowej 
drogerii
We wtorek, 20 października br. przy ul. Rynek 22A w Nasielsku otwo-
rzono nowy sklep – Rossman. Otwarciu towarzyszyła akcja promocyjna. 
Przewidziano także upominki dla pierwszych klientów.
Firma Rossmann działa na polskim rynku od 1993 r. Oprócz towarów 
typowo drogeryjnych sprzedaje także m.in. napoje, słodycze i herbaty. 
W niektórych sklepach kupić można również książki i wina.

K.T.

fot. M. Wójcik
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Kino NIWA ZAPRASZA
21–24 października godz. 15.00

Pszczółka Maja (dubbing)
Animacja; Australia, Niemcy; Czas trwania: 1 godz. 28 min

Maja i Gucio próbują nie dopuścić do zbliżającej 
się bitwy pszczół z szerszeniami. 

21–24 października godz. 17.00

Agnieszka
Dramat; Niemcy, Polska; Czas trwania: 1 godz. 38 min

„Oko za oko, ząb za ząb”, to motto życiowe 
30-letniej Agnieszki. Po pięciu latach spędzo-
nych w polskim więzieniu jedzie do Niemiec, 
by zacząć życie od nowa. W Monachium po-
znaje samotną, 70-letnią Madame, szefową 
agencji towarzyskiej. Kobieta zapewnia jej dach 
nad głową i pracę: Agnieszka zostaje dominą  
w jej agencji towarzyskiej. 

21–25 października godz. 19.00

Chemia
Dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 45 min

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opo-
wieść o niezwykłej miłości dwójki młodych 
ludzi balansujących na granicy życia i śmierci, 
miłości i szaleństwa. To opowieść o niezwy-
kłym uczuciu, dojrzewaniu i poszukiwaniu wła-
snej tożsamości. O miłości silniejszej niż strach. 
O tym, że warto kochać tak, jakby jutra miało 
nie być. Film powstał na kanwie wydarzeń z ży-
cia Magdy Prokopowicz – założycielki Fundacji 
Rak’n’Roll.

28–31 października godz. 17.00

Łowca czarownic  
(z napisami)

Fantasy, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 46 min.

Współczesny Nowy Jork. Ostatni łowca cza-
rownic staje do walki przeciwko wiedźmom. 

28–31 października godz. 19.00

Obce niebo
Thriller psychologiczny; Polska, Szwecja

Na północy Szwecji, w małym miasteczku, 
mieszka para polskich emigrantów, która w no-
wym kraju szuka spokoju i dobrobytu. Jednak 
nie umieją odnaleźć się w nowej rzeczywisto-
ści.

4–8 listopada godz. 15.00

Spongebob:  
na suchym lądzie 3D (dubbing)

Animacja, przygodowy, komedia; USA; Czas trwania: 
1 godz. 40 min

Gdy zostaje wykradziony sekretny przepis na 
kraboburgery, SpongeBob łączy siły ze swoim 
wrogiem Planktonem, by pokonać nikczem-
nego złodzieja.

Baran 21.03–20.04
Nowe pomysły przyniosą Ci uznanie 
i pieniądze. Powodzeniem zakończą się 
sprawy, które wymagają współpracy z in-
nymi ludźmi. Słuchaj intuicji i nie daj się 
podejść emocjonalnym szantażystom.

Byk 21.04–20.05
Nie bierz wszystkiego do siebie i unikaj 
nerwowych dyskusji. Jeśli zrobisz dobry 
plan i będziesz wytrwały, to spokojnie osią-
gniesz swoje cele. Zabierzesz się za zrobie-
nie wokół siebie większych porządków.

Bliźnięta 21.05–21.06
Sprawy, na których Ci zależy, wreszcie ru-
szą do przodu, a Ty sam będziesz w o wiele 
lepszym nastroju. Unikaj otwartych konflik-
tów i postaraj się być bardziej wyrozumiały. 
Zapisz się na kontrolną wizytę do lekarza.

