
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. 11, 12

R E K L A M A

str. 3
Zalany objazd

Nowoczesna 
przychodnia

str. 3

Remont Kościuszki 
i chodnik  
w Studziankach

str. 5

Forma Żbika wyraźnie 
zwyżkuje

str. 16

Podziękowali za plony

str. 9



2 Życie Nasielska nr 20 (484); 22.09.–5.10.2017Z 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

Zapraszamy do składania wniosków

Inicjatywa lokalna 
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.

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski 
składa podziękowania  

wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk i sołtysom,  
którzy przekazali dary  

i zaangażowali się w pomoc poszkodowanym  
w ramach akcji 

„Płody rolne dla rolników z powiatu chojnickiego 
– pomoc rolników gminy Nasielsk” 

LEW NASIELSKA
Urząd Miejski w Nasielsku przypomi-
na o terminie zgłaszania kandydatów 
do Nagrody „Lew Nasielska”. Zgodnie  
z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagro-
dy „Lew Nasielska” do końca września br. 
mogą zgłaszać kandydatów: komisje Rady 
Miejskiej w Nasielsku, instytucje publicz-
ne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz 
grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie 
oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie 
przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisem-
ne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz 
uhonorowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.
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Z UM

Pomoc dla Rolników 
Od 13 września br. wnioski o  pomoc mogą składać producenci drzew 
i  krzewów owocowych oraz truskawek, poszkodowani w  wyniku wio-
sennych przymrozków w  2017 r. Druk wniosku można pobrać z  poda-
nej poniżej strony albo odebrać go osobiście w  Wydziale Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich (pokój 206 lub 205, II piętro). Po odbiór 
protokołów szacowania strat zapraszamy również rolników, u  których 
w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej 
powstały szkody w  wysokości co najmniej 70% danej uprawy na po-
wierzchni występowania tej uprawy, w  wyniku przymrozków wiosen-
nych w  2017 r.  

Z MIASTA

Zalany objazd
Pogoda nie sprzyja nasielskim kierowcom 
i remontom, prowadzonym na terenie na-
szej gminy – zwłaszcza w czasie utrudnień, 
spowodowanych przebudową dwóch most-
ków na rzece Nasielnej. 
W poniedziałkowy poranek (18.09), na wie-
lu kierowców korzystających z ulicy Pod-
miejskiej, czekała niemiła niespodzianka na 
objeździe po stronie prawobrzeżnej rzeki 
Nasielnej (osiedle Krupka, Kosewy i innych). 
Po intensywnych opadach deszczu, Nasiel-
na wystąpiła ze swojego koryta, zalewając 
okoliczne łąki i przelewając się przez dro-
gę. – Wielu kierowców ryzykowało przejazd 
przez wodę, inni wycofywali się – mówi pan 
Radosław, kierowca. 
– To, co się dzieje, to po prostu tragedia. Ten objazd jest nieprzygotowany. Myślę, że MZDW powinno partycy-
pować w kosztach przygotowania odpowiednich objazdów. Droga powinna być podwyższona – mówi nasielski 
radny, Henryk Antosik na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (18.09).
Sytuację znał również Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, który jechał rano tą drogą do Urzędu Miejskie-
go. – Tam trzeba podwyższyć drogę o około 30-40 centymetrów gruzem i dopiero podsypać destruktem, ale 
ze względów pogodowych, nie mogę obiecać, kiedy to nastąpi – odpowiedział burmistrz i dodał: – Właściciele 
działek nie godzą się na odtworzenie rowów, które odprowadziłyby wodę z tych pól i działek.
We wtorkowy poranek, na drodze interweniowali również strażacy, ponieważ utknął tam jeden samochód. Stra-
żacy postanowili rozkopać pobocze, aby woda nie wlewała się na drogę. Udało się im obniżyć poziom wody, 
jednak bez doraźnych działań sytuacja się zapewne  powtórzy.
Przy okazji obniżenia poziomu wody, strażacy znaleźli także cztery sztuki tablic rejestracyjnych, które są do od-
bioru w Komisariacie Policji w Nasielsku.
Jak bumerang powraca pytanie, czy nie można było przygotować tej drogi przed planowanymi od dawna re-
montami na drogach wojewódzkich? Kilka lat temu, podczas budowy kanalizacji na ulicy POW, ulica Podmiejska 
była strategicznym objazdem. W międzyczasie wybudowano nowy mostek o nośności do 40 ton, lecz Krupki 
z Nową Wsią nie połączono asfaltem. Mieszkańcy Nasielska, którzy jeszcze zachowują resztki dobrego humoru, 
twierdzą, że warto zmienić nazwę ulicy z Podmiejskiej na Podmokłą bądź Podwodną.

Michał B.

ZDROWIA

Nowoczesna przychodnia
W budynku Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nasielsku, 14 września br., odbyło 
się posiedzenie Komisji Zdrowia i Po-
mocy Społecznej nasielskiej Rady 
Miejskiej.
Inicjatorem i gospodarzem tego spo-
tkania, była dyrektor placówki Maria 
Michalczyk. A okazją do spotkania 
z radnymi była prezentacja nowej 
karetki oraz zakończenie prac re-
montowo-budowlanych. Pieniądze 
na remont, czyli ok. 150 tys. zł po-
chodziły z zysku przychodni z roku 
2016 r. W spotkaniu wzięło udział 
wielu radnych oraz pracownicy pla-
cówki. 
Na wstępie dyrektor Maria Michal-
czyk złożyła oficjalne podziękowa-
nia za wsparcie, współpracę oraz za 
przygotowanie i sfinansowanie re-
montu przychodni, jak i terenu wokół 
budynku. Dla przypomnienia: przed 
budynkiem wyremontowany został 

plac parkingowy, na którym parko-
wać będą mogli pracownicy, niepeł-
nosprawni oraz ciężko chorzy. Wjazd 
na teren ograniczony będzie jedynie 
szlabanem z domofonem. Wokół 
całego terenu wybudowano rów-
nież nowe ogrodzenie. – W trakcie 
prac remontowych na placu, z wła-
snej inicjatywy poprowadziliśmy in-
stalacje elektryczną, wodną, także 
światłowody. Na tyłach budynku za-
instalowany został również agregat, 
który zapewni ciągłość funkcjono-
wania przychodni – mówiła dyrek-
tor SP ZOZ. 
Bardzo ważnym zakupem jest też 
najnowszy ambulans, który koszto-
wał 275 tys. zł. Karetka Transporter 
pomocna będzie w przewozie pa-
cjentów. Wyposażona jest w spe-
cjalistyczny sprzęt, ułatwiający pracę 
ratowników medycznych, np. w fotel, 
który m.in. pomoże w zniesieniu pa-
cjentów z klatek schodowych. 

– Ambulans został zakupiony za 
gotówkę i jest wyposażony w naj-
wyższej jakości sprzęt medyczny, 
niezbędny do świadczeń z zakresu 
transportu sanitarnego. W wyposa-
żeniu ambulansu znajdują się nosze, 
które są bardzo wygodne i stabilne, 
fotel kardiologiczny i butla tlenowa – 
wymieniała dyrektor SP ZOZ. Zapre-
zentowała ona również defibrylator, 
który znajduje się w karetce. Okazuje 
się, że jest to jedyne takie urządzenie 
w naszej gminie. Ambulans jest także 
wyposażony w nowoczesny system 
GPS.
Po krótkiej prezentacji, ksiądz pro-
boszcz Tadeusz Pepłoński poświęcił 
pojazd. Następnie dyrektor SP ZOZ 
zaprosiła wszystkich do obejrzenia 
wyremontowanego budynku.
Wewnątrz przychodni wymieniono 
wszystkie drzwi, pomalowano ściany 
gabinetów oraz korytarzy. Zrobiono 
na parterze łazienkę przystosowaną 
dla dzieci, które tam są przyjmowa-
ne oraz dla osób niepełnosprawnych. 
Jak mówi dyrektor, jej dumą jest zu-
pełnie odmieniona recepcja, gdzie 
powiększono strefę dla pacjenta. 
Lada recepcyjna została dostoso-
wana dla osób o różnym wzroście. 
Obok znajduje się obecnie kącik dla 
dzieci. Tabliczki przy drzwiach gabi-
netów są zmieniane i dostosowywa-
ne dla osób, które mają problemy ze 
wzrokiem, aby bez problemu mogły 
odczytać godziny przyjmowania 
przez lekarzy. Wejścia do gabinetów 
zostały zabezpieczone elektronicz-
nymi kodami. 

