
www.noknasielsk.pl

To miejsce 
czeka  

na Twoją 
reklamę

tel./fax 023 691 23 43 
gazeta@noknasielsk.pl

R E K L A M A

str. 3Bomby pod mostami
str. 3

str. 11

OBRADOWAŁA RADA

Nasi pomagają 
rolnikom z Brus

str. 9

Awaria za awarią 

str. 3

Idzie jak po grudzie

str. 16



2 Życie Nasielska nr 19 (483); 8.09.–21.09.2017Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna, 
Ewelina Niesłuchowska – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc – ogłoszenia. 

Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski.

Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

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

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

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ 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. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z MOPS

Świadczenia rodzinne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od piątku, 
1.09.2017 r. rozpocznie się okres składania wniosków o zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2017/2018.
W związku z powyższym, Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się z prośbą 
o zapisywanie się od dn. 01.06.2017 r. w celu ustalenia daty i godziny 
złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. (23) 693 30 06. Pozwoli to unik-
nąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach. 
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy 
posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku. 
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  
wraz z dodatkami trwać będzie od 1.09.2017 r. do 30.11.2017 r.
Wnioski należy składać:
 – osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
 – drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz 
bankowość elektroniczna).
Analogicznie, jak przy świadczeniu wychowawczym, decyzje będą wyda-
wane niezwłocznie, w dniu składania wniosku. W tym celu wskazane jest, 
aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami załączyła do 
wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające 
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2016.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,  
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk  
oraz wszystkie osoby odwiedzające  

Urząd Miejski w Nasielsku!
Od dnia 5 maja 2014 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/14 z dnia  
15 kwietnia 2014 roku, Urząd Miejski w Nasielsku jest czynny od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00-16.00, jednakże w poniedziałek praca jest wy-
dłużona do godz. 18.00. Każda komórka organizacyjna Urzędu w obsadzie 
jednoosobowej ma za zadanie zapewnić jej funkcjonowanie w ramach wy-
dłużonych poniedziałkowych godzin pracy. Od wprowadzenia tej zmia-
ny minęły trzy lata, zatem można już dokonać analizy skuteczności tego 
rozwiązania, które nie wydaje się do końca optymalne. Z uwagi bowiem 
na szeroki zakres działań każdego wydziału niemożliwe jest zastępowanie 
przez jedną osobę w tym czasie wszystkich pozostałych pracowników wy-
działu. 
W związku z powyższym, mając na względzie bardziej kompleksową ob-
sługę interesantów podjąłem decyzję, iż z tego punktu widzenia odpowied-
niejsze będzie wydłużenie pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w jeden 
dzień tygodnia o jedną godzinę, jednakże przy pełnej obsadzie kadrowej 
pracowników. Jednocześnie dla zapewnienia zgodnego z prawem 40-go-
dzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy konieczne jest skrócenie 
godzin pracy w innym dniu – w naszym przypadku w piątek. Oznacza to, 
iż Urząd Miejski w Nasielsku będzie czynny w następujących godzinach:
• w poniedziałek – w godz. 8.00-17.00,
• od wtorku do czwartku – w godz. 8.00-16.00,
• w piątek – w godz. 8.00-15.00.
Nowe godziny pracy będą obowiązywały od dnia 1 września br., co ozna-
cza, iż w tym dniu (piątek) Urząd będzie czynny do godz. 15.00. 
Zmianie ulegną też godziny przyjmowania interesantów przez Burmistrza 
Nasielska w poniedziałek – obecnie będą to godz. 15.00-17.00. Nie zmie-
niają się natomiast godziny przyjęć we wtorek.
Pragnę również nadmienić, iż w przedstawionych powyżej zmienionych go-
dzinach od 1 września br. będą pracować również inne jednostki mające 
swoją siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego, tj. Filia Starostwa Powiatowe-
go, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych. 
Z kolei kasa Banku Spółdzielczego mieszcząca się również w budynku Urzę-
du będzie przyjmowała wpłaty w poniedziałki do godz. 16.45, od wtorku  
do czwartku – do godz. 16.00, a w piątek – do godz. 15.00. 
Na koniec chciałbym zaznaczyć, iż nasz nowy system pracy stosuje wiele 
urzędów jednostek samorządu terytorialnego i jest on oceniany pozytyw-
nie. Liczę, iż wyjaśnienie przyczyn zmiany oraz nowe godziny pracy Urzędu 
spotkają się z Państwa akceptacją. 

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Inicjatywa lokalna 

Zapraszamy  
do składania wniosków
Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, 
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społecz-
ności Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mieszkańcy Gminy Nasielsk, osoby zamieszkujące na terenie Gminy 
mogą bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (m.in. fundacji, stowarzyszenia), złożyć wniosek o reali-
zację zadania publicznego do Burmistrza Nasielska.

 

Zadania, które można zrealizować w ramach Inicjatywy Lokalnej
W ramach Inicjatywy Lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne 
wymienione w art. 19b ustawy w zakresie należącym do zadań Gminy 
m.in.:

a) działania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnej obejmujące w szczególności budowę, rozbudowę lub remont 
dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek 
samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej archi-
tektury,

b) działania w sferze kultury, edukacji, oświaty i wychowania,

c) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tury-
styki i krajoznawstwa,

d) działania w sferze ochrony przyrody, w tym zieleni (ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),

e) dzia łania w sferze porządku i  bezpieczeństwa publ icznego, 
f) działania w sferze rewitalizacji.

Wkład mieszkańców w realizację Inicjatywy Lokalnej
Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy spo-
łecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

Wniosek
Wniosek należy składać tylko w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem for-
mularza będącego załącznikiem nr 1 do uchwały.

Termin składania wniosku

Wniosek może być złożony w terminie do dnia 30 września roku poprze-
dzającego rok kalendarzowy, w którym ma być realizowana inicjatywa 
lokalna.

Kryteria oceny wniosków
Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:

 – celowość ze względu na potrzeby mieszkańców;

 – formy udziału mieszkańców w realizacji zadania, w tym wielkość wno-
szonego wkładu własnego przez wnioskodawców;

 – stopień zaangażowania środków budżetu miasta w realizację zadania;

 – spójność wnioskowanego zadania z zadaniami własnymi, polityką i do-
kumentami strategicznymi Miasta;

 – koszt utrzymania wnioskowanego zadania po jego realizacji;

 – trwałość zadania.

Termin rozpatrzenia wniosku

Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia kom-
pletnego wniosku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Na czym polega współpraca w ramach Inicjatywy Lokalnej?

Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji, Burmistrz Nasielska podpisze 
umowę z wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść umo-
wy, jak również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgodnione 
wspólnie.

Wniosek oraz treść uchwały można pobrać ze strony Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
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Doczekali się 
budowy Klonowej
Po wielu latach ape-
le i prośby mieszkań-
ców ul icy Klonowej 
w Nasielsku doczekały 
się realizacji. W końcu 
rozpoczął się remont 
ich ulicy. Wraz z ulicą 
Klonową remontowa-
na jest także ulica Kasz-
tanowa. 
– Wykon awc ą tego 
zadania jest firma Usługi Transportowe, Budowlane i Drogowe, któ-
rej właścicielem jest Ireneusz Ziemiecki ze Starych Pieścirogów. Oferta 
w ogłoszonym przetargu była jedyną. Wykonawca realizuje inwestycję 
za kwotę 491,5 tys. zł – informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału 
Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. W ramach inwestycji wyko-
nana będzie także kanalizacja deszczowa, wylewka asfaltowa oraz zostaną 
zamontowane krawężniki.

Michał B.
INWESTYCJE

Jest asfalt na Waryńskiego  
i Dąbrowskiego
Powody do radości mają mieszkańcy ulic Waryńskiego i Dąbrowskiego 
w Nasielsku – oficjalnie odebrano inwestycję przebudowy tych ulic. Prace 
na drodze gminnej trwały od końca czerwca i zakończyły się 18 sierpnia. 
Wykonawcą zadania o wartości około 408 tys. zł (wraz z nadzorem inwe-
storskim) była firma POLHILD I z Kobyłki.
Wśród prac było wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i na-
wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz odwodnienie tere-
nu. Wybudowano również krawężniki i chodniki.

Drogi w Miękoszynku  
i Miękoszynie
Nową nawierzchnią asfaltową na odcinku około 930 metrów mogą już 
jeździć mieszkańcy ulic Rumiankowej i Chabrowej w Miękoszynku. – 
Wybudowała ją również firma POLHILD I z Kobyłki w ramach zadania 
„Modernizacja drogi gminnej w Miękoszynku” za kwotę około 250 tys. 
zł – mówi Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicz-
nych i Programów Strukturalnych. Nową nawierzchnię położono również  
na odcinku 530 metrów w Miękoszynie od skrzyżowania z ulicą Chabro-
wą do skrzyżowania z Toruniem Dworskim. Odcinek ten wykonała także 
w ramach zadania „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” 
firma POLHILD I. – W ramach tego zadania do tej pory położono również 
asfalt w Jackowie Włościańskim na odcinku 1 km oraz na ulicy Ogrodowej 
w Siennicy – informuje Radosław Kasiak. – Do zrobienia zostały jeszcze 
ulica Narcyzowa w Siennicy, Dębowa w Psucinie, Pniewska Górka. Do-
biegają końca również prace na ulicach Storczykowej i Różanej, gdzie 
kładziona jest kostka brukowa wraz z budową brakujących odcinków ka-
nalizacji, których wykonawcą jest firma KABA z Nasielska – dodaje kie-
rownik Wydziału Inwestycji nasielskiego magistratu.

Michał B. 

Z GMINY

Bomby pod mostami 
W sierpniu br. ruszyły ro-
boty ziemne przy rozbiór-
kach dwóch mostów na 
rzece Nasielnej: w ulicy Ko-
ściuszki i w ulicy Kolejowej 
(Pieścirogi). Jednak szybko 
roboty wstrzymano. 
Okazało się bowiem, że 
obydwa obiekty były „za-
minowane”. Był y to po-
tężne pociski pochodzące 
z czasów II wojny świa-
towej, a więc leżące już 
w nieodpowiednich wa-
runkach ponad pół wieku. 
Sytuacja była więc niebez-
pieczna. 
Jak informuje kpt. Sylwester Ludwiczak z 2 Pułku Inżynieryjnego odkrycie pocisków pod mostem w Pieścirogach 
zgłaszano systematycznie 23 sierpnia – 2 sztuki, 24 sierpnia – 2 sztuki oraz 25 sierpnia – 2 sztuki. Łącznie wy-
dobyto tu 6 pocisków rakietowych z okresu II wojny światowej. Ich zniszczeniem zajął się Patrol Rozminowania 
numer 19 z Nowego Dworu Mazowieckiego, podległy pod 2 Pułk Inżynieryjny z Inowrocławia.
Ten sam patrol zajął się także podjęciem pocisków, jakie znaleziono pod mostem w Nasielsku, który obecnie jest 
rozebrany. Tam 23 sierpnia wydobyto 1 pocisk rakietowy, a 25 sierpnia kolejne 3 pociski rakietowe, które także  
pochodziły z okresu II wojny światowej. 
Wszystkie zniszczono na terenie poligonu w Kazuniu.

Czy to już wszystkie pociski, jakie 
tu pozostały? Jak mówi kpt. Sylwe-
ster  Ludwiczak z 2 Pułku Inżynie-
ryjnego, być może jeszcze w trakcie 
odkrywania ziemi jakieś pociski się 
znajdą. Pewne jest to, że saperzy 
sprawdzili tereny wykrywaczami 
i na ten moment nic więcej nie zna-
leźli. Prace związane z budową mo-
stu w mieście przy ul. Kościuszki 
zakończyć się mają do końca listo-
pada, zaś w Pieścirogach będą trwa-
ły do lutego następnego roku. 

E.G.(az)

Z MIASTA

Awaria za awarią 

Remont mostów na rzece Nasiel-
nej, zarówno przy ulicy Kościusz-
ki, jak i Kolejowej daje się we znaki 
nie tylko kierowcom, ale także 
mieszkańcom. Najpierw przez kilka 
nocy nie działało oświetlenie ulicz-
ne w części miasta, a w pierwszych 
dniach września nieprzewidziane 
skutki odczuli również nasielscy 
Internauci. Awaria dotyczy abo-
nentów sieci Play, a także części 
abonentów sieci Orange i Netii, 
gdyż w poniedziałek, 4 września 
uszkodzony został światłowód.
 – Brak zasięgu wynika z braku 
transmisji do naszej stacji. Pod-

czas remontu zosta ły uszko-
dzone światłowody. Nasza ekipa  
od poniedziałku próbuje naprawić 
uszkodzone światłowody, nie wia-
domo jednak, ile to potrwa – infor-
muje pracownica salonu sprzedaży 
Play w Nasielsku, która otrzymała 
taką informację z działu technicz-
nego Play. 
Problemów takich nie ma Inter-
Soft i Blueconnect, których świa-
tłowody poprowadzone są innymi 
drogami. – Odzywano się do nas 
z Netii w sprawie dzierżawy włó-
kien światłowodowych na czas na-
prawy ich światłowodu. Natomiast 

ciężko oszacować czas usuwania 
awarii. Na tę chwilę zapewne trwa-
ją szacowania – mówi Tomasz Wa-
śniewski z Blueconnect w Nasielsku 
i wydaje się, że abonenci usług inter-
netowych w Netii za kilka dni mogą 
być podłączeni do sieci, jeśli dojdzie  
do finalizacji umów dzierżawy. 
W dzisiejszych czasach, gdy In-
ternet stał się jednym z głównych 
mediów ułatwiających codzienne 
funkcjonowanie, jego brak może 
okazać się dużym problemem. 
Miejmy nadzieję, że awaria zosta-
nie szybko naprawiona.

Michał B.
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KRONIKA OSP
24 sierpnia pożar samochodu oso-
bowego w miejscowości Chech-
nówka. Pożar został ugaszony 
przed przyjazdem Straży Pożar-
nej. Działania strażaków polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia, odłączeniu akumulatora i zakrę-
ceniu zaworu gazowego. W akcji 
uczestniczyły: OSP Nasielsk i OSP 
Nuna.

26 sierpnia pożar drzew w miejsco-
wości Wiktorowo. Działania straża-
ków polegały na podaniu jednego 
prądu wody. W akcji uczestniczyli 
strażacy z OSP Cieksyn.

27 sierpnia pożar pustostanu  
w miejscowości Studzianki. Działa-
nia strażaków polegały na podaniu 
jednego prądu wody i przewietrze-
niu budynku. W akcji uczestniczyły: 
OSP Nasielsk i OSP Psucin.

27 sierpnia pożar sterty gałęzi przy 
drodze wojewódzkiej 621. Działania 
polegały na podaniu jednego prądu 
wody. W akcji uczestniczyli strażacy 
z OSP Nasielsk.

3 września pożar budynku mieszkal-
nego przy ulicy POW. Działania stra-
żaków polegały na podaniu dwóch 
prądów wody, oddymieniu budyn-
ku i usunięciu tlących się przedmio-
tów z pogorzeliska i przelaniu ich 
wodą. W akcji uczestniczyły: OSP 
Nasielsk, OSP Psucin i PSP Nowy 
Dwór Mazowiecki.