Rak 22.06–22.07
Szanuj swoje nerwy i nie obiecuj ludziom, 
że rozwiążesz ich problemy. Nie wymagaj 
od siebie zbyt wiele. Spokój i cisza okażą 
się dla ciebie najważniejsze. Pilnuj tego, co 
ważne, a unikniesz kłopotów.

Lew 23.07–23.08
Zawrzesz nowe, inspirujące znajomości. Pa-
miętaj, kto jest Twoim przyjacielem, a kto 
wrogiem, i nie zostawiaj ważnych spraw bez 
nadzoru. Zadbaj o dobrą formę fizyczną i za-
cznij biegać lub ćwiczyć.

Panna 24.08–22.09
Przed Tobą bardzo pracowity czas. Bądź upar-
ty i nie zmieniaj swoich planów. Uda Ci się roz-
wiązać niekorzystne umowy. Daj sobie też 
trochę czasu na odpoczynek i relaks. Uważaj, 
żeby się nie przeziębić.

Waga 23.09–23.10 
Nie rezygnuj zbyt łatwo z tego, co Ci przyjdzie 
do głowy! Sukces zależeć będzie od Twojej 
wiary w siebie i wytrwałości. Zadbaj o dobre 
relacje ze współpracownikami. W kontaktach 
z ludźmi będziesz bezpośredni i szczery. 

Skorpion 24.10–22.11
Czekają Cię zmiany. Może być Ci trudno 
przystosować się do nowej sytuacji. Nie de-
nerwuj się, zanim nie poznasz całej sprawy, 
bo zmiany wyjdą Ci na dobre. Bądź teraz bar-
dziej towarzyski.

Strzelec 23.11–21.12
Będziesz teraz w dobrym nastroju. Sukces 
zawodowy wymagać będzie od Ciebie 
uczciwości i pracowitości. Nie słuchaj plo-
tek, bo pod ich wpływem możesz podjąć 
decyzje, które nie wyjdą Ci na dobre.

Koziorożec 22.12–20.01
W pracy możesz liczyć na większe sukce-
sy, a nawet na nagrodę finansową. Zanim 
podejmiesz ważne decyzje, skonsultuj je 
z najbliższymi. Nie powierzaj swoich spraw 
pośrednikom.

Wodnik 21.01–19.02
W pracy staniesz się pomysłowy i pew-
ny siebie. Masz wiele ukrytych talentów, 
zacznij z nich korzystać. Może Cię czekać 
dłuższa delegacja, szkolenie lub podróż za 
granicę. Szanuj swoje zdrowie!

Ryby 20.02–20.03
Bądź wytrwały w poszukiwaniu nowej pra-
cy, ale wykorzystaj też swoje znajomości. To 
dobry czas na pielęgnowanie uczuć i spotka-
nia rodzinne. Chroń swoją prywatność i nie 
mieszaj spraw towarzyskich z zawodowymi.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam tanio działki budowlane.  
Tel. 518 445 613.

Bramy, balustrady, budowa ogrodzeń. 
Tel. 607 687 306.

Wycinka; pielęgnacja ogrodów.  
Tel. 667 569 562.

Pilnie zatrudnię manicurzystkę/ko-
smetyczkę. Dobre warunki pracy.  
Tel. 668 339 392.

Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 784 
528 758.

Przyjmę zlecenie na docieplenie podda-
szy, dachów stropów, fundamentów, 
budynków gospodarczych, domków 
letniskowych pianą poliureatanową. 
Konkurencyjne ceny! Tanio, szybko 
i solidnie. Tel. 509 175 901.

Przyjme zlecenie na wykonanie do-
cieplenia (elewację) budynków. 
Konkurencyjne ceny, tanio, szybko 
i solidnie. Tel. 509 175 901.