Jak się okazuje, zostało wyremonto-
wane nie tylko to, co widoczne jest 
dla oka pacjenta. Istotnym miejscem 
w SP ZOZ w Nasielsku jest piwnica, 
w której obecnie znajduje się archi-
wum. – Od początku istnienia tej 
placówki nigdy nie istniało tu archi-
wum. Dwa lata naszej ciężkiej pra-
cy i udało się. Posiadamy archiwum 
pacjentów z okresu ostatnich 30 lat 
z terenu naszej gminy. Była to bardzo 
żmudna praca, ale mamy czym się 
pochwalić – opowiadała Maria Mi-
chalczyk, która zaznaczyła, że obec-
nie jest dwóch pracowników, którzy 
mają uprawnienia do wglądu w archi-
wa, kiedy zgłosi się do nich pacjent 
z taką prośbą.
Na zakończenie spotkania radnym 
przestawiono prezentację dotyczą-
cą adaptacji budynku dawnej szkoły 
w Krzyczkach Pieniążkach na potrze-
by Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze-
go, który zwiększyłby dostępność do 
usług medycznych na terenie gminy 
Nasielsk. Obiekt ma powierzchnię 
476,5 m2, jednak potrzebuje remon-
tu. Instalacje takie jak wodociąg, ka-
nalizacja i elektryka są do wymiany. 
– Na terenie naszej gminy nie ma za-
kładu opiekuńczo-leczniczego. Naj-

bliższy jest w Płońsku. A liczba osób 
starszych, która potrzebuje opieki 
wzrasta. Zarówno na dokumentację 
projektową, jak i na przystosowanie 
budynku możliwe jest pozyskanie 
dofinansowania zewnętrznego. Wa-
runkiem jest, by obiekt był energo-

oszczędny – wskazywano podczas 
prezentacji. Drugą stroną medalu są 
wysokie koszty utrzymania obiektu, 
ewentualność nieuzyskania kontraktu 
z NFZ czy też brak chętnych pacjen-
tów, gotowych ponieść pełne koszty 
pobytu.
Jak zapowiada dyrektor SPZOZ Maria 
Michalczyk, pomysłem na funkcjo-
nowanie budynku mogłaby być spe-
cjalizacja ZOL dla osób z problemami 
zdrowia psychicznego, a wstępne 
wyliczenia kosztów inwestycji kształ-
tują się w granicach 1 mln zł.
Dyrektor SP ZOZ poinformowała 
również radnych o projekcie dofi-
nansowania aparatu ultrasonograficz-
nego (USG). Obecny, ma 8 lat, jest już 
przestarzały i nie posiada wielu stan-
dardowych funkcji, przez co wielu 
mieszkańców musi jeździć na bada-
nia do innych miast. Przewidywany 
koszt takiego urządzenia waha się 
w granicach od 150 do 350 tys. zł. 
Niestety szanse na uzyskanie dofi-
nansowania na takie urządzenie są 
niewielkie.
Dyrektor placówki  nie ukrywa 
ogromnej radości w związku z meta-
morfozą ośrodka, ale już zapowiada 
kolejne prace i zakupy, jakie są po-

trzebne. A mowa jest chociażby o ser-
werze do istniejącego pomieszczenia 
serwerowni czy klimatyzacji w przy-
chodni. Obecnie natomiast zaprasza 
pacjentów do placówki, którą w koń-
cu można nazwać przychodnią XXI w.

Michał B., E.G.
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KRONIKA OSP
8 września:  kol izja drogowa 
w miejscowości Krogule. Działa-
nia strażaków polegały na zabez-
pieczeniu i uprzątnięciu miejsca 
zdarzenia, odłączeniu akumula-
tora. W akcji uczestniczyły: JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki, OSP 
Nasielsk i OSP Nuna.

8 września:  kol izja drogowa 
w miejscowości Krzyczki Szum-
ne. Działania strażaków pole-
gał y na udzieleniu pomocy 
poszkodowanym, zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia. W akcji 
uczestniczyły: JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki i OSP Nasielsk.

19 września: zalegający na jezd-
ni konar drzewa w miejscowości 
Psucin. Działania strażaków pole-
gały na usunięciu drzewa z jezd-
ni. W akcji uczestniczyli strażacy 
z WSP Pomiechówek.

19 września: pożar kotłowni w bu-
dynku mieszkalnym w miejsco-
wości Popowo Borowe. Działania 
strażaków polegały na podaniu 
jednego prądu wody i ugasze-
niu pożaru, sprawdzeniu bu-
dynku kamerą termowizyjną 
i przewietrzeniu pomieszczeń. 
W akcji uczestniczyły: JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki, OSP Nasielsk 
i OSP Nuna.

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A

2 września w miejscowości. Kątne 
funkcjonariusze KP Nasielsk zatrzy-
mali Annę F., która kierowała po-
jazdem mechanicznym Mercedes 
Benz, w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 0,74 mg/l i 0,71 mg/l.
4 września w miejscowości Mięko-
szyn funkcjonariusze KP Nasielsk 
zatrzymali Piotra D., który kierował 
samochodem marki Renault Me-
gane, będąc w stanie nietrzeźwości 
(0,77 i 0,73 mg/l).
3 września w miejscowości Zaborze 
funkcjonariusze KP Nasielsk zatrzy-
mali Pawła A., który kierował pojaz-
dem marki VW Golf, będąc w stanie 
nietrzeźwości (0,63 i 0,69mg/l).
W okresie od 23 do 25 września 
w miejscowości Psucin nieznany 
sprawca, wykorzystując nieuwagę 
domowników, skradł rower górski 
CUBE. Właściciele oszacowali straty 
na 2000 złotych.
8 września w miejscowości Krogule 
kierujący pojazdem marki Volvo Ar-
tur B., jadąc od miejscowości Budy 
Siennickie w kierunku Nuny, na łuku 
drogi, w celu uniknięcia zderzenia 
z samochodem typu Bus, skręcił 
w prawo, zjeżdżając do rowu, a na-
stępnie uderzył w przepust drogowy. 
Kierujący oraz pasażerka doznali ob-
rażeń ciała.
11 września w miejscowości Budy 
Siennickie, funkcjonariusze KP 
Nasielsk zatrzymali do kontroli 
Roberta S., który kierował moto-
rowerem marki Windstaro, będąc 
w stanie nietrzeźwości z wynikiem 
1,40 mg/l i 1,51mg/l.

R E K L A M A

U SĄSIADÓW

Mina przeciwczołgowa 
w Brodach
W poniedziałek, 18 września br., ok. godz. 9.30, przy torach kolejowych 
w okolicach stacji kolejowej w Brodach Warszawskich, znaleziono minę 
przeciwczołgową. 
– Na niebezpieczne znalezisko natrafili pracownicy PKP podczas prac re-
montowych. Był to niewybuch z czasu II wojny światowej – informował 
podkom. Szymon Koźniewski z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim 
na antenie RMF FM.
Na czas zabezpieczenia niewybuchu przez saperów, ruch pociągów lokal-
nych i dalekobieżnych na odcinku Modlin – Nasielsk został wstrzymany 
na ok. 3 godziny.

Michał B.
(na podst. www.rynek-kolejowy.pl)

Z POLICJI

Śmiertelny w skutkach 
wypadek w pracy
Do tragicznego zdarze-
nia doszło, 7 września 
br., przed godz. 16.00, 
na terenie firmy Kam-
pol w Nasielsku, zajmu-
jącej się przetwórstwem 
owoców i warzyw. Je-
den z jej pracowników, 
najprawdopodobniej 
w skutek upadku z wy-
sokości, doznał poważ-
nych obrażeń i trafił do 
szpitala. 
Jak informuje Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powia-
towego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim: – Na miejscu zdarzenia 
funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności procesowe. Niestety po 
dwóch dniach do KP w Nasielsku dotarła informacja o śmierci 64-latka. 
Z uwagi na powyższe, zostało wszczęte śledztwo przez prokuraturę w Puł-
tusku. Aktualnie policjanci pod ścisłym nadzorem prokuratora będą wy-
jaśniać okoliczności tego zdarzenia. O wypadku poinformowana została 
Państwowa Inspekcja Pracy. 
Sprawę szczegółowo bada prokuratura, która ustali faktyczny powód 
śmierci pracownika. 
– Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pułtusku pod sygn.  
PR2 Ds 714.2017 prowadzone jest śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 
7.09.2017 r. na terenie przedsiębiorstwa Kampol w Nasielsku wypadku 
przy pracy, w następstwie którego śmierć poniósł jeden z pracowni-
ków zakładu, tj. o czyn z art. 220 § 1 k.k. w zb. z art. 155 k.k. w zw. z art.  
11 § 2 k.k. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia 
przyczyn i okoliczności wypadku. Przyczyny śmierci pracownika (męż-
czyzna, lat 64) zostaną ustalone w oparciu o opinię biegłego z prze-
prowadzonej sekcji zwłok – informuje Jolanta Świdnicka, prokurator 
z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku.