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A

W dniu 18.08.2017 r. w miejscowości 
Borkowo funkcjonariusze KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej To-
masza R., który kierował pojazdem 
mechanicznym pomimo orzeczo-
nego przez Sąd zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych.
W okresie od 18 do 30 sierpnia funk-
cjonariusze KP Nasielsk zatrzymali 
dwóch sprawców, mieszkańców po-
wiatu nowodworskiego, którzy do-
konali włamań i kradzieży na terenie 
gminy Nasielsk. Część skradzionego 
mienia odzyskano, podejrzani przy-
znali się do zarzucanych im czynów.

Z POLICJI

Seria włamań  
do pojazdów

Kryminalni nowodworskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami z Ko-
misariatu Policji w Nasielsku zatrzymali Piotra Ś., mieszkańca naszego 
powiatu, podejrzanego o kradzież z włamaniem do pojazdów zaparko-
wanych na terenie Nasielska. 
W nocy z 6 na 7 sierpnia br na terenie Nasielska doszło do serii włamań 
do pojazdów, m.in. na parkingach niestrzeżonych przy ul. Warszawskiej 
i ul. Piłsudskiego. Z samochodów skradziono głównie przedmioty elek-
troniczne na kwotę ponad 3 000 zł. Ze wstępnych ustaleń mundurowych 
wynikało, że sprawca dostał się do środka wybijając szybę. W toku czyn-
ności operacyjnych szybko wytypowali potencjalny adres, pod którym 
mógł przebywać zarówno sprawca przestępstwa, jak i skradzione mienie. 
Typowanie okazało się prawidłowe i w niedługim czasie zaowocowało 
zatrzymaniem 28-letniego Piotra Ś.
Materiał dowodowy zebrany przez policjantów pozwolił na przedstawie-
nie mężczyźnie zarzutu dokonania kradzieży z włamaniem do dwóch po-
jazdów. Piotr Ś. przyznał się do winy. Teraz o dalszym losie włamywacza 
zadecyduje sąd. Za to przestępstwo Piotrowi Ś. grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolności.

Za: www:kppnowydwor.policja.waw.pl

Z GMINY

Dwa segmenty na sprzedaż 

Z całego serca dziękujemy rodzinie,  
sąsiadom, znajomym, parafianom,  

władzom lokalnym, strażakom  
i wszystkim ludziom dobrej woli  
za wsparcie, ogromną pomoc  

i życzliwość okazaną w obliczu nieszczęścia,  
jakie nas spotkało.

Serdeczne Bóg zapłać.

Ela i Andrzej Krakowscy z Wiktorowa

FOTOOBSERWATOR

Śmieci przy Przechodniej 
W naszej gminie nadal znajdują się miejsca, w których wyrzucane są worki 
ze śmieciami. Tym razem ktoś postanowił pozbyć się ich przy ulicy Prze-
chodniej, drodze gruntowej wzdłuż pól, za osiedlem Krupka. W ostatnich 
dniach droga ta jest jednak często użytkowana z powodu objazdów. Śmie-
ci więc można podziwiać w całej krasie.

E.G. (red.)

Dwa segmenty, czyli 8 mieszkań, 
w nowo wybudowanym obiek-
cie w Chrcynnie przeznaczono  
na sprzedaż. O swojej decyzji po-
informował radnych Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, na 
komisji infrastruktury, która odbyła 
się 29 sierpnia br.
Przypomnijmy, że najmniejsze 
z mieszkań ma 20 m2, zaś najwięk-
sze 40 m2. Pieniądze pozyskane 
z ich sprzedaży, zostaną przezna-
czone na budowę mieszkań komu-
nalnych w Pieścirogach. Budowa 
mieszkań w Chrcynnie kosztowała 
1 320 tys. zł. 
 – Dopiero był ten budynek budowa-
ny, bo socjalnego nie mieliśmy i za-
raz sprzedamy. Znowu nie będziemy 
mieli mieszkań socjalnych – mówił 
radny Rafał Dłutowski, który dopy-
tywał się także burmistrza, w jakim 
stopniu sprzedaż mieszkań zwróci 
gminie koszty ich budowy.
 – Ja nie chcę, żeby to się zwróciło, 
ja chcę budować kolejne mieszka-
nia w Pieścirogach. Tu na zysk nie 
patrzymy, tylko zapewniamy usta-
wowe wymagania. Zostawiliśmy trzy 
mieszkania  na zdarzenia losowe, np. 
przemoc w rodzinie, pożar. Na liście 
jest 46 rodzin, które czekają na ko-
munalne mieszkania i 11 rodzin cze-
ka na mieszkania socjalne – mówił 
burmistrz Ruszkowski. 

Poinformował on także radnych, że 
nazywane mieszkania, które dotych-
czas określano jako socjalne, są we-
dług niego po prostu mieszkaniami 
i część z nich zamierza przeznaczyć 
na mieszkania socjalne, zaś część na 
sprzedaż. Tak samo ma być z budyn-
kiem komunalnym na Pieścirogach. 
Tam również nie wszystkie mieszka-
nia będą komunalne, a o ich przezna-
czeniu zadecyduje gmina.
Jak mówiła Bożena Strzelecka, kie-
rownik Wydziału Zagospodarowania 
Przestrzennego i Nieruchomości UM 
Nasielsk, są już osoby zainteresowa-
ne kupnem tych mieszkań. 
Temat ten pojawił się także na sesji 
Rady Miejskiej, 31 sierpnia br. Wtedy 
o politykę mieszkaniową pytał bur-
mistrza radny Grzegorz Arciszewski. 
 – Mamy tyle eksmisji i tyle oczeku-
jących, a my pozbywamy się lokali. 
Dlatego chciałbym poznać kierunek, 
w jakim idziemy, bo nie będziemy 
mieli mieszkań – mówił radny Arci-
szewski.
Burmistrz zapewniał, że zna liczby 
rodzin oczekujących na mieszkania 
i wywiązuje się z ustawowych wy-
magań. Zamierza jednak stworzyć 
w Chrcynnie wspólnotę, która będzie 
przywiązywała uwagę do swojego 
miejsca zamieszkania i będzie o nie 
dbała. Jak dotąd cena za m2 mieszkań 
w Chrcynnie nie została ustalona.

E.G. (i.)

NASZE SPRAWY

Wspieramy rodzinę Krakowskich
Państwo Elżbieta i Andrzej Krakowscy z Wiktorowa, 19 sierpnia br., na sku-
tek wybuchu gazu stracili swój dom. Wszyscy, którzy zechcą ich wesprzeć 
finansowo w tej trudnej sytuacji mogą wpłacać pieniądze na konto „Fun-
dacji EFFATA - by lepiej widzieć i słyszeć” KRS 0000232632 nr konta 
62 8226 0008 0010 6513 2000 0001 z dopiskiem E. i A. Krakowscy. 
Wsparcie materialne można konsultować z panią Elżbietą pod numerem 
tel. 511 223 440.

(red.)
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INWESTYCJE

Świetlica w Krzyczkach 
jeszcze tej jesieni
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę świetlicy dla mieszkańców 
Krzyczek. Zadanie nosi nazwę „Przebudowa i adaptacja istniejącego 
budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców  
w Krzyczkach”. Do konkursu zgłosiły się trzy firmy: DETA Company z 
Warszawy, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD z Nasielska 
oraz Usługi Remontowo - Budowlane „Arbud” z Pułtuska. Pod inwestycję 
zaadaptowany będzie budynek stojący obok dawnej szkoły w Krzyczkach 
Pieniążkach.
- Inwestycja zostanie zrealizowana przez firmę DETA Company w termi-
nie do 30 listopada 2017 roku za kwotę 423  426 zł – informuje Radosław 
Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Progra-

mów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. – Na inwestycję 
udało się pozyskać środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-20. Wniosek składany był przez Zielone Mosty 
Narwi, a kwota dofinansowania wyniosła około 140 tys. zł – dodaje Ra-
dosław Kasiak.
Wygląda na to, że mieszkańcy Krzyczek już w grudniu będą mogli świę-
tować otwarcie centrum kulturalnego w ich miejscowości.

Michał B.

Z MIASTA

Będą lampy na Płońskiej!
G d y  R a d n i  p r z e g ł o s owa l i  
na sesji 3 sierpnia br. uchwałę 
o przeniesieniu 50 tys. zł, któ-
re przeznaczone były na budo-
wę latarni przy ulicy Płońskiej, 
wszyscy byli przekonani, że in-
westycja ta nie zostanie zreali-
zowana w najbliższym czasie. 
Najbardziej rozczarowani takim 
obrotem sprawy byli mieszkań-
cy osiedla przy ulicy Płońskiej. 
Gmina potrzebowała bowiem 
zgody Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich na zajęcie 
pasa ruchu drogowego, któ-
rego MZDW jest zarządcą, aby 
zainstalować dodatkowe lam-
py uliczne. MZDW takiej zgody 
wydać nie chciał i sytuacja stała się patowa. Sprawę opisywaliśmy dokładnie w dwóch poprzednich numerach ŻN. 
Nasza redakcja wytrwale zabiegała o wyjaśnienia, dotyczące problemów z wykonaniem tej inwestycji w MZDW.
Cała sprawa zakończyła się sukcesem. MZDW zmieniło swoje stanowisko i chodnik wzdłuż Płońskiej będzie  
w całości oświetlony. Na ostatniej sesji RM, 31 sierpnia br., radni ponownie przeznaczyli w budżecie 50 tys. zł  
na to zadanie.
Jak informuje skarbnik Nasielska, Rafał Adamski, firma wykonująca inwestycję została wybrana dzięki zapytaniu 
cenowemu. Umowę już podpisano, pracami zajmie się firma MARCO GROUP Marek Czachorowski Inwestycja 
zostanie zrealizowana do końca listopada.

E.G. (i.)

Z GMINY

Przejazd kolejowy zostaje 

Z MIASTA

Urzędnicy pod kontrolą
Od 1 września 61 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku korzysta ze spe-
cjalnych kart, które odbijają w czytni-
kach, przychodząc do pracy i wychodząc 
z niej. Ma to między innymi zakończyć 
spekulacje na temat czasu pracy urzędni-
ków. Teraz szef UM, czyli burmistrz Bog-
dan Ruszkowski będzie dokładnie widział,  
o której godzinie dany pracownik pojawił 
się w pracy i o której opuścił swoje stano-
wisko. 
Inwestycja ta kosztowała naszą gminę  
7  410, 75 zł. Z kart korzystają wyłącz-
nie stali pracownicy magistratu. Przypo-
mnijmy też, że od 1 września zmieniły się 
również godziny pracy nasielskich urzędników. Urząd Miejski czynny jest w poniedziałek w godz. 8.00-17.00,  
od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00, a w piątek w godz. 8.00-15.00. Czy z takich zmian będą zadowo-
leni mieszkańcy naszej gminy?

E.G.

OŚWIATA

Nowa dyrektor LO

Dwa konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, które odbyły się w okresie 
wakacji nie zostały rozstrzygnięte, w związku z czym niemal do pierwsze-
go dzwonka nie było wiadomo, kto obejmie tę funkcję.
- Ustawa oświatowa przewiduje taką sytuację, gdy do konkursu nie zgłosi 
się żaden kandydat i wtedy można powołać dyrektora na okres 10 mie-
sięcy. Postanowiłam tę funkcję powierzyć pani Magdalenie Janiszewskiej, 
która przyjęła tę nominację – informuje Magdalena Biernacka, starosta 
powiatu nowodworskiego.
Magdalena Janiszewska do tej pory uczyła w tej szkole takich przedmio-
tów jak matematyka, informatyka, fizyka i przyroda. Pełniła ona też rolę 
zastępcy dyrektora, podczas wyjazdów dotychczasowej dyrektor Danuty 
Białoruckiej.

Michał B.

W gminie Nasielsk znajduje się 
ponad 300 km dróg gminnych 
i okazuje się, że ich wciąż przyby-
wa. Rada Miejska na ostatnim po-
siedzeniu, 31 sierpnia br., podjęła 
uchwałę o zaliczeniu drogi w Mo-
krzycach Włościańskich do katego-
rii dróg gminnych.
Nasielski magistrat otrzymał pismo 
od PKP PLK S.A. Zakład Linii Kole-
jowych w Bydgoszczy, w którym 
wskazano, iż jeden z przejazdów 
kolejowo-drogowych, położo-
ny jest w ciągu drogi, która nie ma 
statusu drogi publicznej i ma cha-
rakter drogi wewnętrznej. W tej 
sytuacji ten rodzaj przejazdów wy-
posaża się w rogatki stale zamknięte  
na kłódkę, otwierane ręcznie w ra-
zie potrzeby przez użytkownika.
Rzecz dotyczyła właśnie drogi 
w Mokrzycach Włościańskich. PKP 

nie zapewnia dojazdu do nierucho-
mości lokalnym społecznościom, 
a obowiązek ten należy do zadań 
własnych gmin.
– W związku z tym pismem Rada 
Miejska musiała podjąć uchwałę 
o zmianie kategorii drogi. W prze-
ciwnym razie PKP Zakład Linii Ko-
lejowych rozpocząłby procedurę 
likwidacji przejazdu, a tym samym 

kilka gospodarstw, które są tam zlo-
kalizowane, byłyby pozbawione wy-
jazdu – tłumaczy Radosław Kasiak 
z Wydziału Inwestycji, Zamówień Pu-
blicznych i Programów Strukturalnych 
UM Nasielsku. Rada uchwałę podjęła, 
więc mieszkańcy Mokrzyc Włościań-
skich mogą spać spokojnie – przejazd 
drogowo-kolejowy pozostanie.

Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Kot Bob i ja
Są historie, które pomimo tego, 
że są niezbyt skomplikowane ani 
wymyślne, potrafią chwycić za 
serce. Takim dziełem jest z pew-
nością Kot Bob i ja . Jak kocur 
i człowiek znaleźli szczęście na 
ulicy autorstwa Jamesa Bowena.

Tym, co jednak odróżnia wspo-
mnianą powyżej książkę od 
wielu podobnych, jest fakt,  
że zawarta w niej historia wyda-
rzyła się naprawdę. Oto James, 
był y narkoman i bezdomny, 
który żyje obecnie w mieszka-
niu socjalnym, w jednej z gor-
szych dzielnic Londynu i ciuła 
każdy grosz jako uliczny muzyk. 
Do upadku bohatera, jak się później dowiadujemy, doprowadziły częste 
przeprowadzki za młodu, które utwierdziły go w przekonaniu, że nigdzie 
nie ma swoich korzeni i jest wyrzutkiem społecznym.

Drugim bohaterem jest Bob, kot. Jest jak James, tylko w świecie zwierząt 
domowych. To dachowiec o niejasnym rodowodzie błąkający się w po-
szukiwaniu jedzenia po całym Londynie. Obydwaj bohaterowie spoty-
kają się przypadkowo pewnego dnia i od razu przypadają sobie do gustu. 
James przygarnia zwierzę i staje się jego opiekunem. W ten sposób po-
woli uczy się trudniej sztuki bycia za kogoś odpowiedzialnym i powoli 
zmienia się wewnętrznie.