Sprzedam mieszkanie o powierzchni 
64 m2 przy ul. Płońskiej, na osiedlu za-
mkniętym, z piwnicą 5,5 m2 oraz miej-
scem parkingowym. Tel. 509 175 901.

Dotacje unijne PROW 2014-2020. 
Wsparcie do 900 tys. zł z programu  
Modernizacja Gospodarstw Rolnych 
- inwestycje budowlane, nabór wnio-
sków do 17 listopada. Tel. 795 931 529.

Instalacje elektryczne od A do Z – 15 zł 
punkt. Tel. 534 011 229.

Sprzedam mieszkanie 47 m2, II piętro, 
ul. Starzyńskiego, 2 pokoje. Tel. 505 
451 599.

Sprzedam szatkownicę do kapusty.  
Tel. 604 493 538.

Sprzedam dom w Kosewie 90 m2 
z działką 5800 m2. Tel. 602 550 852.

Sprzedam działkę budowlaną 1 400 m, 
Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997 717.

Wynajmę dom 230 m2 - Nowe 
Pieścirogi. Cena 1200zł/mc do nego-
cjacji. Kontakt: 668 270 404. Zdjęcia: 
http://bitly.pl/BTo6B

Wydzierżawię grunty rolne. Tel 797 
507 605.

Sprzedam drewno kominkowo-opa-
łowe. Tel. 887 961 164.

Sprzedam jałówke na ocieleniu, gm. 
Świercze. Tel. 511 948 497.

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

Grupy AA „KEJA”
Chcesz przestać pić? Dołącz do nas! 
Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki 

z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają 

się we wtorki i czwartki o godz. 19.00, 
oraz w niedziele o godz. 18.00.

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

tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć 

szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe 

Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych; 
Zapraszamy na miting grup DDA 

i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30. 
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy 

kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alko-
holików. Zapraszamy na spotkania 
grupy Al-Anon w każdy czwartek 

w godz.19.00–21.00.  
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy 

kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Fryzjerkę zatrudnię w pełnym lub nie-
pełnym wymiarze godzin. Tel. 608 170 
720.

Sprzedam krowy mleczne. Tel. 537 
500 260.

Pilnie sprzedam TANIO dom jednoro-
dzinny, działka 2000 m2. Tel. 723 968 
547.

Mieszkanie do wynajęcia z garażem. 
Tel. 667 569 603.

Sprzedam palnik na olej przepraco-
wany i 1000 l oleju przepracowanego.  
Tel. 537 411 996.

Sprzdam drewno gotowe, suche, po-
cięte, kominkowe i piecowe, liściaste. 
Tel. 501 461 424 po 15.00.

Zatrudnię pomoc domową, 3 razy 
w tygodniu – okolice Nasielska.  
Tel. 602 726 959.

Nauka języka angielskiego dla dzieci 
3+ w świetlicy wiejskiej w Konarach. 
Tel. 691 865 504.

OGŁOSZENIA  
DROBNE

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

To nie problem!!!
Banki odmawiają Ci kredytu?

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

Zadzwoń.
Pomożemy.

Pożyczki i kredyty z dojazdem do klienta.