E.G.

Z GMINY

Góra śmieci
S e z o n  n a  g r z y -
by i spacery po lesie 
trwa. Wielki niesmak 
b ud zą j e dnak gór y 
śmieci, na które moż-
na natraf ić podczas 
takich wypraw. Tego 
typu znalezisko odkry-
li grzybiarze w jednym 
z lasów w Paulinowie. 

Michał B.

Serdeczne podziękowania  
dla Pana Burmistrza,  

Bogdana Ruszkowskiego  
oraz Przewodniczącego  

i radnych Rady Miejskiej w Nasielsku  
za wykonaną inwestycję  

przebudowy ulicy 
    składają: Mieszkańcy  
    ulicy Henryka Dąbrowskiego
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fot. M. Stamirowski

Z MIASTA

Brakuje miejsc 
parkingowych
29 sierpnia br., podczas obrad Komisji Infrastruktury, Bożena Strzelecka, 
kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
w nasielskim Urzędzie Miejskim poinformowała, że do gminy zwrócił się 
mieszkaniec z zapytaniem o możliwość odkupienia części parkingu przed 
magistratem. Podkreśliła również, że w jej opinii raczej taka sprzedaż nie 
jest zasadna, ponieważ parking należy wręcz powiększyć. 
– Jadąc w stronę ul. Ogrodowej jest zielony trawnik. Tam są zatoczki 
i część, którą chce zakupić pan. To jest trawa, część zielona, architekto-
nicznie przydzielona do tego parkingu. Pan chce budować blok i chciałby 
zrobić tam parking – tłumaczyła radnym Bożena Strzelecka.
Z opinią pani kierownik, na temat wydania negatywnej opinii w sprawie, 
zgadzali się wszyscy radni, a także burmistrz Bogdan Ruszkowski. Radny 
Roman Jaskulski zauważył, że już dawno zwracał uwagę na kierowców, 
którzy parkują na chodniku przed gminą na zakazie, ponieważ brakuje 
miejsc. W ten sposób zatrzymują się również osoby, które chcą zosta-
wić auto jak najbliżej wejścia i nie korzystają z parkingu wzdłuż ul. Elek-
tronowej, na którym praktycznie zawsze są wolne miejsca. Kierowców 
złego nawyku próbuje oduczyć policja, wystawiając mandaty. Jak jednak 
widać, wciąż bezskutecznie. Na pewno dodatkowe miejsca parkingowe dla 
petentów nasielskiego magistratu byłyby wykorzystane przez nasielskich 
kierowców i są jak najbardziej pożądane. Warto dodać, że miejsc parkin-
gowych brakuje w naszym mieście nie tylko przed Urzędem Miejskim.

E.G.

Z GMINY

Gospodarka wodno-ściekowa 
18 sierpnia Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska podpisał umowę z Zakładem Obsługi Budownictwa i In-
westycji, reprezentowanym przez Janusza Sekulskiego z Sierpca na realizację zadania pod nazwą „Moderniza-
cja Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie”. – Wartość zadania wyniosła 1  275 tys. zł i zrealizowana zostanie do 
końca listopada. Warto dodać, że przedmiotowe zadanie jest objęte dofinansowaniem z Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 – informuje Radosław Kasiak, kie-
rownik Wydziału Inwestycji w nasielskim magistracie. Tymczasem powoli dobiegają do końca prace związane 
z budową brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Nasielsk. – Nuna, Jaskółowo, Krzyczki 
Żabiczki, Studzianki, Siennica to miejscowości, których dotyczy ta inwestycja. Jest ona dofinansowana z PROW 
w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, a wykonawcą jest firma M.M. Młyńscy z Ciechanowa – mówi 
kierownik Kasiak.
Natomiast 4 września rozstrzygnięto konkurs na trzecią część inwestycji w ramach modernizacji wodno-ście-
kowej. Przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wygrała firma Northern Environmental and 
Water Solutions z Katowic. Inwestycja dotyczy 65 kompletnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ście-
ków w miejscowościach: Andzin, Borkowo, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Chlebiotki, Cieksyn, Dębinki, Głodo-
wo Wielkie, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kątne, Kosewo, Lubomin, Malczyn, Mazewo Dworskie 
„A”, Mazewo Włościańskie, Mogowo, Morgi, Nuna, Pianowo Bargły, Pianowo Daczki, Pniewo, Popowo Borowe, 
Siennica, Studzianki, Wągrodno, Wiktorowo, Zaborze, gdzie mieszkańcy złożyli stosowne wnioski. Wykonane 
zostaną tam między innymi: przyłącze do oczyszczalni ścieków, połączenia międzyobiektowe, montaż zbior-
ników. Inwestycja ma również pięcioletnią gwarancję serwisową. Koszt przedsięwzięcia to ponad 1 mln zł i jest 
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiej-
skich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Michał B. 

Z GMINY

Dlaczego wygrał 
Sanimax?
Dość zastanawiający dla nasielskich 
radnych okazał się tegoroczny wybór 
firmy, która dowozi uczniów do szkół 
na terenie gminy Nasielsk.

– Chciałem zapytać, które kryterium 
spowodowało, że „Sanimax” wygrał, 
mimo że przedstawił droższą ofertę 
– pytał podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej radny Marek Ostaszewski. 
Już wcześniej padały pytania, które 
dotyczyły tego wyboru, np. podczas 
obrad Komisji Oświaty. 
Do przetargu stanęły cztery firmy. 
Jedna z nich zaproponowała kwotę 
150 tys. zł. Nie została jednak wybra-
na. Wygrała za to firma Sanimax, która 
zadeklarowała, że usługę wykona za 
prawie dwukrotnie tyle. Dlaczego tak 
zdecydowała komisja przetargowa? 
– W przetargu nieograniczonym na 
zadanie pod nazwą „Dowożenie 
uczniów z wyznaczonych punktów 
zbiórki do szkół na terenie miasta 
i gminy Nasielsk i odwożenie ze szkół 
do wyznaczonych punktów zbiórki”, 
zamawiający odrzucił ofertę nr 2, 
złożoną przez Przewozy Krajowe 
i Zagraniczne Osób sic. B. Czaplicka, 
K. Czaplicki, ul. Makowska 108, 06-
300 Przasnysz na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 
z późn. zm.). Oferta zawierała rażą-

co niską cenę w stosunku do przed-
miotu zamówienia. Zamawiający 
oszacował wartość zamówienia na 
kwotę 278 123,98 zł brutto, nato-

miast średnia arytme-
tyczna złożonych ofert 
wynosi 288 577,87 
zł brutto. Wykonaw-
ca w ofercie zaofero-
wał cenę 150 613,20 
zł. Przedstawiona cena 
jest niższa o więcej niż 
30% od średniej aryt-
metycznej wszystkich 
złożonych ofert oraz 

od szacunkowej wartości zamówie-
nia. W dniu 28.07.2017 r. Wykonaw-
ca został wezwany do udzielenia 
wyjaśnień, w tym przedstawienia 
dowodów, dotyczących wyliczenia 
ceny oferty. Wykonawca do dnia 
04.08.2017 r. (termin wyznaczony 
na udzielenie wyjaśnień) nie złożył 
stosownych wyjaśnień oraz dowo-
dów. Oferta firmy Sanimax Transport 
s.c. odpowiada wszystkim wymaga-
niom, określonym w Ustawie oraz 
w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o poda-
ne w SIWZ kryteria wyboru ofert, tj. 
kryterium ceny, kryterium średniego 
wieku taboru, kryterium doświadcze-
nie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia oraz kryterium: wypo-
sażenie dodatkowe, zwiększające 
bezpieczeństwo. Oferta „Sanimax 
Transport s.c.” uzyskała największą 
liczbę punktów – informuje Hanna 
Pietrzak, dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych w Nasielsku.
Jak się okazuje, to nie cena była tym 
razem głównym czynnikiem decydu-
jącym o wyborze oferty. 

E.G.