I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp do fabuły. Pomimo nieskom-
plikowanej historii i braku dramatycznych zwrotów akcji wynikających 
z tego, że mamy do czynienia z książką opartą na faktach, to jest coś, co 
przyciąga czytelnika do dalszej lektury. Może chodzi o samo tło historii? 
Londyn i wykluczeni społecznie biedacy szukający ciepła i miłości, nie-
odmiennie mają w sobie coś ze współczesnej wersji powieści Charlesa 
Dickensa. Czytelnicy pragną, by bohaterów spotkała słuszna odmiana 
paskudnego losu i szczerze współczują ich wspólnym zmaganiom z nie-
dostatkiem i innymi aspektami doczesności.

Dodać należy, że książka nadaje się dla czytelników w każdym wieku. 
Autor nie używa w opisywaniu swojej historii wulgaryzmów. Również 
jego wspomnienia z najgorszego okresu życia jako narkomana pozba-
wione są drastycznych szczegółów, co tym bardziej wpływa na wspo-
mnianą „dickensowość” całej powieści. Jest za to w przygodach z kotem 
Bobem sporo humoru i anegdotycznych sytuacji, które może nie do-
prowadzają do wybuchów śmiechu, ale wzbudzają ciepły i serdeczny 
uśmiech.

Kot Bob i ja. Jak kocur i człowiek znaleźli szczęście na ulicy nie jest ar-
cydziełem literatury, jednak ma w sobie urok, ciepło i bezpośredniość, 
które powodują, że łatwo ją polubić, a bardzo ciężko skarcić za jakieś 
jej wady. Polecam lekturę szczególnie na okresy złego humoru i chwi-
lowego załamania wiary w ludzkość. Dodam tylko, że na podstawie tej 
powieści powstał film pt. Kot Bob i ja.

Paweł Kozłowski

Z NOK

Można  
płacić kartą 
W Nasielskim Ośrodku Kultury bilety na organizo-
wane tu imprezy oraz seanse filmowe nasi widzowie 
mogą kupować za gotówkę. 
Ale już od 4 lat Nasielski Ośrodek Kultury prowa-
dzi również internetową sprzedaż biletów. Z każ-
dym rokiem klientów, którzy korzystają z tej formy 
zakupu bądź rezerwacji, jest co raz więcej. Podczas 
tegorocznych wakacji NOK wprowadził kolejne 
udogodnienie dla odbiorców swojej oferty. Kupu-
jąc bilety w kasie, za transakcję zapłacimy także kar-
tą płatniczą. 
Takie rozwiązanie z pewnością docenią wszyscy, 
którzy nie lubią nosić przy sobie gotówki i cenią so-
bie wygodę. Ofertę Nasielskiego Ośrodka Kultury 
oraz Kina „Niwa” można znaleźć na stronie interne-
towej: www.noknasielsk.pl oraz portalu Facebook: 
https://www.facebook.com/NasielskiOsrodekKul-
tury

K.T.

Z UM

Nagroda „Lew Nasielska”
Zgodnie z § 10 ust. 3 Regula-
minu Kapituł y Nagrody „Lew 
Nasielska” do końca września br. 
mogą zgłaszać kandydatów: ko-
misje Rady Miejskiej w Nasielsku, 
instytucje publiczne z terenu gmi-
ny Nasielsk, organizacje pozarzą-
dowe, stowarzyszenia, firmy oraz 
grupa co najmniej 50 mieszkań-
ców gminy Nasielsk.
Wniosek ze zgłoszeniem kandy-
data powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charaktery-
stykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania nagrody „Lew Nasielska”.  
Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu 
zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie nagrodą „Lew Nasielska”.

Za: www.nasielsk.pl

Z NOK

Zapisy na zajęcia 
Tradycyjnie z nowym rokiem szkolnym startuje kolejny 
sezon zajęć w Nasielskim Ośrodku Kultury. Dzieci i mło-
dzież z terenu gminy Nasielsk uczęszczać mogą na zajęcia 
rozwijające zdolności manualne, muzyczne i plastyczne. 
Dla najmłodszych przygotowaliśmy cykl spotkań „Kre-
atywnym być”. 
Są to warsztaty pod kierunkiem pani Beaty Olechowicz, 
które pozwalają w sposób niebanalny i kreatywny spędzić 
wolny czas. Podczas zajęć powstają m.in. ozdoby, zabawki 
i dekoracje. Zajęcia będą odbywały się we wtorki o godz. 
15.30. Dzieci powyżej 9 roku życia zachęcamy do udzia-
łu w zajęciach plastycznych, które rozwijają ekspresję i 
umiejętności artystyczne oraz wyrabiają poczucie estety-
ki. Instruktorem plastyki jest pan Leszek Gałężewski. Zaję-
cia będą odbywały się w czwartki o godz. 15.30. Młodzież 
powyżej 12 roku życia zachęcamy do udziału w warsz-
tatach malarskich z panią Ewą Witkowską. Ich celem jest 
rozwijanie naturalnej twórczej aktywności poprzez po-
znanie, działanie i tworzenie. Warsztaty będą odbywały się  
w soboty w godz. 12.00 – 15.00. Terminy zajęć są do-
stępne na stronie www.noknasielsk.pl
Dla młodych muzyków bądź wszystkich tych, którzy chcą 
rozpocząć swoją przygodę z muzyką, przygotowaliśmy 
naukę gry na pianinie oraz naukę gry na gitarze. Uczestni-
cy zajęć poznają instrumenty oraz ich specyfikę, jak rów-
nież rozwiną swoje umiejętności. Naukę gry na pianinie 
poprowadzi Pan Marek Jurkiewicz (środy od godz. 15.00), 
zaś naukę gry na gitarze - Pan Marek Tyc (piątki od godz. 
15.30).
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Karty zgłoszeń można po-
brać ze strony internetowej www.noknasielsk.pl.  Zapisy 
trwają do 22 września br.

K.T.
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Konkurs dla 
wolontariuszy
Już po raz 7. ogłoszony 
został konkurs pt. „Ma-
zowieckie Barwy Wo-
lontariatu”. Do konkursu 
zgłaszać można wolon-
tariuszy, grupy wolon-
t a r i u s z y  l u b  r o d z i n y, 
które wspólnie podej-
mują działania społecz-
ne. Celami konkursu są 
przede wszystkim: popu-
laryzowanie i wyjaśnianie 
znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw, mających na celu pod-
niesienie prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkań-
ców Mazowsza o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy 
oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolonta-
riackiej. 
Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do 2 paździer-
nika 2017 r. „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap kon-
kursu „Barwy Wolontariatu”, którego pomysłodawcą i organizatorem 
na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. 
Wyłonieni laureaci są automatycznie finalistami konkursu ogólnopol-
skiego. Jego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu w Warszawie. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 listopada 2017 r. 
Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali Kon-
kursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” w listopadzie br. 

Za: www.dialog.mazovia.pl

Z MIASTA

Remonty w placówkach 
oświatowych

Do ostatniej chwili trwały remonty w gminnych placówkach oświato-
wych, by dostosować je do potrzeb najmłodszych uczniów. W związku 
z reformą oświatową, gimnazjum przy ulicy Staszica stało się Szko-
łą Podstawową nr 1. Pomieszczenia, które służyły przez ostatnie dwa 
lata przedszkolakom, należało przystosować dla dzieci z „zerówek”. 
– Prace zostały wykonane do 31 sierpnia przez firmę Deta Company  
za kwotę 120 tys. zł. Dokonano tam remontu łazienek i przystosowa-
nia sal dla uczniów klas zerowych – informuje Radosław Kasiak, Kie-
rownik Wydziału Inwestycji w nasielskim Urzędzie Miejskim.
Prace remontowe wraz z końcem wakacji udało się również zakończyć 
w Przedszkolu Samorządowym. – Dla najmłodszych przedszkolaków 
przystosowaliśmy dwa nowe pomieszczenia na parterze. Wykonała  
je firma Elbrus Developments na kwotę 56  300 zł – mówi kierownik 
Kasiak. Pomieszczenia wydzielono z szatni i pomieszczeń pracowni-
ków żłobka, po sugestiach rodziców przedszkolaków w czerwcu br., 
którzy nie godzili się na podział dużej sali, znajdującej się na pierw-
szym piętrze w budynku. – W celu przystosowania sal wyburzono 
kilka ścian, przedzielono pomieszczenie dotychczasowej szatni, po-
malowano nowe sale, położono wykładziny i umeblowano. Dwie 
nowe sale są oddzielone od żłobka dodatkowymi drzwiami. Będą w 
nich przebywać grupy 2,5-latków i 3-latków – mówi Hanna Szumska, 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego.
Bez zmian pozostało jednak główne wejście do budynku placówki, 
czyli od strony ulicy osiedlowej.

Michał B.

WSPOMNIENIE

Pamięci księdza kanonika Edwarda Packa
W niedzielę, 27 sierpnia 2017 r., 
w godzinach wieczornych zmarł 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
ks. kan. Edward Pacek. Wspania-
ły człowiek, który na trwałe wpi-
sał się w historię Nowego Dworu, 
a zwłaszcza osiedla Modlin Stary. 
Wpisany jest też w historię powiatu 
nowodworskiego, ponieważ przez 
pewien czas pełnił, jako wikariusz, 
posługę kapłańską w parafii Po-
miechowo. Znamienne jest też 
to, że był synem ziemi nasielskiej. 
Urodził się 1 listopada 1942 roku 
w Nasielsku na Broninku w rolni-
czej, gospodarskiej rodzinie.
To pochodzenie z religijnej rol-
n i c z e j  ro d z i ny  m i a ł o,  m o i m 
zdaniem, olbrz ymi wp ł y w na 
jego życiową drogę, drogę ka-
płańską. Był człowiekiem pro-
s to l i n i j ny m,  do b ro du szny m, 

oddanym swemu kapłańskiemu 
powołaniu, skupiającym wokół 
siebie wiernych zarówno tych 
najmłodszych, starszych, i tych 
najstarszych. I co należy mocno 
podkreślić, był wspaniałym go-
spodarzem, oddanej pod swą pie-
czę parafii.
Tę jego gospodarską umiejętność 
dostrzegł z pewnością b iskup 
płocki ks. Bogdan Sikorski skoro 
posłał go na tak „zapuszczoną” 
w latach osiemdziesiątych ubie-
głego stulecia „niwę”, jaką wtedy 
był w jego płockim Kościele Mo-
dlin. 
Modlin był obiektem wojskowym, 
twierdzą w dosłownym i przeno-
śnym znaczeniu. Dla większości 
tutejszych wiernych Kościół był 
odległy. I znowu, w dosłownym 
i przenośnym tego słowa znacze-

niu. Budynku kościoła tu w tym 
czasie nie było. Modlin w struk-
turze Kościoła płockiego należał 
do parafii św. Anny w Pomiecho-
wie. Stąd wynikło to skierowanie 
ks. Edwarda Packa do Pomiecho-
wa skąd miał tworzyć zręby no-
wej parafii modlińskiej. On, młody 
wtedy kapłan, gospodarski syn. 

Gospodarz i duszpasterz pa-
rafii św. Maksymiliana Kolbe-
go w Nowym Dworze Maz 
– Modlinie Starym.
Ta  p r z y s ł o w i o w a  o r k a  
na ugorze przyniosła owoc 
obfity. Zarówno pod wzglę-
dem duchowym jak i mate-
rialnym. Opowiadali mi o tym 
jego parafianie. Znam osoby 
z Nasielska mocno związane 
z modlińską parafią i modliń-
skim  kościołem. No i to, co 
jest najbardziej widoczne, to 
kościół i obiekty parafialne. To 
owoc wspólnej pracy nowo-
dworsko – modlińskich para-
fian i ich Duszpasterza, księdza 
kanonika, rodem z Nasielska, 
Edwarda Packa. To Jego ziem-
ski pomnik. Jego, którego 
ktoś z piszących o nim nazwał 
pierwszym „dowódcą” tej 
duszpasterskiej jednostki. 
W uznaniu jego zasług sa-
morządowe władze Nowego 
Dworu Maz. nadały mu ty-
tuł Honorowego Obywatela 
Nowego Dworu. Pożegnalne 
nabożeństwa i modlitwy trwa-
ły przez prawie cały tydzień. 
Mszy św. pogrzebowej w dniu 
31 sierpnia przewodził biskup 
płocki ks. Piotr Libera. Ks. Kan. 
Edward Stefan Pacek spoczął na 
swym parafialnym cmentarzu. 
Requiescant in pace.

Wspominał  
Andrzej Zawadzki   

O G Ł O S Z E N I E
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Ze wspomnień pielgrzyma

Ogólnopolskie Dożynki w Częstochowie

Trud doceniony
W niedzielę, 3 września br., z udziałem ok. 50 tys. rolników na Jasnej Gó-
rze, odbyły się ogólnopolskie dożynki. Rolnicy parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku, w liczbie 50. osób wraz z księdzem Grzegorzem Ostrow-
skim, włączyli się w największe święto dziękczynienia za plony i chleb 
obecny na polskim stole. Tegoroczne dożynki były również sposobnością  
do modlitwy za poszkodowanych przez nawałnice oraz podziękowaniem 
za solidarność i konkretną bezinteresowną pomoc.
Tradycyjnie na początku sumy, którą celebrował abp Stanisław Gądecki, 
przewodniczący Episkopatu Polski, starostowie dożynek złożyli na ręce 
głównego celebransa, przeora Jasnej Góry i przedstawiciela prezydenta, 
bochen chleba wypieczony z ziarna z pierwszych tegorocznych zbiorów.
W kazaniu abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu 

Polski podkreślił, że troski i wyzwania świata rolniczego każą nam z wiel-
kim szacunkiem patrzeć na pracę rolnika, która, ze względu na uzależnie-
nie od natury, jest wystawiona na większe ryzyko, niż praca innych gałęzi 
gospodarki. Zauważył stagnację w poziomie dochodów rolniczych i fakt, 
że ze względu na zróżnicowane dopłaty w Unii Europejskiej, polscy rolni-
cy pozostają kolonią Zachodu. – A jednak rolnicy nie powinni stracić wia-
ry w pomoc Bożą, bo Pan wie, czego nam potrzeba – mówił abp Gądecki.
Do uczestników dożynek list skierował prezydent RP, Andrzej Duda.
Tradycyjne wieńce dożynkowe, przywiezione z różnych stron kraju, na-
wiązywały do tegorocznego hasła dziękczynienia: „Do naszej Matki i Kró-
lowej” w 300. rocznicę koronacji. – Pracowaliśmy dwa tygodnie przy 
naszym wieńcu. Wykorzystaliśmy ponad 12 tys. kłosów zboża, są kwiaty. 
Mamy literę M symbol Maryi i koronę, bo jest Ona naszą Królową – po-
wiedziała pani Janina Szajkowska z Kątnych, która współtworzyła wieniec 
na tegoroczne dożynki. Wypowiedź została zarejestrowana przez Telewi-
zję Polską i przedstawiona w Wiadomościach o godz. 19.30, a wcześniej 
w Teleekspresie Ekstra.