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

Wolontariat w schronisku
Od wiosny bieżącego roku w schronisku dla zwierząt w Chrcynnie działają wolontariusze, którzy opie-
kują się przebywającymi tam czworonogami. Jest to nieformalna grupa składająca się z 5 osób. Zajmują 
się socjalizacją zwierząt w schronisku, wyprowadzają je na spacery i uczą obycia z człowiekiem. Do ich 
zadań należy także pielęgnacja, czesanie, nauka komend oraz – co najważniejsze – szukanie domów dla 
zwierząt. Koordynatorem wolontariuszy jest Marta Gnatkowska. 
Obecnie wolontariusze prowadzą akcję zbierania karmy i innych rzeczy przydatnych dla psów. Jeżeli ma-
cie stare koce, akcesoria dla czworonogów (stare bądź nowe), np. miski, obroże, smycze, szczotki, można 
je zostawić w jednym z punktów zbiórki. Przyjmowana jest także karma sucha i mokra. Taki niewielki gest 
znaczy bardzo wiele dla opuszczonych zwierząt.
Punkty, w których można przekazywać rzeczy dla zwierząt, to: 
Nasielski Ośrodek Kultury, 
Szkoła Podstawowa w Nasielsku, 
Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach.
Schronisko w Chrcynnie potrzebuje więcej wolontariuszy, którzy bezinteresownie zaangażują się w pomoc 
czworonogom. Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią i chciałbyś poświęcić trochę swojego czasu, możesz skontakto-
wać się z Martą Gnatkowską: tel. 500 707 082. A może chciałbyś adoptować psa? Przyjedź lub zadzwoń: Chr-
cynno 142, tel. 660 277 648. Warto odwiedzić także profil na FB „Bazdomniaki z Chrcynna”.

K.T.

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

To miejsce 

czeka  

na Twoją 

reklamę
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R E K L A M A

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziewiętnastego”, 09.10.2015 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   78 pkt (61,69%)
2. Robert Truszkowski – Piotr Turek   72 pkt (57,14%)
3. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski  63 pkt (50,00%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  62 pkt (49,21%)
5. Krzysztof Brzuzy – Janusz Muzal   59 pkt (46,83%)
6. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski  59 pkt (46,83%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  56 pkt (44,44%)
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  55 pkt (43,65%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1. Robert Truszkowski   104 pkt
2. Mariusz Figurski    99 pkt
3-4. Piotr Kowalski    96 pkt
 Grzegorz Nowiński   96 pkt
5. Zbigniew Michalski   93 pkt
6. Waldemar Gnatkowski   90 pkt
7. Marek Olbryś    83 pkt
8.  Stanisław Sotowicz   82 pkt
9. Krzysztof Michnowski   81 pkt
10. Paweł Wróblewski    72 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK

PIŁKA NOŻNA

Komplet punktów Żbika
To pierwsza w tym sezonie infor-
macja o tym, że Żbik w mijających 
dwóch tygodniach zdobył komplet 
punktów, pokonując dwóch prze-
ciwników przewidzianych na ten 
czas w kalendarzu rozgrywek. 6 
punktów zdobytych w tych dwóch 
spotkaniach to więcej niż połowa 
dotychczas zdobytych punktów 
w 10 rozegranych kolejkach.
Ostatni rywale nie należą wpraw-
dzie do czołówki, ale potrafią nie-
kiedy odebrać punkty najlepszym.  
Żbik od czterech kolejek poka-
zuje nową jakość w grze. Stało się 
to z chwilą objęcia drużyny przez 
nowego trenera Marcina Danie-
lewicza. Wprawdzie Żbik przegrał 
pierwszy mecz, w którym Marcin 
Danielewicz wystąpił w roli trene-
ra Żbika, ale ten mecz pozwolił mu 
w przyspieszonym tempie poznać 
mankamenty drużyny. A było to 
spotkanie z liderem, pierwszym 
kandydatem do awansu, Tęczą 
Łyse. Nowy trener przeżywa każ-
dy mecz i jeszcze się „uczy” Żbika, 
który potrafi postawić się silniej-
szej drużynie, a przegrać ze słabe-
uszem. 
W ostatnich dwóch tygodniach 
Żb ik gra ł  najp ier w„ na w yjeź-
dzie” z Tęczą Ojrzeń, a następnie 
w Nasielsku z PAF (Piłkarska Akade-
mia Futbolowa) Płońsk. W Ojrzeniu 
Żbik wygrał 3:2 (1:1), a w Nasielsku 
4:0 (0:0).
Mecze te były bardzo podobne do 
siebie. Żbik rozpoczął je w dobrym 
stylu. Pierwsze 15 minut należały 
do nasielskiego zespołu. Przy zde-
cydowanej naszej przewadze, w 16. 
minucie meczu Rafał Traczyk, naj-
lepszy snajper Tęczy Ojrzeń, jakby 
tylko czekał na „uśpienie” przeciw-
nika. Przejął piłkę, uderzył ją szybko 
i precyzyjnie i gospodarze prowa-
dzili 1:0. Na szczęście nasi zawod-
nicy szybko odpowiedzieli bramką. 
Strzelił ją Marek Osiński. Później na-
stąpiło pół godziny mniej aktywnej 
gry. Wynik remisowy utrzymał się 
do przerwy.
Po przerwie nasi zawodnicy zno-
wu poszli bardziej zdecydowanie 
do przodu. Efekt był prawie na-
tychmiastowy. Najpierw ponownie 
bramkę zdobył Marek Osiński (50’), 
a 5 minut później wynik na 3:1 pod-
wyższył Damian Drzazgowski. Po 
tej bramce w naszej drużynie na-
stąpiło znowu pewne odprężenie. 
Ten okres pewnego uspokojenia 
wykorzystali gospodarze i 5 minut 
później strzelili bramkę kontaktową 
(60’). Zdobył ją wspomniany wcze-
śniej najlepszy strzelec tej drużyny, 
Rafał Traczyk. Ostatnie pół godziny 
to walka o każdy metr pola. Teraz 
jednak nasi zawodnicy więcej uwa-
gi poświęcali chronieniu własnej 
bramki. Wynik 3:2 utrzymał się do 
końca meczu, ale było niekiedy 
bardzo groźnie. 
Podobny przebieg miało spotka-
nie Żbika z drużyną z Płońska. Grę 
bardziej zdecydowanie rozpo-
czynają nasi zawodnicy. Stwarzają 
sytuacje strzeleckie, brakuje jed-
nak skuteczności. To aktywizuje 