Z POWIATU

Kolejny remont drogi 
Na terenie gminy Nasielsk dojdzie 
do realizacji kolejnej, zapowiadanej 
jeszcze w ubiegłym roku inwesty-
cji. Tym razem będzie to odcinek 
drogi powiatowej nr 2427W w miej-
scowościach Ruszkowo i Malczyn, 
na odcinku o długości 1300 m. Jak 
informuje nowodworskie staro-
stwo powiatowe, zadanie to wykona 
Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu 
i Obrotu POLHILD I z siedzibą w Ko-
byłce. Planowany koszt inwestycji to 
612 654, 61 zł. 
Inwestycja dopełni istniejącą lukę 
i sprawi, że asfaltem będzie można 
przejechać od miejscowości Nuna, 
przez Budy Siennickie, Studzianki, Ruszkowo do Konar i dalej do Kosewy.

Michał B.

Z POWIATU

Remont Kościuszki i chodnik  
w Studziankach
Rozpoczął się długo zapowiadany 
remont ulicy Kościuszki od skrzy-
żowania z ulicą Kolejową do granicy 
z sołectwem Kosewo. Remont tej uli-
cy wchodzi w skład dużego zadania 
pod wspólną nazwą „Polityka udroż-
nienia traktu komunikacyjnego te-
renów intensywnie urbanizujących 
się powiatu nowodworskiego wraz 
z przebudową obiektu mostowego  
o numerze JNI35000566”. Realiza-
cję inwestycji jest firma PRIMA z Kar-
wowa koło Sochaczewa. 
– Koszt przebudowy drogi zgod-
nie z umową wynosi 752 946,65 zł 
brutto. Wykonawca na realizację 

zamówienia ma czas do 31.10.2017 
roku – informuje Paweł Marszałek 
z Wydziału Inwestycji i Dróg Powia-

towych w starostwie 
powiatowym w No-
wym Dworze Mazo-
wieckim.
W  n a j b l i ż s z y c h 
dniach rozpoczną się 
również wielokrotnie 
zapowiadane prace 
przy budowie chod-
nika w Studziankach. 
– W ramach tego sa-

mego zadania jest również budowa  
chodnika w miejscowości Studzian-
ki. W związku z tym, iż wykonawca 
na wykonanie inwestycji ma czas do 
31.10.2017 r., w ciągu najbliższych dni 
powinien rozpocząć prace, polega-
jące na budowie chodnika – infor-
muje pracownik Wydziału Inwestycji 
w Starostwie Powiatowym.
Wygląda na to, że kierowcy muszą 
liczyć się z kolejnymi utrudnieniami 
na drogach.

Michał B.

fot. M. Stamirowski
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WARTO PRZECZYTAĆ

O dorastaniu dzieci
Jak może się zakończyć histo-
ria ojca, który pozwala synowi 
rzucić szkołę pod warunkiem, 
że będzie oglądał z nim trzy fil-
my tygodniowo? Czy nasto-
latek może się czegokolwiek 
nauczyć, oglądając z tatą filmy, 
zamiast chodzić do szkoły lub 
pracować? Z pewnością wiele 
rodziców uznałoby taki pomysł 
za niedorzeczny i z góry skaza-
ny na porażkę, ale o tym, czy tak 
się stało, dowiecie się z książki 
Klub filmowy.

David Gilmour, kanadyjski pisarz 
i dziennikarz, dzieli się z czytel-
nikiem prywatną, autentycz-
ną opowieścią o towarzyszeniu 
młodemu chłopcu w dorastaniu i o sile rodzicielskiej miłości. Trzeba 
przyznać, że niewyczerpana cierpliwość i wyrozumiałość Gilmoura wo-
bec syna jest zdumiewająca i może momentami szokować nawet zwo-
lenników liberalnego wychowania. Relacja bohaterów, choć nie zawsze 
łatwa, jest pełna ciepła, dzięki czemu nietrudno polubić obu panów i dać 
się wciągnąć w specyficzny klimat ich dyskusyjnego klubu filmowego, 
męskich rozmów o życiu, no i o kobietach. 

Szczególnie podobał mi się motyw sercowych rozterek młodego Jessa, 
przeplatany opowieściami ojca, dojrzałego mężczyzny, który stara się 
posłużyć swoim doświadczeniem, mimo świadomości, że na bóle roz-
stań i powrotów nie ma szybkiego lekarstwa.

Fanów kina z pewnością zaciekawią opisy filmowych klasyków i moż-
liwość porównania swoich gustów i wrażeń ze zdaniem narratora. Tym, 
którzy zechcą uzupełnić filmową edukację, pomocny będzie indeks 
wszystkich wykorzystanych w powieści filmów.

Dzięki prostemu, bezpośredniemu stylowi, Klub filmowy czyta się przy-
jemnie i lekko, choć życie zostało opisane zupełnie serio i z wnikliwą 
uwagą. Nie znajdziemy tam prostych i banalnych rozwiązań, a raczej 
pozostaniemy z pytaniami o nasze relacje z bliskimi, o miłość, wolość, 
a także o to, na ile mamy wpływ na różne aspekty naszej rzeczywistości. 

Magdalena Jaworska

Z BIBLIOTEKI

Zapraszamy do biblioteki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zaprasza do korzystania 
z bogatego księgozbioru, zarówno literatury dla dorosłych, jak i dla dzie-
ci. We wrześniu polecamy dla dorosłych książki Danielle Steel. To jedna z 
najbardziej znanych powieściopisarek amerykańskich. Wydała ponad 120 
książek, z których wiele doczekało się filmowych adaptacji. Jest autorką 
kilkudziesięciu powieści z gatunku literatury kobiecej. Każda czytelniczka 

w bohaterkach książek Steel znajdzie coś dla siebie – pociechę, nadzieję, 
rozrywkę, refleksję. Fabuły jej powieści tworzone się wśród rzeczywistych 
ludzi i ich realnych problemów. Pomysły, jak sama mówi, czerpie z życia. 
Nasza biblioteka posiada 92 tytuły tej poczytnej autorki. Specjalnie dla na-
szych czytelniczek przygotowaliśmy wydzieloną półkę. Jeśli przyjedziesz, 
a książki w danej chwili nie będzie, możesz zostawić numer telefonu, a po-
informujemy Cię o jej dostępności.
Zapraszamy.

Bibl.

ZGMINY. CIEKSYN

Warsztaty wikliniarskie 
W sobotę, 16 września br., 
w Wiejskiej Scenie Kultu-
ralnej w Cieksynie odbyły 
się warsztaty z plecion-
karstwa. Odwiedził nas 
mistrz z dziada pradziada, 
pan Wojciech Solka, któ-
ry wikliniarski fach ma we 
krwi. Rodzinną tradycję 
uzupełnił profesjonalnym 
kształceniem w Techni-
kum Trzciniarsko-Wikli-
niarskim w Kwidzyniu. 
Obecnie może się po-
chwalić pięćdziesięcio-
letnią praktyką w swoim 
zawodzie.
Pan Wojc iech,  ubra-
n y  w  s t r ó j  l u d o w y, 
rozstawiwszy niezbędne do prze-
prowadzenia zajęć rekwizyty, za-
mienił Wiejską Scenę Kulturalną 
w tradycyjną pracownię wikliniarską. 
Ogromne balie do namaczania wi-
kliny, witki powiązane w pęczki, so-
lidna deska do obrabiania materiału 
oraz mnóstwo gotowych już koszy, 
koszyczków, puzderek i dzbanusz-
ków, stworzyło klimat podróży do 
sielskiej przeszłości.

Na początku zajęć słuchamy, jak 
przygotowuje się materiał do wy-
platania. Pan Wojciech używa wi-
kliny pochodzącej ze specjalnych 
plantacji i obrabia ją samodzielnie. 
Różne odcienie wikliny można uzy-
skać, stosując odpowiednie techniki 
namaczania, przechowywania lub 
barwienia, np. czary kolor otrzymu-
je się po gotowaniu w bejcy. Z kolei 
białą wiklinę można pozyskać je-
dynie przez 6 tygodni w roku, na-
stępnie trzeba ją namoczyć i usunąć 
korę. Pan Wojciech demonstruje 
nam, jak wygląda odkorowanie za 
pomocą specjalnego metalowego 
przyrządu, przez który trzeba prze-
ciągnąć każdą, pojedynczą witkę. 