ks. Grzegorz A. Ostrowski

Idzie błękitna, idzie wesoło, nogi nie 
bolą, pięknie wokoło, ptaszki świer-
golą… – tak śpiewali pielgrzymi 
grupy błękitnej, którzy 6 sierpnia, 
pod opieką księdza przewodnika 
Krzysztofa Drzazgowskiego, wyru-
szyli z Katedry Płockiej w kierunku 
Częstochowy. Dokładnie 168 błę-
kitnych diamentów Maryi z parafii: 
Nasielsk, Nuna, Pomiechowo, Mo-
dlin, Twierdza Modlin i Zakroczym 
przez dziewięć dni maszerowa-
ło w kierunku Jasnej Góry, by tam,  
14 sierpnia wejrzeć w oblicze Matki. 
Najliczniejszą grupę stanowili piel-
grzymi z Nasielska. Księdza Krzy 
sztofa Drzazgowskiego, wikariusza 
parafii Matki Bożej Pocieszycielki 
Strapionych w Winnicy, wspierali du-
chowni: ks. Marcin Niesłuchowski, 
ks. Sławomir Karłowicz oraz klerycy 
Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Płocku. Od trzydziestu sześciu 
lat miesiąc sierpień kojarzony jest z 
Pieszą Pielgrzymką Diecezji Płoc-
kiej. W tym roku pielgrzymowano 
pod hasłem: Żywe diamenty Maryi, 
co oczywiście jest związane z setną 
rocznicą Objawień Fatimskich. Piel-
grzymują nie tylko młodzi, ale i star-
si, z wielkim zapałem, entuzjazmem 
i niezmierzoną wiarą. 
W dzisiejszych czasach, kiedy ob-
serwuje się zatracenie wszelkich 
wartości, kiedy do kościoła przy-
chodzi coraz mniej osób, widok tak 
wielu pielgrzymów napawa rado-
ścią. Ci, którzy nigdy tego nie do-
świadczyli, z pewnością na hasło 
„pielgrzymka” odpowiedzą: odci-
ski, ból, zmęczenie, przecież można 
samochodem. Tegoroczni pielgrzy-
mi mieli do przejścia około 270 ki-
lometrów. W tym roku pogoda nie 
rozpieszczała, szli w ponad trzydzie-
stostopniowym upale, w deszczu  
i w wichurze, ale mimo wszystko,  
na  ic h t warz ac h malowa ł  s ię 
uśmiech. Swe pielgrzymowanie roz-
poczęli 6 sierpnia o godzinie 6.00, 
kiedy to zgromadzili się w Katedrze 
Płockiej, by wspólnie uczestniczyć 
w uroczystej mszy świętej, której 
przewodniczył biskup płocki Piotr 
Libera. O godzinie 7.30 wyruszyli 
na szlak. A jak wygląda dzień z życia 
pielgrzyma? Zazwyczaj dzień roz-
poczyna się pobudką o 5 rano. Na-
stępnie szybkie składanie namiotu, 
oddawanie bagażu. Ci lepiej zorga-
nizowani zdążą nawet zjeść śniada-
nie. Wychodzą na trasę o godzinie 
6.00. Pielgrzymi mają codziennie 
około sześciu etapów, co daje pięć 
postojów i jakieś 35 ki-
lometrów do przejścia. 
Każdego dnia śpiewają 
Godzinki, uczestniczą 
w Eucharystii, konfe-
rencjach, które od-
bywają się w grupach. 
Następnie wspólnie 
spożywają obiad, od-
mawiają różaniec z in-
tencjami pielgrzymów, 
przybywają na miejsce 
noclegu i wspólnie 
gromadzą się na Ape-
lu Wieczornym, po 
którym udają się na za-
służony odpoczynek.  

W telegraficznym skrócie: pierwszy 
nocleg w Sokołowie; dzień drugi to 
msza święta w Głogowcu – miejscu, 
gdzie wielu pielgrzymów wstępuje 
w związek małżeński; następnie Gle-
dzianów; dzień trzeci to Góra Świętej 
Małgorzaty, czwarty – Lutomiersk, 
piąty – Buczek, szósty zaś to słynne 
śniadanie w Zelowie; dnia siódme-
go nocleg w Kaszewicach, ósmego  
w Dubidzach i Apel Wieczorny w 
grupach. Na końcu zaś Wierzchowi-
sko – ostatni nocleg, ostatni wspól-
ny Apel Jasnogórski. Ten wieczór 
jest wyjątkowy. Pątnicy zapomina-
ją o swych bólach. Na ich twarzach 
widać spokój i szczęście, ale też żal 
i tęsknotę, bo pielgrzymowanie do-
biega końca. W grupach panuje ra-
dosna, rodzinna atmosfera. Tego 
wieczoru nikt wcześnie nie pójdzie 
spać, choć następnego dnia po-
budka będzie o 4.30. Rozmowom 
i wspomnieniom nie ma końca.  
14 sierpnia to ostatni, dziewią-
ty dzień pielgrzymowania. Jest do 
przejścia tylko jeden, ośmiokilo-
metrowy etap. Pielgrzymi nie idą,  
a biegną. Dosłownie! Ten, któ-
ry dzień wcześniej mówił: Już nie 
mogę. Nie dam rady, bez trudu 
podbiega, nadąża za grupą, śpiewa 
z całych sił i na nic nie narzeka. Brat 
pełniący funkcję porządkowego już 
nie musi krzyczeć: łączymy grupę, 
podciągamy ogonek. To wspaniały 
dzień – wejście na Jasną Górę. Pąt-
nicy po tylu dniach trudu docierają 
do celu. Nie jeden uroni łzę z rado-
ści i wzruszenia. To chwila zadumy. 
Pielgrzymi wpatrzeni w obraz Jasno-
górskiej Pani, powierzają Jej swoje 
intencje, z którymi pielgrzymowa-
li. O godzinie 9.00 uczestniczą we 
mszy świętej na Jasnogórskich 
Wałach, a następnie wracają do 
domu. Ale pielgrzymi grupy błę-
kitnej jeszcze się nie żegnają. 15 
sierpnia o godz. 21.00 spotykają 

się w nasielskim kościele na wspól-
nym Apelu Jasnogórskim. Śpiewają, 
wspominają, podsumowują, wygła-
szają świadectwa, oglądają zdjęcia. 
Obiecują, że za rok znowu spotkają 
się na pielgrzymkowym szlaku. 
Przez dziewięć dni pielgrzymi 
wspierali siebie na każdym kro-
ku, dodawali otuchy, mobilizowali, 
dzielili wszystkim, czym mieli - od 
kawałka chleba, po ciepłą bluzę, 
byle tylko siostrze, bratu nie było 
zimno. Chyba nigdzie nie można 
doświadczyć takiej ludzkiej życz-
liwości i zostać obdarowanym 
tyloma uśmiechami, co na piel-
grzymce. Były śpiewy, rozmowy, 
żarty, wspólne modlitwy, msze w 
plenerze. Byli tacy, którzy szli pierw-
szy raz, ale też tacy, którzy wytrwa-
le pielgrzymowali po raz trzydziesty. 
Jedni szli całą pielgrzymkę, inni dołą-
czyli w trakcie. 
Pielgrzymka uzależnia, to jest fakt. 
Kto choć raz spróbował, już nigdy  
o niej nie zapomni i będzie wracał. 
Ponad tysiąc śmiałków przezwycię-
żyło swój lęk, ból i szczęśliwie dotar-
ło na Jasną Górę. To nie był spacer, to 
nie był rajd ani wakacyjna przygoda, 
a ogromny fizyczny i duchowy wy-
siłek, dziewięć dni rekolekcji w dro-
dze. Pątnicy mieli pod nogami piach, 
błoto i kamienie, ale gdy tylko pod-
nosili głowę, rysowała się przed nimi 
piękna perspektywa – widok Jasno-
górskiej Pani. To ponad tysiąc piel-
grzymów, a jeszcze więcej intencji. 
Nie obiecywano spokojnej podró-
ży. Ci, którzy nigdy nie byli na piel-
grzymce – nie liczcie na komfort i 
wytchnienie! Można oczekiwać tylko 
jednego – bezpiecznego przybycia 
do Matki Bożej, bo jak mawiał kard. 
Stefan Wyszyński: Najważniejsze jest 
zwycięstwo w małym, w czymś nie-
słychanie małym – nad sobą. 

Wioletta Chmielewska 

O G Ł O S Z E N I E

OŚWIATA

Nowy rok szkolny 
rozpoczęty

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbywało się w szko-
łach w poniedziałek, 4 września, a w przedszkolach w piątek, 2 września. 
Do gminnych placówek oświatowych uczęszczać będzie 2.435 dzieci. 
W poszczególnych szkołach podstawowych, w których znajdują się od-
działy „0” oraz klasy gimnazjalne, naukę podjęło: SP Popowo Borowe 
– 103 uczniów, SP Budy Siennickie – 156, SP Dębinki – 124, SP Cieksyn 
– 284, Szkoła Podstawowa w Pieścirogach – 318, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Nasielsku – 436 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku – 677. 
Natomiast do Przedszkola Samorządowego w Pieścirogach uczęszcza 91 
dzieci, zaś do Przedszkola Samorządowego w Nasielsku – 250 dzieci. 
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy powodzenia!

(red.)
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Święto Plonów 2017
XIX Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej odbyły 
się w niedzielę, 27 sierpnia br., w Sierakowie niedaleko Przasnysza. 
W uroczystościach wzięło udział 27 powiatowych delegacji z wieńcami, 
dziesiątki delegacji gminnych i parafialnych, władze rządowe i samorzą-
dowe oraz setki gości. 
W delegacji powiatu nowodworskiego, na czele której stał Paweł Calak, 
wicestarosta nowodworski, znajdowała się także liczna reprezentacja 
gminy Nasielsk. 
Starostami Dożynkowymi powiatu nowodworskiego byli mieszkańcy 
gminy Czosnów: Bożena Stefańska, której gospodarstwo otrzymało Laur 
Marszałka Województwa Mazowieckiego za chrzan na occie jabłkowym 
oraz Tomasz Guzowski, wzorowo prowadzący rodzinne gospodarstwo 
rolne.
Dziękczynnej mszy św. za tegoroczne plony przewodził biskup diece-
zji płockiej, Piotr Libera. Podczas dalszej części uroczystości wręczono 
odznaczenia państwowe i branżowe oraz nagrody w wielu konkursach. 
Wojewódzkim finalistą Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski producent 
żywności” za olej lniany z ziołami został Krzysztof Kowalski z Winnik 
(GPHU „Kowalski”).

Natomiast w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy reprezenta-
cja powiatu nowodworskiego zajęła II miejsce. Wieniec wykonali miesz-
kańcy Stanisławowa (gm. Pomiechówek). 
W ramach atrakcji, uczestnicy dożynek obejrzeć mogli występ zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, a także odwiedzić stoiska z żyw-
nością tradycyjną i regionalną, przygotowane przez samorząd woje-
wództwa mazowieckiego. 

(red.) na podst.: www.mazovia.pl

NASZE SPRAWY

Nasi pomagają rolnikom z Brus
W nocy z 11 na 12 sierpnia br. przez 
niektóre rejony naszego kraju 
przeszła potężna nawałnica. Żywioł 
szalał w województwach: wielko-
polskim, kujawsko –pomorskim 
i pomorskim, gdzie szczególnie 
ucierpiał powiat chojnicki. Właśnie 
tam, do powiatu chojnickiego, do 
gminy Brusy, trafiły dary przekaza-
ne przez rolników z gminy Nasielsk 
i gminy Pomiechówek. Koordyna-
torem akcji pomocy humanitarnej 
dla rolników, których gospodar-
stwa zostały zniszczone podczas 
nawałnic w naszej gminie, był Je-
rzy Lubieniecki, przewodniczący 
nasielskiej Rady Miejskiej i sołtys 
Lelewa. Jak sam mówi o całej akcji, 
która przebiegała bardzo sponta-

nicznie, dowiedział się przez przy-
padek. 
 – Pani Ewa, z którą spotkałem się 
w Lelewie w sprawie bezpańskich 
psów, powiedziała mi, że sąsiednia 
gmina organizuje pomoc dla rolni-
ków z powiatu chojnickiego. Zapy-
tała czy nasza gmina nie chciałaby 
dołączyć do tej akcji. Uznałem, 
że to dobry pomysł, ale mieliśmy 
bardzo mało czasu, tylko trzy dni, 
na zorganizowanie przewozu i ze-
branie zboża. Zbiórka darów miała 
zakończyć się w sobotę, 26 sierp-
nia br. i tego dnia miał wyjechać 
transport do poszkodowanych 
– wspomina pan Jerzy. – Jeszcze 
23 sierpnia do wszystkich sołty-
sów została wysłana wiadomość 
sms-em o tej akcji i prośba o po-

moc. Następnego 
dnia poszedł kolej-
ny sms. Rolnikom 
z Kaszub potrzebne 
były przede wszyst-
kim p łody rolne, 
więc o to prosiliśmy 
naszych mieszkań-
c ó w.  O d ze w  o d 
soł tysów i  roln i-
ków był ogromny. 
Całe sołectwa, jak 
i poszczególni rol-
nicy: pan Witkowski 
z Czajek, czy pano-
wie Rutkowski i Ka-
nigowski z Jackowa 
Włościańskiego, wzięli udział w na-
szej zbiórce – dodaje.
D ar y  z  ka żdej  m i e j s c owo ś c i 
były zwożone od 23 sierpnia br.  
do bazy firmy transportowej pań-
stwa Osińskich na Broninku. Tu 
wszystko, przede wszystkim zbo-
że i ziemniaki, pakowane było na 
palety i ładowane na samochody 
ciężarowe. Przy załadunku praco-
wali rolnicy, oraz pracownicy firmy 
pana Marka Osińskiego wraz z całą 
rodziną Osińskich. Pracującym przy 
załadunku posiłki przez dwa dni za-
pewniała Restauracja „Stary Młyn” i 
Stowarzyszenie Pozytywna Wioska 
z Woli Błędowskiej. 
Natomiast samochodami cięża-

rowymi osobiście dary prze-
wieźli: Marcin Osiński, Marek 
Osiński, Krzysztof Rostkowski, 
Maciej Zakrzewski. 
 – W sobotę pojechały dwa 
tiry i w niedzielę też dwa. 
W niedzielę, pojechałem wraz 
z panem Markiem Osińskim 
do gminy Brusy. Po terenie 
gminy obwieźli nas tamtejsi 
samorządowcy i to, co tam 
zobaczyliśmy było przeraża-
jące. Las był zupełnie ścięty, 
a gospodarstwa całkowicie 
zniszczone, pozawalane sto-
doły, obory, dachy z domów po-
zrywane. Straszny widok. Rolnicy 
zostali tam bez zboża, w tym roku 
nie będą mieli żadnych plonów. 
Nie mieli paszy dla bydła – opo-

wiada Jerzy Lubieniecki. – Bar-
dzo dziękowali nam za dary, które 
przywieźliśmy. Warto było tam po-
jechać i pomóc – dodaje. 
W sumie w akcji „Płody rolne dla 

rolników z powiatu chojnickiego – 
pomoc rolników gminy Nasielsk”, 
zebrano ok. 50 ton ziarna, w tym 
także ziarna siewnego oraz ponad 
150 kg ziemniaków. 