przeciwnika. Ostatnie pół godziny 
pierwszej połowy odbywa się pod 
ich dyktando. W tym czasie stwo-
rzyli przynajmniej trzy okazje, któ-
re mogły zakończyć się objęciem 
przez nich prowadzenia. Na szczę-
ście nasz bramkarz Emil Manik bro-
ni bardzo skutecznie i do przerwy 
utrzymuje się wynik remisowy. 
Druga połowa należy zdecydowa-
nie do naszego zespołu. Szybko 
zdobywa pierwszego gola. Po po-
daniu Rafała Załogi piłkę do siatki 
kieruje Marek Osiński (55’). Kolejne 
gole padają w odstępach 5 minut 
(70’ Osiński z karnego i 75’ Rafał 
Załoga). Sytuację gości z Płońska 
komplikuje fakt opuszczenia boiska 
przez dwóch piłkarzy. Jeden z nich 
otrzymał czerwoną kartkę za wcze-

śniejsze dwie kartki 
żółte. Drugą czer-
woną kartkę otrzy-
mał drugi piłkarz 
za zdecydowanie 
niekulturalne za-
chowanie.
Ostatnie 25 minut 
to zdecydowana 
przewaga naszej 
druż yny.  Wynik 
meczu na 4:0 usta-
la Marek Osiński, 
strzelając na 5 mi-
nut przed końcem 
meczu swoją trze-
cia bramkę.
Teraz przed naszą 
drużyną trzy ostatnie tej jesieni me-

cze ligowe. O komplet punktów (9) 
z pewnością będzie trudno. Dwaj 
przeciwnicy to nasi sąsiedzi, a więc 
mamy mecze derbowe. Obydwa 
gramy na wyjeździe – w Pułtusku 
i w Nowym Mieście. 

W terminie pomiędzy tymi dwoma 
meczami Nasielsk będzie gospo-
darzem pojedynku z Wieczfnianką 
Wieczfnia Kościelna. To w obec-
nym sezonie bardzo groźny zespół. 

andrzej zawadzki