Zwyczajowo z warsztatów WSK 
wychodzimy z własnoręcznie wy-
konanym wyrobem. Wiedząc, że 
sukcesy w wikliniarstwie wymaga-
ją wieloletniej praktyki, stanęliśmy 
przed niełatwym wyzwaniem: wy-
pleceniem kosza na owoce. 
Zaczynamy od denka. Potrzebne 
są grubsze patyczki, wokół których 
przeplata się cienkie witki. Wszyscy 
próbujemy wypleść własne den-
ka, co mimo początkowego zapa-

łu idzie nam raczej mozolnie. Tylko 
nieliczni warsztatowicze wykaza-

li się talentem i cierpliwością, aby 
sprostać samodzielnie pierwsze-
mu etapowi zadania. Na szczęście 
pan Wojciech przewidział trudno-
ści i przygotował gotowe denka, na 
których mogliśmy potem tworzyć 
resztę konstrukcji.  
Do denek wbija się dookoła za-
ostrzone witki. Na tym etapie nasz 
przyszły koszyczek wygląda jak 
ogromne wiklinowe słońce z dłu-
gimi, cienkimi promykami. Następ-
nie zaginamy promyki pionowo, 
a między nie wplatamy witki. W ten 
sposób powstają boki koszyka. Tu 
mamy najlepszą zabawę, raz wpada-
my w rytm i robota idzie jak z nut, to 
znowu coś poplątamy  poprawiamy 
więc lub udajemy się po pomoc do 
mistrza. Widać jednak postępy i ko-
szyczki nabierają kształtów. Mistrz 
ma cały czas pełne ręce roboty, cią-
gle ktoś potrzebuje porady.
Wyplatanie własnego koszyczka za-
jęło nam prawie całą sobotę, lecz 
czas upłynął szybko i miło. Naszym 
działaniom towarzyszyły rozmowy, 
śmiechy lub dyskusje o cieksyń-
skich sprawach. Popijaliśmy herba-
tę, podjadaliśmy ciasteczka. Jedna 
z pań poczęstowała nas kanapkami 

z  pysznym, domowym smalcem. 
Pan Wojciech też z nami żartował 
i mówił, że pleść to można głupoty, 
a koszyki się wyplata.  
Mistrza plecionkarstwa można spo-
tkać m.in. w Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu, gdzie od maja 
do września wprowadza wszyst-
kich zainteresowanych w tajniki 
tego trudnego fachu. Oprócz zajęć 
w skansenie, Pan Wojciech podró-
żuje po całej Polsce, prowadząc po-
kazy i warsztaty.
Projekt Wiejska Scena Kulturalna jest re-
alizowany w ramach inicjatywy lokalnej 
Gminy Nasielsk.

fot. T. Zawadzki
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Z REDAKCYJNEJ POCZTY

PIELGRZYMKA DZIECI I MŁODZIEŻY

Młodzież ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Rostkowie
W sobotę, 16 września br., 
uczestniczyliśmy w Piel-
grzymce Dzieci i Młodzie-
ży do Rostkowa – miejsca 
związanego ze św. Stani-
sławem Kostką. Hasłem 
pielgrzymki były słowa: 
I poszli za Nim. Modlili-
śmy się w kościele, miej-
scu urodzin św. Stanisława 
Kostki. Tam przeszliśmy 
przez Bramę św. Stani-
sława Kostki. Młodzież 
wzięła udział w progra-
mie ewangelizacyjnym 
„Hyde Park Młodych ”. 
Następnie wzię l i śmy 
udział w Eucharystii, której 
przewodniczył bp Miro-
sław Milewski. Kazanie do 
młodych wygłosił salezja-
nin, ks. Przemysława „Kawa” Kawec-
ki z Czerwińska. Zwrócił się do nich, 
aby wyznacznikami ich chrześcijań-
skiego życia były: odwaga, świętość 
i młodość. Przybliżył też sylwet-
ki „Poznańskiej Piątki”, czyli pięciu 
salezjanów, którzy ponieśli śmierć 
męczeńską z rąk Niemców w czasie  

II wojny światowej. Zwrócił uwagę na 
ich głęboką relację z Panem Bogiem, 
dzięki czemu szli na śmierć ze spo-
kojem ducha, pewni osiągnięcia pełni 
z Bogiem. Spotkanie młodzieży za-
kończył wieczorny koncert zespołu 
„Rock and Fire”. Wspólnej modlitwie 
młodzieży towarzyszyły relikwie 
Świętego z Rostkowa. Szacuje się, że 

w pielgrzymce wzięło udział około 
3 tysiące młodzieży. Każdy z mło-
dych pątników otrzymał breloczek 
z małymi stópkami i hasłem „Wstań. 
Idź”. Naszą szkołę reprezentowało  
40 uczniów wraz z katechetą ks. 
Grzegorzem Ostrowskim.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski

OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy „ Życia Nasielska”, zawsze chętnie publikujemy na 
naszych łamach listy od Państwa. Z jednym tylko wyjątkiem – nie za-
mieszczamy anonimów, o czym wielokrotnie już w naszym czasopiśmie 
informowaliśmy. Przypominamy, że nazwisko autora listu może, ale nie 
musi widnieć w jego podpisie. Jeśli autor listu chce zachować anonimo-
wość, to zgodnie z art. 15.2 - 3 Prawa Prasowego, ma do tego prawo, po 
prostu zastrzegając swoje dane tylko do wiadomości redakcji. 
Informujemy o tym, ponieważ do naszej redakcji wpłynęło anonimowe 
pismo podejmujące bardzo ważny dla nas wszystkich temat bezpieczeń-
stwa mieszkańców Nasielska oraz pracy policji. Jednak jest ono podpisa-
ne ogólnikowo przez „Mieszkańców Miasta i Gminy Nasielsk”, autorzy 
pisma brak podpisów uzasadniają „obawą zarówno ze strony patolo-
gicznie uciążliwych współmieszkańców, jak również nasielskiej policji”. 
List ten zawiera szereg zarzutów pod adresem nasielskiej policji, na temat 
których napiszemy szerzej w następnym numerze ŻN.

Gminna Spółdzielnia „SCh”  
w Nasielsku, ul. Warszawska 2,  

wynajmie  
pod działalność gospodarczą:

 – pomieszczenie o pow. 252 m2  
w Pieścirogach przy ul. Sikorskiego 14;

 – pomieszczenia przy ul. Warszawskiej 2 
(podwórko Spółdzielni).

Tel. 531 881 222; 531 881 555  
lub 23 69 12 719

Z MIASTA

Nasielscy seniorzy 
będą mieli swój klub
W budynku po przedwojennej 
fabryce guzików przy ul. War-
szawskiej 52, w części admini-
strowanej przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, mieścił się 
Dom Dziennego Pobytu, gdzie 
spotykali się nasielscy seniorzy, 
by miło wspólnie spędzić czas. 
Aktualnie trwa tu remont, a wła-
ściwie modernizacja, której ce-
lem jest stworzenie warunków 
do nowej funkcji, jaką będzie peł-
nił ten obiekt.
Otóż w miejsce Domu Dziennego Pobytu powstanie Klub Seniora. Jego funk-
cje w stosunku do Domu Dziennego Pobytu zostaną znacznie poszerzone. 
To odpowiedź MOPS na zapotrzebowanie wciąż wzrastającej liczby seniorów. 
Szczególnie ważna jest tu aktywizacja tej grupy osób, szansę na godne życie, 
realizację potrzeb i marzeń, których nie można było z różnych powodów za-
spokoić.
Pomysły były i nasz MOPS starał się, aby sprostać potrzebom i możliwościom 
ludzi starszych wiekiem. Same chęci i pomysły jednak nie wystarczą, gdy 
nie ma pieniędzy. Teraz nadarzyła się okazja, że na ten cel można było po-
zyskać potrzebne fundusze. Realizowany jest bowiem program ministerial-
ny „Senior+”. Złożono odpowiednie wnioski i uzyskano dofinansowanie na 
spełnienie marzeń nasielskich seniorów. Na realizację zamierzonych celów 
potrzeba około 120 tys. zł. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie projektu. 
Nie otrzymała, zgodnie z zasadami przyznawania finansowego wsparcia, całej 
sumy, lecz jej 80%. Pozostałe 20% musi dopłacić gmina. Projekt jest właśnie 
realizowany. Planuje się, że pierwsze zajęcia w nowym Klubie odbędą się jesz-
cze w grudniu. Prace i wszystko to, co jest związane z realizacją projektu, są na 
bieżąco monitorowane. Szczególnie zainteresowana jest tym przedsięwzię-
ciem dyrektor MOPS-u, Monika Nojbert.
Właściciel firmy budowlanej prowadzącej modernizację obiektu, Sławomir 
Żbikowski jest przekonany, że prace uda mu się zakończyć przed zaplano-
wanym terminem.