Natomiast mieszkań-
cy gminy Pomiechó-
wek w ramach akcji 
„Pomoc dla rolników 
z powiatu chojnic-
kiego od rolników 
z gminy Pomiechó-
wek” przekazali 12 
ton ziarna oraz 1600 
litrów wody, 100 kg 
ziemniaków i środki 
opatrunkowe. 

Podziękowania za udział w akcji „Pło-
dy rolne dla rolników z powiatu choj-
nickiego – pomoc rolników gminy 
Nasielsk”, kierujemy do wszystkich 
mieszkańcównaszej gminy i sołty-
sów, którzy przekazali dary i zaanga-
żowali się w pomoc innym; do całej 
rodziny państwa Osińskich z Bronin-
ka, do właścicieli firm transportowych: 
Marcina Osińskiego, Marka Osińskie-
go, Krzysztofa Rostkowskiego, Ma-
cieja Zakrzewskiego; do nasielskiej 
Restauracji „Stary Młyn” i Stowa-
rzyszenia Pozytywna Wioska z Woli 
Błędowskiej oraz do 34. sołectw: 
Broninek (1600 kg), Budy Siennic-
kie (1500 kg), Cieksyn (400 kg), Chr-
cynno (850 kg, 1100 kg kukurydzy), 
Czajki (1000 kg materiał siewny), Dę-
binki (1550 kg), Dobra Wola (1900 kg), 

Głodowo (1000 kg), Jackowo Dwor-
skie (100 kg), Jackowo Włościańskie 
(450 kg), Kątne (600 kg), Kosewo 
(1100 kg), Krzyczki Szumne (1100 kg), 
Lelewo (1800 kg), Lorcin (1850 kg), 
Malczyn (2100 kg), Miękoszyn (1800 
kg), Młodzianowo (650 kg), Mogo-
wo (1400 kg), Mokrzyce Dworskie 
– Ruszkowo (1150 kg), Morgi (1050 
kg), Nowa Wieś (400 kg), Nowa Wro-
na (500 kg), Nowiny (700 kg), Nuna 
(1500 kg), Pianowo (1200 kg), Pniewo 
(600 kg), Popowo Borowe (1500 kg, 
150 kg ziemniaków), Popowo Połu-
dnie (2500 kg), Psucin (4000 kg), Stu-
dzianki (2400 kg), Wągrodno (1050 
kg), Zaborze (1550 kg).

(i.)
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Odpady problematyczne
W związku z tym, że do punktów zbierania odpadów, utworzonych dla działkowiczów, trafiają odpady „pro-
blematyczne” czy niebezpieczne, które tam nie powinny się znaleźć lub przywozicie Państwo odpady  
na PSZOK w dużych ilościach, których nie możemy odebrać, podajemy firmę, która odpłatnie odbiera każdy 
rodzaj odpadów.
Firma EKO ZYSK 1, ul. Modlińska 45, 05-180 Nowy Modlin, tel. 502 530 694, przyjmuje odpłatnie np.:
 – eternit – 600 zł za tonę,
 – papa – 500 zł za tonę,
 – plastiki (np. siding) – 300 za tonę,
 – odpady motoryzacyjne – 500 zł za tonę (same części plastikowe – cena do uzgodnienia),
 – wełna mineralna – 450 zł za m3 .
Przyjmowane lub odbierane przez firmę są również materiały porozbiórkowe, np. gruz (w zależności czy gruz 
czysty czy zmieszane odpady porozbiórkowe) – cena do uzgodnienia, przeterminowane środki ochrony roślin 
lub opakowania po nich – cena do uzgodnienia.
Ponadto informujemy, że punkty dla działkowiczów są monitorowane i za podrzucanie odpadów grożą bar-
dzo wysokie sankcje karne.

Wydział Środowiska i  Rozwoju Obszarów Wiejskich

DLA SMAKOSZY

Coś na obiad i deser
Pomidorowa z naleśnikami
Składniki: rosół, koncentrat pomidorowy, śmietana 18%, mąka, jajko, 
mleko, sól, żółty ser, olej, duże wykałaczki.
Do rosołu dodajemy koncentrat i gotujemy, następnie dodajemy śmie-
tanę. W tym samym czasie, gdy gotuje się zupa, rozrabiamy ciasto na 
naleśniki – do miski dodajemy mąkę, jajko, mleko, szczyptę soli i wszyst-
ko miksujemy. Na usmażone naleśniki ścieramy żółty ser i rolujemy je. 
Ruloniki naleśnikowe kroimy w paski i każdy pasek nadziewamy na wy-
kałaczkę. Gdy na patyczku znajduje się już maksymalna ilość naleśni-
ków, wkładamy je na chwilę do piekarnika, aby ser się rozpuścił. Gotowe 
naleśniki na patykach układamy na brzegu talerza z zupą pomidorową. 

Warzywne spring rollsy
Składniki: papier ryżowy, chiński makaron, ogórki, pomidory, rzodkiew-
ki, żółta papryka, filet z kurczaka, przyprawa do kurczaka, olej.
Wszystkie warzywa myjemy i kroimy w słupki. Filet z kurczaka kroimy 
w kosteczkę i smażymy, na koniec dodajemy przyprawę do kurczaka. 
Makaron chiński przygotowujemy według przepisu podanego na opa-
kowaniu. Następnie bierzemy po kolei papier ryżowy, namaczamy go 
w ciepłej wodzie, układamy na lnianej ściereczce i napełniamy wszyst-
kimi składnikami, tj. warzywami, kurczakiem i ryżem. Następnie zwijamy 
papier ryżowy niczym krokiety. Spring rollsy można jeść zaraz po przy-
gotowaniu. Doskonale się również nadają na lunch do pracy.

Sałatka z krakersikami
Składniki: pikantne małe krakersy, sałata lodowa, orzechy nerkowca, żu-
rawina, słonecznik łuskany, mozzarella, musztarda, miód.
Sałatę rwiemy w kawałeczki i wkładamy do salaterki. Następnie dodaje-
my wszystkie składniki po kolei, tj. krakersy, orzechy, żurawinę, słonecz-
nik i mozzarellę pokrojoną w kostkę. Wszystko mieszamy, a następnie 
zalewamy sosem przygotowanym z dwóch łyżek stołowych miodu i  
3 łyżek musztardy. Sałatkę należy polać sosem chwilę przed podaniem.

Drożdżowe bez roboty
Składniki: 100 g drożdży, 1 szkl. cukru, 1 cukier wanilinowy, 4 jajka roz-
bite widelcem (nie mogą być wyjęte prosto z lodówki), 1/2 szkl. oleju,  
4,5 szkl. mąki, 1 szkl. letniego mleka.
Do miski w odpowiedniej kolejności wkładamy (uwaga, kolejność jest 
bardzo ważna!): pokruszone drożdże, cukier, jajka, olej, mleko, mąkę, 
sól. Całość zostawiamy na 3 godziny. Po tym czasie składniki miksuje-
my (na wolnych obrotach). Piekarnik nagrzewamy do 200°C i pieczemy 
45 minut.

Ciasto czekoladowe z cukinią
Składniki: 2 jaja, 180 ml jogurtu naturalnego, 50 ml oleju, 2 łyżeczki eks-
traktu z wanilii, 160 g drobnego cukru brązowego, 250 g mąki pszennej, 
30 g ciemnego kakao, 2 łyżeczki cynamonu, 1 płaska łyżeczka sody 
oczyszczonej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1/2 łyżeczki soli, ok. 250 
g startej cukinii/marchewki.
Cukinię myjemy, kroimy na mniejsze kawałki i wycinamy miąższ z pest-
kami. Pokrojoną cukinię razem ze skórką ścieramy na tarce. Jeśli jest bar-
dzo soczysta, należy ją odstawić na sitku, by woda odparowała. Można 
również wyłożyć startą cukinię na ręczniku papierowym, który wchłonie 
nadmiar wody.
Do miski dodajemy przesianą mąkę, kakao, cynamon, sodę, proszek do 
pieczenia i sól. W drugiej misce mieszamy dokładnie mikserem (małe 
obroty) jajka, cukier, jogurt, oliwę i ekstrakt z wanilii. Do powstałej masy 
stopniowo przesypujemy suche składniki i całość dokładnie mieszamy, 
by wszystko się połączyło w jednolitą masę. Na końcu dodajemy startą 
cukinię (mieszamy wyłącznie rózgą kuchenną). Gotową masę przekła-
damy do formy, wyłożonej papierem do pieczenia o wymiarach 33×22 
cm. Pieczemy 30 minut w temp. 170°C (bez termoobiegu) lub dłużej, do 
suchego patyczka. Następnie wyjmujemy z piekarnika i studzimy. Ciasto 
możemy udekorować polewą czekoladową.
Polewa czekoladowa: 100 g mlecznej czekolady, 80 g gorzkiej czeko-
lady, 40 g masła.
W garnuszku, na małym ogniu topimy masło. Mieszamy je do momentu 
rozpuszczenia się. Zdejmujemy garnuszek z ognia i dodajemy do niego 
połamaną czekoladę. Całość mieszamy  energicznie, aż otrzymamy jed-
nolitą i gładką polewę czekoladową. Polewę należy odrobinę ostudzić, 
zanim wyłożymy ją na ciasto.

E.G.

PORADY

Miód i jego zalety
Trwa jeszcze lato, ale zaczynają się już chłodniejsze dni i coraz więcej osób dopada przeziębienie. W tym 
okresie częściej zaczynamy sięgać po miód, ten smaczny i zdrowy, złoty płyn. Miód produkowany jest przez 
bardzo pracowite pszczoły, które z pyłku i nektaru kwiatowego potrafią wytworzyć tak bardzo cenny produkt.
Jednak, czy zawsze zdajemy sobie sprawę, jakie są rodzaje miodów i ich właściwości?
Miód to produkt, który nie zawiera tłuszczu, a białko w śladowych ilościach. Zatem węglowodany są podsta-
wowym składnikiem miodu. Białka znajdujące się w miodzie to enzymy pszczele, które powodują przemianę 
dwucukru sacharozy na glukozę i fruktozę. Stanowią one główny składnik miodu w ilości około 75%. Drugim, 
równie istostnym elementem miodu jest woda. Na miód składają się także olejki eteryczne, enzymy, kwasy 
organiczne, barwniki (gł. B karoten), witaminy z grupy, B, prowitamina A, witamina C oraz składniki mineralne, 
w tym: potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo, chlor, siarkę, fluor, cynk czy kobalt. Miód niestety jest wysokoka-
loryczny. To średnio około 330 kcal. Należy jednak pamiętać, że są to wartościowe kalorie. 
Po miód najczęściej sięgamy przy przeziębieniach. Jednak jego właściwości mają znacznie szerszy zakres: miód 
działa przeciwbakteryjnie, wzmacniająco, obniża ciśnienie, poprawia apetyt, zapobiega wzdęciom, koi nerwy, 
działa nasennie, hamuje procesy miażdżycowe, przyspiesza gojenie ran, pobudza pracę mózgu.
Dodatkowo, cenne właściwości miodu doceniono także w kosmetyce – miód pielęgnuje i wygładza. Jeśli 
mamy spierzchniętą skórę warg, możemy ją posmarować miodem.
Nie należy jednak zapominać, że miód traci swoje właściwości w wysokiej temperaturze. Dlatego też nie na-
leży dodawać go do gorącej herbaty czy gorącego mleka. Wystarczy poczekać, aż płyn przestygnie. Podob-
nie jest w kwestii dodawania miodu do ciast czy innych potraw, które są wstawiane do nagrzanego piekarnika. 
I wówczas miód traci swe cenne właściwości. Dlatego też najlepiej spożywać ten słodki przysmak na surowo.
Najprościej miody dzielimy na: nektarowe (kwiatowe) i spadziowe, choć są też spotykane miody mieszane 
(nektarowo-spadziowe).
Miody nektarowe (kwiatowe) są wytwarzane z nektaru kwiatów. Nazwa pochodzi od rodzaju rośliny, z której 
był zbierany pyłek. Najbardziej popularne miody nektarowe to: 
 – lipowy – jasny miód o barwie jasno słomkowej do jasno bursztynowej, o zapachu kwiatów lipy. Jest stoso-
wany najczęściej w przeziębieniach i infekcjach górnych dróg oddechowych. 
 – wielokwiatowy – miód pochodzi z kilku gatunków roślin. Zazwyczaj ma jasnożółtą barwę do herbacianej. 
Polecany w alergiach, chorobach wątroby i serca.
 – akacjowy – bardzo jasny miód o łagodnym smaku, wolno się krystalizuje. Wspomaga pracę układu trawien-
nego.
 – rzepakowy – miód o słomkowej barwie, szybko się krystalizuje. Stosowany w przeziębieniach i chorobach 
układu krążenia.
 – wrzosowy – ma brunatną barwę, jest lekko gorzkawy i ma charakterystyczny wrzosowy smak. Polecany 
w chorobach układu moczowego.
 – gryczany – ciemnobrunatny miód o ostrym smaku, stosowany w infekcjach górnych dróg oddechowych 
i anemii.
 – mniszkowy – miód z pyłku kwiatów mniszka lekarskiego, bardzo słodki, o barwie od ciemnożółtej do jasno-
brązowej. Stosowany przy przeziębieniach.
Kolejnym rodzajem miodów są miody spadziowe, które wytwarzane są ze spadzi iglastej lub liściastej. Miody 
spadziowe zawierają więcej składników mineralnych niż nektarowe. Pachną lekko żywicą. Mają zastosowanie 
w infekcjach górnych dróg oddechowych, astmie, zapaleniach gardła, cukrzycy.
Miody prawdziwe są dość drogie, dlatego mają swoje odpowiedniki w miodach sztucznych, jednak należy pa-
miętać, że te nie posiadają właściwości prozdrowotnych, a jedynie smakowe. 
Jeśli nie jesteśmy pewni, z jakim miodem mamy do czynienia – prawdziwym czy sztucznym –  możemy to 
sprawdzić w dość prosty sposób. Niewielką ilość miodu dodajemy do szklanki z przestudzoną wodą. Strumień 
fałszywego miodu przy nalewaniu jest przerywany, szybko rozpuszcza się w wodzie, natomiast strumień praw-
dziwego miodu jest ciągły. Powinien on osiąść na dnie szklanki, nie rozpuszczać się samoistnie.

Iwona Łątka
Dietetyk medyczny

dietetyk_iwona@wp.pl
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Powracamy do pojemnika w Budach
Jak się okazuje ,tym ra-
ze m to  n i e  wa n da l e 
odpowiadają za prze-
w r ó c o n y  k o n t e n e r 
z ubraniami w Budach 
Siennickich (ŻN nr 18), 
ale kierowca busa, któ-
ry w niego uderzył. Z 
relacji jednego ze świad-
ków zdarzenia wiemy, 
że rozpędzony bus, któ-
ry wyprzedzał kolejne 
pojazdy, chciał uniknąć 
s t ł u c z k i  z  j a d ą c y m 
z naprzeciwka ciągni-
kiem i uderzył w konte-
ner.
Z tego też powodu moż-
na oglądać przewrócony 
kosz i porozrzucane ubrania. Oka-
zuje się bowiem, że nikt nie zawia-
domił właścicieli pojemnika, który 
wygląda jak dawne kontenery Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, ale nie 
ma z PCK nic wspólnego. Należy 
bowiem do Fundacji Eco Textil.
Jak twierdzą mieszkańcy, nie raz już 
zdarzało się, że był on wynoszony 
nocą do pobliskiego lasu, gdzie 
przebierano i zabierano zgroma-
dzone w nim ubrania. O zabranie 
głosu w sprawie poprosiliśmy fun-
dację.
 – Informacji o przewróceniu kon-
tenera nie otrzymaliśmy. Dzię-
kujemy również za informację 
o procederze okradania pojem-
nika. O tym fakcie poinformujemy 
organy ścigania. Niestety, podob-
ne przypadki zdarzają się na te-

renie całego kraju. Jeśli chodzi 
o lokalizację pojemnika, leży ona 
w gestii naszego podwykonawcy, 
który jest za to odpowiedzialny. 
Zwrócimy mu uwagę, by przyjrzał 
się celowości ustawiania kontene-
ra w tym miejscu. Choć praktyka 
wskazuje, że okolice szkół to do-
bre punkty, ponieważ rodzice od-
wożący dzieci na lekcje mogą „po 
drodze” pozbyć się niepotrzebnych 
ubrań – informuje rzecznik funda-
cji, Mateusz Bolechowski. – Kon-
tenery powinny być opróżniane 
dwa razy w ciągu miesiąca, jeśli są 
pełne i otrzymamy informację na 
ten temat (telefony interwencyj-
ne dla każdego województwa do-
stępne są na stronie internetowej 
Fundacji, dla woj. mazowieckiego 
to numer 507-614-139). Pojemni-
karze mają obowiązek opróżnić 

kontener w ciągu 2 dni roboczych 
od otrzymania zgłoszenia. Pozy-
skiwane tekstylia poddawane są 
w stu procentach recyklingowi. 
Większa część ubrań, ze względu 
na ich stan, przetwarzana jest na 
paliwo alternatywne lub czyściwo 
fabryczne, pozostała część trafia 
na eksport lub do sklepów „second 
hand”. Część zysków z przetwarza-
nia tekstyliów trafia na konto naszej 
Fundacji. Pieniądze przeznaczamy 
na pomoc potrzebującym, obec-
nie głównie na realizację programu 
„Rower dla Niepełnosprawnego”. 
Osobę odpowiedzialną za pie-
czę nad pojemnikami na terenie 
gminy Nasielsk zobowiązaliśmy  
do skontrolowania ich w najbliż-
szych dniach – dodaje rzecznik 
Fundacji Eco Textil.

E.G. (i.)

OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 31 sierpnia br., odbyła się XXXVIII sesja nasielskiej Rady Miej-
skiej. Obrady prowadził Jerzy Lubieniecki, przewodniczący RM, a uczest-
niczył w nich pełen skład Rady, tj. 15 radnych. 
Po przyjęciu porządku ob-
rad przewodniczący RM 
udziel i ł  g łosu Katarz y-
nie Świderskiej dotych-
czasowej wiceburmistrz 
Nasielska. W związku z tym, 
że od 1 września została 
powołana na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 1, podziękowała 
za bardzo dobrą współpra-
cę burmistrzowi, radnym, 
urzędnikom oraz wszyst-
kim osobom, z którymi 
pracowała. Bogdan Rusz-
kowski burmistrz Nasielska 
również w ciepłych sło-
wach podsumował dwa lata 
wspólnej pracy z K. Świder-
ską. 
Następnie przewodniczący Rady krótko podsumował swoją działalność 
w okresie miedzy sesjami Rady. Wspomniał m.in. o pomocy materialnej, 
jaka trafiła do poszkodowanych przez nawałnicę rolników z Kaszub, dzięki 
zaangażowaniu 34 sołectw z naszej gminy.
Później burmistrz Ruszkowski omówił problemy, jakimi zajmował się  
w tym okresie oraz przedstawił informacje z pracy poszczególnych wy-
działów nasielskiego magistratu. 
Wśród interpelacji radni zgłaszali następujące problemy: o budowę kana-
lizacji w mieście, nadzór inwestorski, wodociąg na ul. Piłsudskiego, listę 
osób oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne oraz o osobę de-
cydującą o zajęciach odbywających się na stadionie miejskim pytał radny 
Grzegorz Arciszewski; o oczyszczanie rzeki Nasielnej oraz losy ścieżki ro-
werowej pytał radny Dariusz Kordowski, natomiast radny Rafał Dłutowski 
chciał wiedzieć, czy ukończona jest dokumentacja na salę gimnastyczną 
w Popowie Borowym. Radny Antosik mówił o utrudnieniach związanych 
z inwestycją prowadzoną w ulicy Kościuszki – wspominał m.in. o kładce 
dla pieszych, którą nie mogą samodzielnie poruszać się osoby na wózkach 
inwalidzkich oraz o bardzo uczęszczanej ulicy Przechodniej. 
Radny Mirosław Świderski pytał o remont w przedszkolu, o termin powsta-
nia drogi łączącej Elektronową i Warszawską. Radny Marek Ostaszewski 
po raz kolejny przypomniał o fekaliach pojawiających się na ulicy Ko-
ścielnej, chciał wiedzieć, dlaczego „Sanimax” wygrał przetarg na dowoże-
nie dzieci. O kanalizację na ul. Leśnej, naprawę nawierzchni tej drogi oraz 
wykonanie przejścia dla pieszych przy markecie „Mrówka” pytała radna 
Danuta Białorucka. Natomiast radny Marek Jaroszewski pytał o kwotę, jaką 
przeznaczono na remont dróg w Pieścirogach, zaś radny Roman Jaskulski 
przypomniał o ogromnej liczbie samochodów ciężarowych, które jeżdżą 
przez Nunę, niszcząc drogę powiatową. 
Następnie radni zajęli się procedowaniem uchwał. Większością głosów 
podjęli m.in. uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy 
Nasielsk na 2017 rok wraz z autopoprawką, uchwałę o nieodpłatnym prze-
kazaniu pojazdu dla SPZOZ, uchwałę w sprawie sprzedaży lokali miesz-
kalnych, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz 
ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Jednogłośnie podjęto m.in. sześć 
uchwał dotyczących przekształcenia szkół podstawowych z 6 - letnich 
w 8 - letnie.
W odpowiedzi na pytania radnych burmistrz wyjaśniał, że w kwestii kanali-
zacji trwają jeszcze ostatnie ustalenia dotyczące przetargu, zaś jeśli chodzi 
o wodociąg, jest to inicjatywa mieszkańców, którzy przekazali gminie go-
tową dokumentację projektową. Stwierdził, że jest zarządca stadionu miej-
skiego, który zarządza obiektem, ale kierunki sportu w gminie ustala Rada 
Sportu. Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska na-
sielskiego UM wyjaśniła, że już trwają prace przy oczyszczaniu Nasielnej. 
Natomiast Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji z nasielskiego 
UM poinformował radnych, że dokumentacja na salę w Popowie Boro-
wym jest już złożona i niebawem będzie pozwolenie na budowę. Bur-
mistrz zapowiedział, że w związku z utrudnieniami dla niepełnosprawnych, 
związanymi z wykonaniem kładki dla pieszych zwróci się do wykonawcy 
inwestycji w ulicy Kościuszki. Kierownik Wydziału Inwestycji zapewnił, że 
cały czas monitorowana jest kwestia przemieszczania się samochodów 
ciężarowych po naszych drogach. Podjęto decyzję, że na drogach powia-
towych ustawione zostaną znaki ograniczenia tonażu do 10 ton. 
Następnie Jerzy Lubieniecki, przewodniczący RM odczytał pisma skie-
rowane do Rady. Po czym radni w „wolnych wnioskach ” dyskutowali  
na temat utrudnień związanych z trwającymi objazdami. Na tym obrady 
zakończono. 

(red.)
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„Pod Fiołkami”

Działamy, zmieniamy się, rozwijamy
Od lat łączy nas pasja, odpowiedzial-
ność, miłość do dzieci, ale cały czas 
chcemy zdobywać doświadczenie, 
chcemy być jeszcze lepsi. Możemy 
powiedzieć, że teraz sami czujemy 
wewnętrzny spokój. Co się zmie-
niło? Wiele się nauczyliśmy przez 
te kilka lat istnienia. Doszliśmy do 
takiego punktu, że sami jesteśmy 
mocno przekonani o tym, że two-
rzymy naprawdę świetne placówki, 
że wykonujemy – kolokwialnie mó-
wiąc – kawał dobrej roboty. 
Działamy na każdym polu, aby 
rozwijać pasje naszych dzieci, 
aby pokazywać im możliwości.  
To dlatego ciągle się coś u nas dzie-
je, nie ustajemy w staraniach, aby 
przekazywać wiedzę teoretyczną 
i praktyczną z różnych dziedzin, 
ale przede wszystkim, żeby uczyć 
życia i wykorzystywania 
tego, co dają nam obecne 
czasy. W ubiegłym roku 
szkolnym odbyliśmy wie-
le wycieczek: między in-
nymi do Zoo, na Cmentarz 
Powązkowski (w ramach 
zadumy nad listopadowy-
mi świętami), do Magicz-
nych Ogrodów (aby uczcić 
Dzień Dziecka),  do Le-
gionowa, gdzie czciliśmy 
majowe Święta i mieliśmy 
lekcję trudnej dla Polski historii. Po-
jechaliśmy do teatru i połknęliśmy 
bakcyla, więc w tym roku rów-
nież planujemy cykl wyjazdów 
na różne sztuki. Nie wspomnę tu 
o mniejszych, bliższych i lokalnych 

wycieczkach: jak choćby ta do pie-
karni, gdzie „piekliśmy” chleb.
Zapraszamy do siebie mnóstwo go-
ści: pisarzy (Mira Białkowska, Hanna 
Niewiadomska, Tom Justyniarski), 
przedstawicieli policji itd. Jedną 
z comiesięcznych niespodzianek 
było przybycie do nas mobilnego 
planetarium. W ramach integracji 
rodzinnej i budowania więzi zorga-
nizowaliśmy rodzinny piknik w Nos-
selii (Dawna Farma Krzyczki), piknik 
z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziec-
ka, zapraszaliśmy rodziców na na-
sze akademie, które odznaczały się 
niezwykle wysokim poziomem – 
organizacyjnym oraz merytorycz-
nym. Przygotowaliśmy Dni Otwarte, 
ferie dla dzieci szkolnych i tych spo-
za naszej szkoły. Byliśmy obecni na 
Dniach Nasielska, gdzie braliśmy 

czynny udział w zbiórce pieniędzy 
na rzecz Naszej Nikolki. Włączyli-
śmy się na niebiesko w Światowe 
Dni Świadomości Autyzmu. Nie 
jesteśmy bierni, wręcz przeciw-
nie. Chcemy być tam, gdzie coś się 

dzieje, gdzie trzeba coś zrobić, gdzie 
widzimy możliwości, aby przekazać 
coś dzieciom. 
Nasze placówki są coraz bardziej 
popularne poza Nasielskiem. Wi-
dzimy rosnące zainteresowanie. 
Współpracujemy z Radiem Hobby 
z Legionowa, którego założyciel  
powiedział: „Jesteście za dobrzy, ale 
bądźcie tacy, róbcie to, co robicie” 
i stwierdził, że zazdrości naszym 
uczniom takiej szkoły. Interesuje się 
nami także prasa – nowodworska, 
ciechanowska.
Jednym z naszych osiągnięć, z któ-
rego wszyscy są dumni, bo akcja 
przerosła nasze oczekiwania, była 
zbiórka zabawek na rzecz dzieci 
z Centrum Zdrowia Dziecka w War-
szawie. Ilość zabawek, jaką zawieź-
liśmy do Instytutu, była naprawdę 

imponująca. Nasze Scudo 
pękało w szwach. W naszej 
inicjatywie, oprócz placó-
wek „Pod Fiołkami”, wzię-
ło również udział drugie 
niepubliczne przedszkole 
z Nasielska, co spotęgowało 
siły i wyniki!
Rozwijamy się stale. Zain-
westowaliśmy w salę in-
teraktywną z pomocami, 
nowoczesny elektroniczny 
dziennik, zewnętrzną siłow-

nię, którą planujemy w przyszłości 
rozbudować, podobnie zresztą jak 
naszą wspaniałą salę SI. Organizu-
jemy koła zainteresowań, turnieje 
piłkarskie, szachowe itd. Cichutko 
myślimy o kolejnych inicjatywach. 

Aż się trochę siebie boimy, bo raz 
wypowiedziane marzenie tak szyb-
ko kiełkuje, że natychmiast prze-
chodzimy do realizacji. Możemy już 
teraz zdradzić, że przymierzamy się, 
aby za chwilę wystartować z projek-
tem żywieniowym, który przybliży 
zasady zdrowego i racjonalnego 
odżywiania oraz pomoże ukształto-
wać dobre nawyki żywieniowe. Bę-
dzie to świetne dopełnienie zdrowej 
kuchni, którą możemy się szczycić, 
bo dzieci uwielbiają obiady serwo-
wane „Pod Fiołkami”. 
Tymczasem 4 września z nową 
energią wystartowaliśmy w nowy 
rok szkolny. W wakacje nikt z nas 
nie próżnował. Nasza Szkoła otwar-
ta jest prawie cały rok – tu ukłon 
do Was, Drodzy Rodzice, wiemy 
jak ciężko godzić pracę i życie ro-
dzinne. Chcemy Wam pomóc i za-
opiekować się Waszymi dziećmi 
najlepiej, jak potrafimy. 5 wrze-
śnia wyjechaliśmy na wycieczkę 
do Sierpca, do Muzeum Wsi Ma-
zowieckiej. Ruszamy „z kopyta” 

w kierunku zdobywania wiedzy, 
umiejętności i sprawności. Kon-
tynuujemy jazdę na basen, hi-
poterapię, jazdy konne, karate, 
intensywną naukę języka angiel-
skiego (5xtyg.), języka rosyjskiego 
(2xtyg.), dokładamy język niemiec-
ki (2xtyg.). Dajemy opcje – nie 
przymuszamy - dajemy wybór. 
Nasza Szkoła jest dla wszystkich. 
Dosłownie. Państwo, wybierając 
ją dla własnego dziecka, podej-
mujecie dobry wybór. Powiecie: 
„Muszę zapłacić czesne…”. Tak, 
ale niewielkie. A co w zamian? 
Komplet podręczników, wszyst-
kie pomoce, materiał y dydak-
tyczne, wszystko, o czym piszę 
powyżej, w znacznej mierze f i-
nansowane wycieczki. Sumując 
roczne wydatki na szkołę wycho-
dzi porównywalnie… Rodzice, 
w każdej chwili możecie dokonać 
dobrego wyboru i przyjść do nas. 
W każdym razie zróbcie spacer na 
Ogrodową. Zapraszamy!