andrzej zawadzki

ZE SZKÓŁ

Święto Spadochroniarza
W sobotę, 16 września 2017 r., 
uczniowie I Liceum Ogólnokształ-
cącego CN-B w Nasielsku oraz 
uczniowie I Liceum Ogólnokształ-
cącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty 
w Pułtusku  uczestniczyli w Święcie 
Spadochroniarza. Uroczystości od-
bywały się na lotnisku w Chrcynnie. 
Wszyscy uczniowie klasy III I LO 
CN-B należą do Związku Polskich 
Spadochroniarzy. Niektórzy z nich 
mają za sobą już pierwsze skoki ze 
spadochronem. Związek Polskich 
Spadochroniarzy jest organizacją 
zrzeszającą obywateli polskich oraz 
Polaków, obywateli innych państw, 
którzy wykonywali lub wykonują 
skoki spadochronowe. Do Związku 
należą zarówno żołnierze zawodo-
wi, jak i rezerwiści różnych forma-
cji wojskowych, a także miłośnicy 
spadochroniarstwa, uprawiający ten 
sport wyczynowo lub rekreacyjnie, 
wywodzący się ze środowiska cy-

wilnego. ZPS jest organizacją sku-
piającą w swych szeregach różne 
pokolenia spadochroniarzy. Uroczy-
stości w Chrcynnie poprowadził Pre-
zes I Oddziału ZPS w Warszawie, płk 
Jan Gazarkiewicz. 25 sierpnia 2017 r. 
Zarząd Główny Związku Polskich 
Spadochroniarzy podjął Uchwa-
łę o utworzeniu IX Oddziału ZPS 
na „bazie” liceów CN-B oraz koła 

w Płocku. Od września uczniowie 
I LO CN-B w Nasielsku należą już do 
IX Oddziału ZPS w Płocku, którego 
prezesem został Dyrektor I LO CN-B 
w Nasielsku, mjr (r) Jarosław Chrobot. 
Wszystkim spadochroniarzom z oka-
zji ich święta życzymy miękkiego lą-
dowania i żeby spadochron nigdy ich 
nie zawiódł.

J.S.
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W Nunie zagrały orkiestry dęte
10 września br. w Nunie odbył się 
pierwszy na terenie województwa 
mazowieckiego Regionalny Prze-

gląd Orkiestr Dętych. Na scenie za-
prezentowały się: Orkiestra Trzech 
Pokoleń działająca przy gminnym 

Ośrodku Kultury w Opinogórze 
Górnej, kierowana przez Jerzego 
Szpojankowskiego, Gminna Orkie-
stra Dęta z Gminy Staroźreby, kiero-
wana przez Huberta Chiczewskiego, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta, dzia-
łająca przy OSP w Jońcu kierowa-
na przez Cezarego Celjana oraz 
Nasielska Orkiestra Dęta pod batutą 
Joanny Ostaszewskiej.
Zespoły zaprezentowały liczne szla-
giery muzyki rozrywkowej we wła-
snej, często niezwykle oryginalnej 
aranżacji, ale również muzykę lu-

dową oraz klasyczną. Każdy z wy-
stępów był wyjątkowy.
Regionalny Przegląd Orkiestr Dę-
tych był znakomitą okazją do spo-
tkania i poznania działających w 

okolicy muzyków, 
do w ymiany do-
ś wiadczeń,  p od-
patrzenia warsztatu 
oraz zainspirowania 
się.
„Europejsk i  Fun-
dusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa 
inwestująca w ob-
szary wiejskie”
O p e r a c j a  p n . 
„Wsparcie i rozwój 
Nasielskiej Orkie-
stry Dętej” mająca 
na celu zachowa-
nie i promocja dzie-
dzictwa lokalnego 

poprzez organizację siedmiomie-
sięcznych warsztatów muzycznych  
dla 20 osobowej grupy, która za-
sili istniejącą Nasielską Orkiestrę 
Dętą, wyposażenie orkiestrantów  
w 40 szt. mundurów reprezentacyj-
nych
oraz organizację Regionalnego 
Przeglądu Orkiestr Dętych, współ-
finansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji: 
79.600,00 zł, w tym ze środków 
EFRROW: 50.649,00 zł.
Operacja realizowana w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność wdraża-
nej przez LGD Zielone Mosty Narwi.

K.T.
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ZE SZKÓŁ

NARODOWE CZYTANIE
Narodowe Czytanie to ogólno-
polska akcja publicznego czytania 
wybitnych polskich dzieł literac-
kich. Jej celem jest propagowa-
nie bogactwa polskiej literatury, 
popularyzacja czytelnictwa oraz 
zwrócenie większej uwagi na po-
trzebę dbałości o polszczyznę 
i wzmacnianie narodowej tożsa-
mości.

Akcja Narodowe Czytanie odby-
wa się pod honorowym patrona-
tem Pary Prezydenckiej. Została 
zainicjowana w 2012 r. wspólną 
lekturą Pana Tadeusza Adama 
Mickiewicza. Następnie czytano 
dzieła Aleksandra Fredry i kolej-
no: Trylogię Henryka Sienkiewi-
cza, Lalkę Bolesława Prusa i Quo 
vadis Henryka Sienkiewicza.
Inauguracja tegorocznej akcji odbyła się 2 września 2017 r. w Ogrodzie Saskim w  Warszawie.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku wraz z Nasielską Fundacją Wspierania i Rozwoju 
Edukacji również włączyły się w tę akcję. Odbyła się ona 15 września 2017 r. Wydarzenie to zostało dofinanso-
wane z programu TESCO Decydujesz, pomagamy, za co bardzo serdecznie  dziękujemy.

Fragmenty Wesela Stanisława Wyspiań-
skiego czytali przedstawicieli lokalnych 
instytucji, pracownicy szkoły i ucznio-
wie. Na początku zostało odtworzone 
nagranie Wprowadzenia do dramatu, 
czytane, specjalnie na tę okoliczność, 
przez znanego lektora, Tomasza Knapi-
ka. Na gości czekała piękna ludowa sce-
neria, wykonana przez p. Anetę Czyż 
– Roszak i Justynę Margiel. Nie mogło 
również zabraknąć budującej nastrój 
oprawy muzycznej, nad którą czuwała 
p. Monika Paluszek.
Przepiękne stroje oraz zaangażowanie 
emocjonalne wszystkich czytających 

sprawiły, że było to bardzo udane spotkanie, które przybliżyło zebranym bogactwo słowa, obrazu i uczuć pły-
nące z czytanego dzieła Stanisława Wyspiańskiego. W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do uświetnienia tego ważnego dla nas wydarzenia.

Anna Korycka

DOŻYNKI. NUNA 2017

Podziękowali za plony
Organizowane w Nunie, dożynki gminne, stały się już tradycją. W niedzielę, 10 września br., rolnicy oraz mieszkańcy 
naszej gminy zebrali się, aby podziękować Bogu za tegoroczne plony. 

Uroczystość miała przede wszystkim przypominać 
o radościach, jakie niosą ze sobą zebrane plony. Z nich 
też zrobiono kosze i wieńce, które zostały pobłogosła-
wione. Tuż po mszy świętej przeniesiono się na pobliski 
plac przed szkołą, aby kontynuować świętowanie. Roz-
poczęto uroczystymi przemowami, a następnie można 
było wziąć udział w niecodziennym wydarzeniu, jakim 
był Przegląd Orkiestr Dętych. Kolorowym i na pewno 
wywołującym uśmiech na twarzach zgromadzonych 
akcentem był występ zespołu Pieśni i Tańca Golądkowo, 
który działa przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Golądkowie. Nie zabrakło również wystę-
pu mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Nasielsku. 

W tzw. międzyczasie zgromadzeni na dożynkach mogli skosztować regionalnych produktów czy nabyć rękodzieło. 
Podczas uroczystości Bogdan Ruszkowski,  burmistrz Nasielska wraz z Jadwigą Szymańską, kierownikiem Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłosili wyniki konkursu ekologicznego, rozdali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe zwycięzcom. Gwiazdą wieczoru był zespół TheSperados. Nad przebiegiem  tegorocznych do-
żynek czuwał proboszcz Nuny, ksiądz Tadeusz Jabłoński. Swój cenny wkład w organizację uroczystości mieli także 
mieszkańcy Nuny. 

E.G.