M.F. 

U HARCERZY

Wakacje z ZHR
Jest taki czas w roku, kiedy słońce 
zaczyna mocniej przygrzewać. Są 
to oczywiście wakacje!  Dla wielu 
idealnym sposobem na  spędze-
nie wolnego czasu jest chodzenie 
po  górach. Niezmiennie w  mo-
dzie są także kolonie sportowe, 
konne  i  inne wyjazdy, na  któ-
rych dzieci mogą nauczyć się 
wielu przydatnych umiejętności. 
Obozy harcerskie i  kolonie zu-
chowe są niepowtarzalną okazją 
do  rozwijania dziecięcych pasji, 
samodzielności i  innych aspek-
tów kształtujących charakter. 
Tegoroczne lato sprzyjało wy-
jazdom i wędrówkom, na któ-
re wybrały się również  harcerki 
i  zuchenki z nasielskiego śro-
dowiska ZHR. Od 15 l ipca do  

1 sierpnia 2017 r. 
d z i e w c z ę t a  z  
1  N a s i e l s k i e j 
D r u ż y ny  H a r-
cerek „Pratum” 
przebywał y na 
obozie harcer-
skim w Popiel-
nie nad jeziorem 
Ś n i a r d w y.  To 
niezwykłe miej-
s c e  s p r z y j a -
ło zdobywaniu 
sprawności, organizowaniu gier 
terenow ych oraz poznawaniu 
nowych przyjaciół. Harcerki co-
dziennie uczestniczył y w zaję-
ciach przygotowanych zgodnie 
z planem pracy. 

W dn iac h o d 8 do 16 s i e rp -
nia 2017 r.  zuchenk i  z  1  NGZ 
„Mieszkańcy Zaczarowanej Łąki” 
oraz zastęp harcerek wyjecha-
ły na kolonię do Władysławowa. 
W tym czasie organizowano dla 
nich zabawy, zajęcia i relaks na 
plaży, gdzie pod czujnym okiem 
ratowników korzystał y z uro-
ku przebywania nad morzem. 
Wychowawcami i komendantką 
tych wyjazdów byli instruktorzy 
harcerscy. Należy tu podkreślić,  
że są oni  wolontariuszami, którzy  
organizują dzieciom czas całko-
wicie bez  wynagrodzenia finan-
sowego. Jedyną i  najważniejszą 
nagrodą za  wykonywaną pra-
cę kadry zuchowej i harcerskiej 
jest przede wszystkim uśmiech 
dzieci i  wdzięczność rodziców. 
Zapraszamy do naszych drużyn 

wszystkie chętne dziewczynki, 
które chciałyby zostać harcerka-
mi lub zuchenkami. 
W tym roku na wakacyjny wy-
pocz ynek ze Związk iem Har-
c e r s t w a  R z e c z y p o s p o l i t e j 
wyjechało z Nasielska łącznie  
40 osób.  Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli podczas organi-

zacji tych wyjazdów,  a szczegól-
nie panu Burmistrzowi Nasielska 
za wspieranie działań nasielskiego 
ZHR-u i dofinansowanie kosztów 
transportu w trakcie tegorocz-
nych wyjazdów. Mamy nadzie-
ję, że za rok znów spotkamy się  
na harcerskim szlaku.  

Czuwaj! phm. Ewa Kamińska HR

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

ZAPROSZENIE 
III Turniej o Puchar Proboszcza
Proboszcz parafii pw. bł ks. Jerzego Popiełuszki zaprasza chętnych  
d o  u d z i a ł u  w  I I I  t u r n i e j u  o  p u c h a r  p r o b o s z c z a ,  k t ó -
r y  o d b ę d z i e  s i ę  w  N u n i e  w  n i e d z i e l ę ,  17  w r z e ś n i a  b r.  
Współorganizatorem turnieju jest jego ubiegłoroczny zwycięzca, dru-
żyna OSP Nuna.



138.09.–21.09.2017; Życie Nasielska nr 19 (483) PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA 

6–10 września godz. 15.00

Kapitan Majtas:  
Pierwszy wielki film 2D 

(dubbing)
Animacja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 29 
min.
Dwóch złośliwych dzieciaków, George Beard 
oraz Harold Hutchins, hipnotyzują swojego 
dyrektora szkoły i zmieniają go w postać z ich 
komiksu. 

6–10 września godz. 17.00

Spider-Man:Homecoming 
3D (napisy)

Akcja, sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 13 min.
Peter Parker pod okiem swojego mentora To-
ny’ego Starka stawia czoło niebezpiecznemu 
przestępcy Vulture’owi, który stanowi zagro-
żenie dla najbliższych Spider-Mana.

6–10 września godz. 19.30

Annabelle: Narodziny zła 
(z napisami)

Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 49 min.
Annabelle powraca! Kilka lat po tragicznej 
śmierci córeczki lalkarz i jego żona przyjmują 
pod swój dach zakonnicę i dziewczynki z sie-
rocińca, które niedługo potem staną się celem 
opętanego dzieła rąk lalkarza - Annabelle.

13–17 września godz. 15.00

Gang Wiewióra 2 (dubbing)
Animacja, komedia, przygodowy; Kanada, USA, 
Korea Południowa; Czas trwania: 1 godz. 26 min.
Wiewiór razem ze swoimi przyjaciółmi powra-
ca, aby nie dopuścić do budowy Parku Roz-
rywki.

13–17 września godz. 17.00

Renegaci (z napisami)
Thriller, akcja; Francja, Niemcy; Czas trwania: 1 godz. 
46 min.
Siły specjalne amerykańskiej marynarki od-
krywają skarb znajdujący się na dnie bośniac-
kiego jeziora. 

13–17 września godz. 19.00

Bodyguard zawodowiec  
(z napisami)

Akcja; USA; Czas trwania: 1 godz. 51 min.
Światowej klasy ochroniarz dostaje za zadanie 
zadbać o bezpieczeństwo zawodowego za-
bójcy, który musi zeznawać w Międzynaro-
dowym Trybunale Sprawiedliwości.

20–24 września godz. 15.00

Super Spark: Gwiezdna 
misja 3D (dubbing)

Animacja, przygodowy; Kanada, Korea Południowa; 
Czas trwania: 1 godz. 30 min.
Trzynaście lat temu wszechmocny Gene-
rał Zong przejął kontrolę nad Planetą Bana. 
Jego kolejnym celem jest opanowanie całe-
go wszechświata. Jeżeli zdobędzie moc be-
stii - Krakena, będzie nie do pokonania. Plan 
szaleńca przejrzał dzielny i odważny Spark 
z przyjaciółmi Vix i Chunkiem. Wyruszają ra-
zem, by ocalić świat. Przed nimi wielka przy-
goda i mnóstwo niebezpieczeństw. Gwiezdną 
misję czas zacząć!

20–24 września godz. 17.00

Na układy nie ma rady
Komedia obyczajowa; Polska
Kiedy Marek dostaje propozycję, jaką jest po-
sada drugiego wiceministra, jego dotychcza-
sowe życie diametralnie ulega zmianie. 

20–24 września godz. 19.00

Mroczna wieża (z napisami)
Fantasy, horror; USA; czas trwania: 1 godz. 35 min.

Baran 21.03-20.04
Nie narzekaj na brak czasu. Zrób porząd-
ny plan najpilniejszych zadań, a potem się 
go trzymaj. Chętnie będziesz pomagać in-
nym, ale nie zapominaj o sobie. Przekonaj 
innych do swoich ambitnych planów.

Byk 21.04-20.05
Nie przejmuj się tym, co na temat Twoje-
go związku sądzą inni. Masz powodzenie, 
ale unikaj plotek i przechwałek. Pamiętaj 
o swoich zobowiązaniach Nie angażuj się 
w ryzykowne przedsięwzięcia. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Przejrzyj swoją korespondencję i upew-
nij się, że nie przegapiłeś żadnego wezwa-
nia z banku lub urzędu. Będziesz w dobrej 
kondycji, ale szanuj swój kręgosłup. Uda Ci 
się poprawić relacje z rodziną.

Rak 22.06-22.07
Na urlopie nie planuj wielkich porządków 
i zakupów, tylko odpoczywaj. Zadbaj 
o zdrowie i nerwy, trzymaj się z dala od 
konfliktów. Unikaj gwaru i tłumu, daj sobie 
czas do namysłu, snu i czytania książek.

Lew 23.07-23.08
Nie denerwuj się, jeśli jakieś Twoje plany 
zmienią się w ostatniej chwili. Wyjdzie Ci 
to tylko na dobre. Nie odkładaj niczego na 
później, bo zaległości popsują Ci weekend. 
Unikaj przykrych dyskusji rodzinnych.

Panna 24.08-22.09
Któryś z kolegów może prowokować innych 
do awantury, ale Ty trzymaj sztamę z zaufa-
nymi osobami. Uważaj na słowa, nie daj się 
sprowokować. Zdrowie będzie Ci dopisywać, 
ale unikaj tłuszczu i ostrych przypraw.

Waga 23.09-23.10
Bądź odważny i nie obawiaj się wyra-
żać głośno swoich opinii. Popraw relacje 
z przyjaciółmi, których ostatnio odstawiłeś 
na boczny tor. Nie będziesz narzekać na 
brak miłego towarzystwa.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz teraz bardzo przedsiębiorczy i po-
mysłowy. Finanse poprawią się, nie będziesz 
narzekać na pieniądze. Spodziewana rów-
nież wygrana na loterii. Wybierz się w miej-
sca, które lubisz. Zregenerujesz siły. 

Strzelec 23.11-21.12
Niezałatwione dotąd sprawy doprowadzisz 
do szczęśliwego finału. Szykują się zmiany 
w różnych sferach Twojego życia. Zasta-
nów się nad swoim postępowaniem i po-
rozmawiaj szczerze z rodziną.

Koziorożec 22.12-20.01
W finansach bez zmian. Przemyśl każ-
dy ruch finansowy zwłaszcza dotyczący 
zakupów. Niezałatwione dotąd sprawy 
doprowadzisz do szczęśliwego finału. Pod-
chodzisz do siebie za bardzo krytycznie.

Wodnik 21.01-19.02
Będziesz teraz duszą towarzystwa. Ludzie 
będą się do Ciebie garnąć. Z nieoczeki-
waną wizytą dotrą nawet dalsi krewni. Je-
śli myślisz o zmianie pracy, to zacznij coś 
robić w tym kierunku. Ogranicz słodycze.

Ryby 20.02-20.03
Nie tylko poprawisz sobie nastrój, ale też 
dobrze wyjdziesz na odświeżeniu pewnych 
znajomości. Nie spędzaj urlopu na działce, 
tylko wybierz się w podróż o której marzysz 
od dawna. 

HOROSKOP
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DROBNE
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy koło Nasielska przyjmie Panie 
do pracy na stanowiska: OPIEKUNKA 
DO OSÓB CHORYCH I SPRZĄTANIE. 
Prosimy o kontakt od poniedziałku do 
piątku w godz. 8-16 pod nr tel. 603 555 
624 lub 23 69 12 284.
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733 
679 795.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529 925.
Atrakcyjne działki budowlane i inwesty-
cyjne (uzbrojone) przy ul. Piłsudskiego 
w Nasielsku. Tel. 696 468 255.
Przyciemnianie szyb samochodowych.  
Tel. 532 429 801.
Dotacje PROW 2014-2020. Wkrótce 
nabór „Modernizacja Gospodarstw 
Rolnych” na obszarach Natura 200(za-
kup maszyn, inwestycje budowlane). 
Wypełnianie wniosków Tel. 795 931 529.
Firma BUD-MAR NASIELSK zatrudni 
monterów stolarki okiennej i drzwiowej. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny Tel. 509 175 901 lub kontakt 
mailowy: handlowcy.budmar@wp.pl
Zatrudnię do sklepu spożywczo-mono-
polowego w Świerkowie. Mile widziane 
doświadczenie. Tel. 663 747 656.
Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku.  
Tel. 601 187 504.
Sprzedam kawalerkę w Nasielsku.  
Tel. 601 187 504.
Zatrudnię Panią do porządków w domu 
i hodowli małych psów. Lorcin. Tel. 603 
809 653.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.
Korepetycje z języka angielskiego.  
Tel. 509 708 992.
Skup samochodów złomowanych.  
Tel. 503 531 687.
Dam pracę przy sprzątaniu obiektów 
biurowych w okolicach Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Seltik Sp. z o.o. tel. 22 
299 01 90, e-mail: rekrutacja@seltik.pl
Warsztat zatrudni mechanika samo-
chodowego oraz przyjmie uczniów na 
praktyki. Nasielsk. Tel. 604 897 841.
Tuje Szmaragd 90 cm – 12 zł. Tel. 604 
257 975. 
Krzewy ozdobne, borówka. Tel. 604 257 
975.
Wynajmę lokal 40 m2 pod działalność 
przy ul. Staszica 1e. Tel. 664 054 408.
Sprzedam termę 60 l, używaną 6-mie-
sięcy. Tel. 664 054 408.
Sprzedam lodówkę Polar (biała, wymiary 
170 x 60) i wózek dziecięcy (kolor czerwony).  
Tel. 506 801 422.
Korepetycje z matematyki na każdym 
poziomie. Tanio. Tel. 798 714 084.
Sprzedam działkę budowlaną w centrum 
Nasielska. Tel. 669 209 995.
Poszukuję kierowcy C+E wywrotka. Praca 
okolice Nasielska. Tel. 504 245 276.
Sprzedam słomę w belach. Tel. 696 192 
108. 
Mieszkanie do wynajęcia w bloku przy  
ul. Elektronowej, 2 pokoje. Tel. 604 327 
233.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 
774.
Kupię mleko w hurtowej ilości. Tel. 696 
623 424
Doświadczonego, złotą rączkę, na stałe 
do dojazdowych remontów/konserwacji 
2 domów, Jurzyn, ew. noclegi. Tel. 512 
891 941.
Zapraszam 14.09.br. w godz. 12- 18 
na dzień otwarty do Kliniki Zdrowia 
Fizjoterapii i Masażu Anna Cygańska, 
ul. Jagiełły 2, 05-190 Nasielsk. Tel. 506 
915 950.
Pielęgnacja ogrodów i wycinka drzew. 
Tel. 667 569 562.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667 
569 562.

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

To miejsce 
czeka  

na Twoją 
reklamę

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne  

dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2400 i trwa do godziny 730 dnia następnego  
pod wskazanym numerem telefonu 572 388 046

4.09.–10.09.2017 r. – Apteka ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.

11.09.–17.09.2017 r. – Apteka Alma ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

18.09. - 24.09.2017 r. - Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.

25.09.–8.10.2017 r. – Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk.

  Na podstawie Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2016 r.

(red.)
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Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 

położonego w mieście Nasielsku przy ul. Sportowej 10 B 
stanowiącego własność Gminy Nasielsk

Podstawa prawna
Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn.zm.), Uchwała Nr XXXV/272/17 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.)  
Przedmiot sprzedaży
W granicach działki nr 526/6 o pow. 0,0557 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr OS1U/00023012/0 zlokali-
zowane są 2 budynki mieszkalne o adresach Sportowa 10 A i Sportowa 10 B. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Sportowej 10 B w Nasielsku 
o powierzchni 20,28 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2028/11393 części  w nieruchomości wspólnej. 
Przedmiotowy lokal znajduje się w południowej części w/w budynku. Lokal składa się z pokoju z aneksem 
kuchennym, łazienki z wc i korytarza- komunikacja. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczna oświe-
tleniowa, zimna woda bieżąca z sieci miejskiej, kanalizacja sanitarna z sieci miejskiej, ogrzewanie- kuchnia 
węglowa. Stan techniczny elementów wykończenia i wyposażenia lokalu- zły. Układ pomieszczeń w lokalu 
- standardowy.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
20 400,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych).
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od 
ceny wywoławczej.
Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego terminu 
sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. 
Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa 
tysiące pięćset złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające oso-
bowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 2 października 2017 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 
0000 1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 2 października 2017r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od 
zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestni-
kom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości 
uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• okazania dowodu wniesienia wadium,
• okazania dowodu tożsamości,
• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, 

warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do 

rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych 
notarialnie),

• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości,

• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,

• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie 
aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,

• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub 
jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświad-
czony notarialnie),

• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego 
winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro 
przy pokoju 214), 
na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, 
w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ 
w gazecie Życie Nasielska oraz w gazecie o zasięgu powiatowym. 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Rada Działalności 
Pożytku Publicznego 
W związku z upływem dwuletniej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy 
Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
26.03.2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu dzia-
łania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spo-
tkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się, 20 września 2017 roku,  
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Podczas spotkania zostaną 
przeprowadzone wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na następ-
ną dwuletnią kadencję.

Spośród zgłoszonych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie wybra-
nych 5 osób, którzy będą współtworzyć skład ww. Rady. Członkowie Rady będą pełnić funkcje 
społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Załącznika do ww. Uchwały wybory odbywają się spośród zgłoszonych osób. 
W związku z tym prosimy o zgłaszanie osób chętnych do pracy w Radzie, na załączonym dru-
ku, do dnia 15 września 2017 roku do godz. 15.00 w formie papierowej w punkcie podawczym 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub elektronicznie na adres: um@nasielsk.pl.

Z UM

Pomoc  
dla poszkodowanych rolników 
Informujemy o pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla producentów 
drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosen-
nych przymrozków 2017 r. Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym,  którym 
w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały w bieżącym roku 
szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy 
w wyniku przymrozków wiosennych. 

Wnioski można składać w terminie: 13-27 września 2017 r. Więcej informacji znaleźć można  
na stronie: http://www.nasielsk.pl/www.nasielsk.pl
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Liga okręgowa 2017/2018, grupa: Ciechanów-Ostrołęka

BRYDŻ
Wyniki turnieju „siedemnastego”, 18.08.2017 r.:
1. Krzysztof Michnowski – Piotr Turek  189 pkt (59,06%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   187 pkt (58,44%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   165 pkt (51,59%)
4. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  159 pkt (49,69%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 131 pkt (40,94%)
6. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski  129 pkt (40,31%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Mariusz Figurski     109 pkt
 Robert Truszkowski    109 pkt
3-4. Piotr Kowalski     99 pkt
 Grzegorz Nowiński    99 pkt
5-6. Janusz Muzal     89 pkt
 Janusz Wydra     89 pkt
7.  Krzysztof Michnowski    63 pkt
8. Waldemar Gnatkowski    61 pkt
9.  Paweł Wróblewski     60 pkt
10. Stanisław Sotowicz    55 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA
Żbik-Sona 2:4, Tęcza Ojrzeń–Żbik 3:4, Żbik-Makowianka 1:1

Idzie jak po grudzie
To już trzecia część rozgrywek li-
gowych ciechanowsko-ostrołęc-
kiej grupy piłkarskiej ligi okręgowej. 
W pięciu meczach Żbik uzyskał za-
ledwie 8 punktów. Mógł ich zdobyć 
piętnaście. Trzy stracił, przegrywa-
jąc 2:4 z Soną Nowe Miasto, a kolej-
ne cztery, to wynik dwóch remisów: 
z Tęczą Chorzele 2:2 i Makowianką 
1:1.
Porównując te rezultaty do rezul-
tatów z lat ubiegłych, widać wyraź-
ny regres. Zawsze było minimum  
10 punktów. Dwukrotnie prawie 
pewne już zwycięstwo wymknęło 
nam się z rąk i musieliśmy się zado-
wolić tylko pojedynczymi punktami. 
Jest jeszcze jedno spostrzeżenie, 
dotyczące rozegranych wszystkich 
pięciu meczy. Lepiej gramy w pierw-
szych częściach spotkań, a w drugich 
pozwalamy grać przeciwnikowi. Zda-
rza się, że mecze przegrywamy lub 
remisujemy w ostatnich minutach. 
Nasuwa się pytanie, co z tą kondy-
cją? Chyba zasadne jest też pytanie 
o koncentrację.
Ważne jest i to, że obecne pięć po-
jedynków toczyliśmy ze słabszy-
mi drużynami, teraz przyjdzie czas 
„prawdy” – będziemy spotykać 
się z tymi drużynami, które w swo-
im programie założyły sobie walkę 
o zwycięstwo i awans. Już najbliższy 
mecz w Troszynie k. Ostrołęki wiele 
może wyjaśnić, chociaż ostatnio dru-
żyna ta, dotychczas wygrywająca ze 
wszystkimi, jakby „dostała zadyszki”. 
Czy to tylko chwilowy spadek, czy 
też chwilowa „utrata sił”? Jedno też 
od lat można było zauważyć: dużą 
koncentrację sił i środków na mecze 
przeciwników ze Żbikiem. Na takie 
traktowanie Żbik „zasłużył” w latach 
poprzednich, kiedy wygrana druży-
ny ze Żbikiem nobilitowała daną gru-
pę. Wtedy Żbik był naprawdę liczącą 
się drużyną. I należy wierzyć, że wró-
ci do dawnej świetności, bo „mate-
riał” ludzki jest.

Porażka w Nasielsku 2:4 w derbo-
wym meczu z Soną (26 sierpnia)
Tej porażki chyba nikt w Nasielsku się 
nie spodziewał. „Bratobójcze” poje-
dynki Sony i Żbika zawsze były zacię-
te, ale częściej zwycięsko wychodziła 
z nich nasza drużyna. W dodatku po-
czątek obecnego sezonu wskazy-
wał, że drużyna z Nowego Miasta 
przeżywa pewien kryzys. Do me-
czu ze Żbikiem przystępowała z ze-
rowym kontem punktowym. To być 
może uśpiło nasz zespół, który nie 
był chyba w pełni skoncentrowany. 
Liczono chyba na łatwe zwycięstwo. 
Już pierwsza połowa meczu wskazy-

wała, że o trofeum nie będzie łatwo. 
Ta część zakończyła się bezbram-
kowym remisem, chociaż niewiel-
ką przewagę miał nasz zespół. Ba, 
miał chyba więcej okazji na zdobycie 
bramki. Stało się to tuż po przerwie 
w 53. minucie meczu. Ładną akcją 
i kończącym tę akcję strzałem popi-
sał się Sławomir Stańczak.
Stracona bramka poderwała nowo-
miejską drużynę do walki. W ciągu 
siedmiu minut odpowiedzieli trze-
ma bramkami. I wszystkie były strze-
lone bardzo ładnie. Pierwszą z nich 
strzelił Rafał Kraszewski (55’), drugą 
w trzy minuty później (58’) Łukasz 
Młudzikowski. Ten też zawodnik 
podwyższył wynik na 3:1. Nasielscy 
zawodnicy po prostu stanęli. Prze-
waga gości była przygniatająca. Póź-
niej jednak i oni nieco zwolnili i gra 
się nieco wyrównała. Żbik próbo-
wał zdobyć kontaktową bramkę, ale 
wszelkie poczynania kończyły się 
przed linią pola karnego. Brakowało 
strzałów z dystansu.
Odpowiedzią gości z Nowego Miasta 
na desperackie ataki naszych zawod-
ników był piękny gol, strzelony przez 
najlepszego strzelca nowomiejskiej 
drużyny, Michała Ernesta (85’). Za-
wodnik przeszedł niczym między 
słupkami pomiędzy trzema naszymi 
obrońcami i nie dał szans bramka-
rzowi. Po tej bramce wydawało się, 
że goście podwyższą jeszcze wy-
nik. Nasi zawodnicy podejmowali 
próby zmniejszenia porażki. Czynili 
to jednak nieco rozpaczliwie. Akcje 
nie były kończone strzałami. Wresz-
cie tuż przed końcowym gwizdkiem 
sędziego udało się umieścić piłkę 
w siatce najlepszemu obecnie strzel-
cowi nasielskiej drużyny, Mateuszowi 
Bramowiczowi (93’).

Zwycięstwo Żbika 4:3 w Ojrzeniu 
(30 sierpnia)
W przedmeczowych prognozach 
liczono na remis w Ojrzeniu. Z dru-
żyną tą Żbikowi najczęściej ciężko się 
grało. Atutem tej grupy byli zawod-
nicy starsi. Najczęściej występowali 
w rezerwie, a w chwilach trudnych 
wchodzili na boisko i często prze-
ważali szalę zwycięstwa. Tym razem 
na murawę wyszła bardzo młoda 
drużyna. Od początku uwidoczni-
ła się przewaga Żbika. Nasi zawod-
nicy byli bardziej waleczni, zwrotni 
i szybsi. Żbik zdobył prowadzenie już 
w 7. minucie meczu po strzale Sła-
womira Stańczaka. Po tym golu nasi 
zawodnicy zaczęli grać jednak wol-
niej, nastąpił moment dekoncentracji. 
Wykorzystał to zawodnik Tęczy, Pa-
tryk Purzycki i w pięć minut później 

był remisowy. Tempo gry wyraźnie 
spadło. Drużyną przeważającą był 
jednak Żbik. Na kolejnego gola trzeba 
było jednak czekać aż do 45. minuty. 
Bramkę strzelił Mateusz Bramowicz, 
dobijając piłkę odbitą przez bramka-
rza gospodarzy po rzucie karnym.
Ten sam zawodnik zdobył kolejne 
dwie bramki tuż po przerwie. Przy 
wyniku 1:4 nasi zawodnicy wyraź-
nie zwolnili i oddali pole gry go-
spodarzom. Było to groźne, jako 
że na boisko wszedł trener drużyny 
z Ojrzenia, Łukasz Kozłowski. To był 
ostatni atut miejscowych, aby zmie-
nić wynik meczu. Zadanie swoje 
wykonał prawie w stu procentach. 
Gospodarze przystąpili do zdecydo-
wanych ataków i raz po razie zagra-
żali naszej bramce. Najpierw bramkę 
strzelił Kozłowski, a w pięć minut 
później ponownie na listę strzelców 
wpisał się Patryk Purzycki, zdobywa-
jąc bramkę kontaktową. Zrobiło się 
bardzo groźnie. Gospodarze ostro 
atakowali, chcąc uzyskać przynaj-
mniej jeden punkt. Na szczęście dla 
nasielskiej drużyny kolejnej bramki 
nie udało się im zdobyć.

Remis 1:1 w meczu z Makowianką
Drużyna z Makowa zawsze była 
groźna. Podobnie jak Żbik, mia-
ła swój epizod czwartoligowy. 
Początek sezonu zapowiadał, że 
drużyna będzie liczyła się w wal-
ce o awans. Ostatnio jednak grupa 
ta gra wyraźnie słabiej. Już pierw-
sze minuty meczu ze Żbikiem 
pokazał y, że z formą zawodni-
ków nie jest najlepiej. W pierw-
szej połowie drużyną lepszą był 
Żbik. Długo nie mógł tego po-
twierdzić zdobytą bramką. Stało 
się to dopiero w ostatniej minu-
cie pierwszej połowy w wyniku 
rzutu karnego. Strzelał go Mate-
usz Bramowicz. Tym razem, ina-
czej niż to było w meczu z Tęczą 
Ojrzeń, piłka wpadła bezpośred-
nio do bramki.
W drugiej połowie meczu zaryso-
wała się przewaga gości z Mako-
wa. Żbik wyraźnie zwolnił i oddał 
inicjatywę gościom. Ci długo nie 
potrafili przełamać obrony Żbika. 
Stało się to tuż przed końcowym 
gwizdkiem. W zdobyciu bramki 
Makowianom pomógł jeden z za-
wodników Żbika, od którego od-
biła się przypadkowo piłka, lecąca 
poza linię końcową. W ten sposób 
mecz zakończył się remisem 1:1. 
Szkoda dwóch punktów, bo ten 
mecz mogła wygrać nasza dru-
żyna. W przekroju całego meczu 
Żbik był lepszy.

W najbliższą sobotę Żbika cze-
ka t rudny mecz w Trosz ynie  
k. Ostrołęki. Drużyna z tej miej-
scowości należy do czołówki na-
szej grupy ligi okręgowej. Wydaje 
się jednak, że ostatnio przeżywa 
pewien kryzys. Czy Żbik potrafi  
to wykorzystać? W kolejnym me-

czu Żbik będzie podejmował u sie-
bie drużynę z Krasnego – Iskrę. 
Ostatnio zespół ten spisuje się 
bardzo dobrze. Aktualnie zajmu-
je drugie miejsce w tabeli. Te dwie 
kolejki będą dużym wyzwaniem 
dla naszej drużyny.

andrzej zawadzki   

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

1.  Nadnarwianka Pułtusk 5 15 5 0 0 11-2

2.  Iskra Krasne 5 13 4 1 0 17-3

3.  Korona Szydłowo 5 13 4 1 0 17-8

4.  Wkra Żuromin 5 11 3 2 0 17-6

5.  KS CK Troszyn 5 10 3 1 1 18-7

6.  Orzyc Chorzele 5 10 3 1 1 13-11

7.  Żbik Nasielsk 5 8 2 2 1 13-12

8.  Makowianka Maków Mazowiecki 5 7 2 1 2 9-10

9.  Sona Nowe Miasto 5 6 2 0 3 11-13

10.  Mazowsze Jednorożec 4 6 2 0 2 5-8

11. Ostrovia Ostrów Mazowiecka 5 4 1 1 3 6-10

12.  Wkra Sochocin 5 3 1 0 4 10-15

13.  GKS Strzegowo 5 3 1 0 4 5-12

14.  Tęcza Ojrzeń 5 3 1 0 4 7-12

15.  Wkra Bieżuń 4 0 0 0 4 7-16

16.  Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 5 0 0 0 5 3-24