ZE SZKÓŁ

Zajmowali  
się upcyklingiem
W dniach od 10 do 19 września nasielska młodzież z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza gościła grupę młodzieży z Ukra-
iny, z miejscowości Maksymiwka w obwodzie połtawskim. Spotkanie to 
miało ściśle określony cel – poznawano zasady racjonalnego gospoda-
rowania odpadami, a dokładniej mówiąc, zajmowano się tym jego dzia-
łem, który nazywamy upcyklingiem. Niektórzy uważają, że upcykling jest 
wyższą formą recyklingu i widzą dużą przyszłość przed tą formą zagospo-
darowania odpadów. Najprościej mówiąc, chodzi o to, aby pewnej części 
odpadów „nadać nowe życie” .
Jak owocna była ta nauka, świadczyła o tym zorganizowana na koniec tego 

tygodniowego spotkania wystawa. Nosiła ona nazwę: „Nasze rady na od-
pady”. Z odpadów wyczarowano szereg bardzo pożytecznych, przycią-
gających oczy, przedmiotów. Ten dział gospodarki śmieciowej ma przed 
sobą przyszłość i od pomysłowości młodych wiele zależy. A wszystko 
to będzie służyło ochronie środowiska. Wystawę obejrzeli goście, wśród 

których był burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej Danuta Białorucka, rodzice i młodzież liceum.
Idea tego pożytecznego spotkania młodzieży polskiej i ukraińskiej zawarta 
jest w tytule projektu, realizowanego przez Polsko-Ukraińską Radę Wy-
miany Młodzieży - „Segregacja jest ok., lecz upcykling to nasz cel.”.
Pomysłodawcą projektu, a obecnie jego koordynatorką ze strony polskiej, 
jest Małgorzata Marciniak, nauczycielka języka rosyjskiego w nasielskim 
LO, a opiekunką projektu  Magdalena Janiszewska – nauczycielka mate-
matyki, pełniąca obecnie funkcję dyrektora nasielskiego LO.
Ze strony ukraińskiej, koordynatorem projektu jest nauczyciel historii Va-
dym Pylypenko, a opiekunką Larysa Ostapowets – dyrektor maksymiw-
skiej szkoły.  
To były bardzo pracowite dni, zarówno dla młodzieży biorącej udział 
w projekcie, jak i dla ich opiekunów. Wszyscy, goście z Ukrainy i nasi 
uczestnicy projektu, zamieszkali w nasielskim hotelu „Stary Młyn”. Zaję-
cia odbywały się w auli szkolnej nasielskiego Liceum Ogólnokształcące-
go. Był też czas na zwiedzanie, basen, gry, zabawy i oczywiście zakupy 
oraz spotkanie z młodzieżą z LO. Wyjeżdżano do Warszawy, Konstancina-
-Jeziorny, Pułtuska i Ciechanowa. Była też wizyta w Ambasadzie Ukrainy 
w Warszawie. Niewątpliwą atrakcją były też spotkania w domach polskich 
uczestników projektu. Goście z Ukrainy zostali zaproszeni przez swe pol-
skie koleżanki i kolegów na niedzielny obiad oraz różnego rodzaju po-
obiednie atrakcje.
Wydaje się, że goście z Ukrainy mile będą wspominać pobyt w Nasielsku 
i być może zostanie stworzony kolejny projekt, bo tematów do wspólnego 
rozwiązywania problemów jest wiele. 

andrzej zawadzki
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Do Gdańska  
po raz drugi!
Dwa lata temu mogliśmy śledzić niesamowity wyczyn naszych kola-
rzy, którzy z samego rana wyruszyli spod nasielskiej Baszty, aby zdą-
żyć na ostatni pociąg z Gdańska do domu. W tym roku, 15 sierpnia, 
powtórzyli ten sukces, z lepszym wynikiem niż dwa lata wcześniej. 
Piękna słoneczna pogoda i przede wszystkim chęci do pedałowania 
gwarantowały sukces. Sukces, o którym dokładniej wspomina Łukasz 
Malinowski: – Bariera 300 km w niecałe 10 h, a dokładniej w 9 h 53 
min. przekroczona, wynik 
poprawiliśmy po dwóch 
latach (Łukasz Malinow-
ski z Arkiem Żyłą). W tym 
roku dołączył do nas Bar-
tek Suwiński . Mniej wię-
cej około godziny. 4:30 
wys ta r towa l i ś my sp o d 
Baszty. Jeszcze o zmroku, 
bo dopiero po ki lkuna-
stu kilometrach zaczęło 
się rozjaśniać.  Po ok. 2 h 
jazdy zrobil i śmy pierw-
szy postój, gdzieś w dzi-
kim środku Mazowsza za 
Strzegowem na 64 km. 
To było nasze drugie śnia-
danie . Trasa wiodła nie 
tylko drogami wojewódz-
kimi, ale także lokalnymi, 
pełnymi uroku. Kolejny 
postój (103 km) na stacji CPN w Żurominie, tuż przed granicą z wo-
jewództwem warmińsko-mazurskim. Ważne było, aby rozprostować 
nogi, napełnić bidony i coś przekąsić. Dalej już za Lidzbarkiem za-
czyna się teren pofałdowany, pagórkowaty. Jedziemy niczym po fa-
lach, trochę w górę i zaraz w dół. Nie brakowało odczuwalnych dla 
naszych nóg podjazdów, jak i pełnych adrenaliny zjazdów, gdzie 
prędkości przekraczają 50 km/h.  Piękny mazurski odcinek Lubawa-
-Malbork pełen lasów, jezior i zróżnicowanego terenu urozmaicał 
nam wyprawę. Jeszcze 2 dłuższe postoje przy stacji benzynowej nad 
jeziorem Kolmowo (188 km) za Iławą i na stacji Lotos 267km. Po hot-
-dogu i w drogę. Potem już ostatnia prosta (40 km) do Gdańska po 
DK91. Mamy już w nogach prawie 300 km, a tempo pociągu Baszty 
nie odpuszcza, nadal prędkość przelotowa w przedziale 35-45 km/h. 
Moc z nami była do końca.  Trzechsetny kilometr został przekroczony 
w okolicach granicy miasta Gdańsk. Do dworca kolejowego dojeż-
dżamy ok 16:40. Łukasz jednak jeszcze ma do osiągnięcia zamie-
rzony cel – Sopot Molo. Gna w nieznane pod presją czasu, bo pociąg 
odjeżdża o 17:30. 11 km w miejskim ruchu to nie to samo, co w terenie 
rozproszonym. Zdążyć na foto i szybko na pociąg. Wracamy pocią-
giem Słonecznym relacji Ustka-Trójmiasto-Warszawa. Była to wielka 
przygoda... piękna Polska, niesamowite, zmieniające się krajobrazy 
na tak długiej wyprawie robią wrażenie na osobach, które jeżdżą po 
płaskim Mazowszu. Przejechaliśmy tego dnia ok. 310-340 km zależnie 
od osoby. Powtórka zapewne za rok. Miejmy nadzieję, że z kolejnym 
zawodnikiem, który zasili kolarski pociąg „Nasielsk Baszta Team”!
Wszystkich, którzy chcieliby zasilić nasze grono biegaczy i kolarzy, 
zapraszamy serdecznie w każdą środę o 20.15 pod nasielską Basztę. 

(IW)

U NAS

Nasielski Ogórek w reklamie 
Szymona Majewskiego
W ostatnim czasie można oglądać 
w telewizji  najnowszą reklamę fir-
my Plus, w której główną rolę gra 
nasielski ogórek czyli Volkswagen 
T2 z roku 1974. Jego właścicielem  
jest miłośnik klasycznych pojazdów, 
Zbyszek Żabik. W swojej kolekcji po-
siada on także VW 1200 – znane-
go jako Garbus z 1965 r., kolejnego 
garbuska z roku 1962 (ten czeka na 
remont)  oraz przyczepę kempin-
gową Eriba Puck z 1966 r. Jak mówi 
Zbyszek, przyczepy tej używa na 
wyjazdach na Zloty Volkswagenw, 
które odbywają się w całej Polsce. 
Zjeżdża się na nie do 400 aut VW.
O tym, że pojazd nasielszczaka trafił 
do telewizji, zdecydował przypadek. 
– Jakiś czas temu na pewnym Fo-
rum na Facebooku ktoś napisał 
post, że potrzebuje VW T2, koniecz-
nie w kolorze niebieskim, do rekla-
my. Jeden ze znajomych polecił 
mnie.  Wysłałem parę zdjęć i oka-
zało się,  że reżyser zmienił pla-
ny i to nie wyszło. Parę miesięcy 
pźniej, szykując sie na  wesele, na 

które miałem zawieźć młodą parę, 
dostałem telefon, że w środę jest 
potrzebny samochód do nagrania 
w reklamie. Nauczony doświad-
czeniem, że ludzie z telewizji często 
zmieniają zdanie, nie wziąłem tego 
pod uwagę. W poniedziałek jed-
nak dostałem kolejny telefon. Po-
informowano mnie, że spotykamy 
się w Konstancinie, w Parku Zdro-
jowym o godz. 12.00. Nic więcej 
nie wiedziałem. Nie wiedziałem, co 
to za reklama ani kto będzie w niej 
występował – mówi Zbyszek Żabik.
Jak wspomina Zbyszek, wszystkie 
szczegóły poznał na miejscu. Tam 
też dowiedział się, że w reklamie 

weźmie udział Szy-
mon Majewski.
– Pierwsze spotkanie 
z Szymonem Majew-
skim było w charak-
teryzatorni. Bardzo 
miły człowiek. Mie-
liśmy chwilę czasu, 
aby porozmawiać, 
gdy były kręcone 
sceny przejazdo-
we. Okazało się, że 
jego dziadek posia-
da w garażu starego Fiata Multiplę 
z lat 60 (nie mylić ze wspłczesną 
wersją). Jestem nią nawet zaintere-
sowany. Wymieniliśmy się kontak-
tami i mamy się spotkać, bo być 
może ją odkupię. Co do samego 
Szymona, chodził i z każdym z eki-
py rozmawiał, śmiał się, zupełnie 
nie gwiazdorzył. Nigdy nie odma-
wiał zrobienia sobie z innymi zdjęć 
– opowiada Zbyszek.
Pierwsza scena reklamy była nagry-
wana w Parku Zdrojowym w Kon-
stancinie. Bardzo dużo było dubli, 

wiele poprawek i w końcu padło ha-
sło „kierowco, jedziemy”. Pierwsza 
scena przejazdu zajęła ok. 4 godzin 
kręcenia materiału. 
– Byłem bardzo zaskoczony tym, ile 
osób jest potrzebnych do nakręce-
nia paru sekund reklamy. Około 60 
ludzi, których nie widzimy – wspo-
mina. 
Kolejna scena przejazdu w reklamie 
była nagrywana pod Konstancinem 
w szczerym polu. Przejazdy z akto-
rami i z Szymonem Majewskim były 
kręcone na lawecie, co było warun-
kiem postawionym przez Zbyszka.

Jak się okazuje, to nie pierwsza przy-
goda nasielskiego ogóka w TV. Dwa 
lata temu wraz z pozostałymi autami 
Zbyszka, nasielski VW T2 brał udział 
w programie „Legendy PRL” z Pa-
trykiem Mikiciukiem (seria 16, od-
cinek 6). Porównywano wtedy auta 
NRD i RFN.
Z uroków Volkswagena T2 Zbysz-
ka Żabika korzystają nie tylko ludzie 
z telewizji, ale często są to młode 
pary, które mężczyzna wozi swo-
im autem do ślubu. Ogórek przeżył 
także wieczory panieńskie. Często 
także bierze udział w akcjach zorga-
nizowanych dla dzieci, które czer-
pią z jazdy VW T2 wielką radość. Tą 
radością i miłością do klasycznych 
Volkswagenów Zbyszek zaraził 
swoich sąsiadów, Annę i Jacka Gó-
reckich, którzy także nabyli Garbusa 
i Ogórka. W 2018 r. właśnie razem 
planują w Nasielsku bądź jego okoli-
cach organizację Zlotu Klasycznych 
Volkswagenów. Plany są bardzo 
ambitne, ale jak mówią pomysło-
dawcy, bardzo chętnie przyjęliby 
pomoc w sfinalizowaniu swoich za-
mysłów. W Polsce, od kwietnia do 
września, praktycznie co tydzień, 
miłośnicy klasycznych VW spoty-
kają się na zlotach. Jak sami mówią, 
bardzo lubią te spotkania, na których 
mogą porozmawiać na temat swo-
ich aut i związanych z nimi przygo-
dami i historiami. Chętnie też swoje 
cudeńka pokazują innym, którzy są 
zainteresowani ich autami. Na pew-
no tego typu impreza spodobałaby 
się zarówno młodszym, jak i star-
szym nasielszczanom. Może to być 
ciekawa lekcja historii motoryzacji. 
Warto zatem wesprzeć pomysło-
dawców nasielskiego zlotu klasycz-
nych Volkswagenów w Nasielsku.

E.G.

Z UM
Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie  
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk” 
Burmistrz Nasielska informuje, że gmina Nasielsk w 2017 r. otrzyma-
ła dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów za-
wierających azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ponad 37 tys. zł netto. Dzięki 
powyższej dotacji możliwe było usunięcie i przekazanie do unieszko-
dliwienia wyrobów zawierających azbest z 48 posesji, w łącznej ilości 
ok. 150 Mg. 

Wydział Środowiska i  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z POWIATU

Dziury będą załatane
Ulica Sikorskiego to obecnie najpopular-
niejszy dojazd z Nasielska do stacji PKP. 
Niestety jest on dość trudny ze względu na 
liczne dziury na odcinku między firmą Jan-
-Pol a Zakładem Opiekuńczo-Pielęgnacyj-
nym Millenium. Ze Starostwa Powiatowego 
płynął jednak optymistyczne informacje 
– Ulica Sikorskiego w Siennicy będzie na-
prawiana w ramach bieżącego utrzymania 
dróg. Obecnie zostały zlecone prace po-
legające na naprawie ubytków powstałych 
w drodze – informuje Paweł Marszałek z Wy-
działu Inwestycji i Dróg Powiatowych w sta-
rostwie nowodworskim.

Michał B.
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Ryc. 3

Nasielsk kontra Jankiel Perlmuter,  
czyli spór o Kolonię Młynarską
W 1867 roku władze car-
skie rozparcelowały duży 
majątek kościelny po-
między osoby prywatne 
i miasto Nasielsk. Obszar 
9,5 ha zwany Kolonią 
Młynarską rozciągający 
się od dzisiejszego skle-
pu „Merkury” na zachód 
w stronę ulicy Sportowej 
i Płońskiej zaborca za-
trzymał dla siebie. Teren 
ten,  na którym znajdo-
wał się młyn murowa-
ny wodny (12.8 m na 7.5 
m, wysoki na 4.5 metra, 
mury grubości 45 cm), 
drewniany dom miesz-
kalny, chlewek i  pola 
up rawne był  kole j no 
dzierżawiony.
Ostatnia dzierżawa na 24 
lata (1899 – 1923) przy-
padła Jankielowi Perlmu-
trowi, który zobowiązał 
się dbać o majątek i płacić 462 ru-
ble rocznie władzom carskim. Per-
lmuter płaci dzierżawę władzom 
rosyjskim a potem okupacyjnym 
władzom niemieckim do roku 
1918. Przestaje płacić w roku 1919.
Rada Miasta w niepodległej już 
Polsce na posiedzeniu 19 XII 1918 
roku postanawia wystąpić do władz 
rządowych z wnioskiem o eksmi-
sję Perlmutra i przekazanie ziemi 
na rzecz miasta Nasielska (Ryc.1). 
Żyd oskarżany jest o celowe zruj-
nowanie młyna, jego rozbiórkę 
i wywózkę cegieł i drewna. In-
spekcja wykazuje duże ilości be-
lek i około 2 tys. cegieł z młyna na 
podwórku przy domu Perlmutra. 
Miasto ma własne, bardzo ambitne 
plany dotyczące zagospodarowa-
nia tego terenu. Mowa jest o parku 
miejskim, budowie wodociągów, 
szkoły, łaźni. Rozpoczyna się sied-
mioletni proces biurokratyczno 
– prawny. Rada Miasta przesyła ofi-
cjalny wniosek do Komisarza Lu-
dowego w Pułtusku, ten opiniuje 
pozytywnie i przekazuje sprawę do 
Wojewody Warszawskiego, który 

zasięga rady Ministerstwa Rolnic-
twa i Dóbr Państwowych. Mini-
sterstwo uznaje argumenty Rady 
Miasta i przesyła dokumenty do 
Prokuratorii Generalnej, która ofi-
cjalnie wytacza Perlmutrowi proces 
o zrujnowanie własności państwo-
wej z żądaniem natychmiastowej 
eksmisji . Linia obrony Perlmu-
tra jest następująca: młyn przestał 
funkcjonować w roku 1915.  W cza-
sie wojny światowej, potem z Ro-
sją Sowiecką przechodzące armie 
plądrowały i niszczyły zabudowa-
nia, wywoziły sprzęt. Żyd twierdzi, 
że zabierał cegły i belki na swoje 
podwórko, by ratować, co jeszcze 
można i nie użył tych materiałów 
do swych prywatnych celów. Go-
tów jest odstąpić od dzierżawy, ale 
twierdzi, że zainwestował w ziemię 
obsiewając ją i musi czekać na czas 
żniw, by odzyskać włożone pienią-
dze.
5 maja 1922 roku dzierżawca 
dostaje oficjalny nakaz eksmisji 
i wkrótce potem umiera. Decy-
zją Sądu Okręgowego w Mławie 
z 1 XII 1925 spadkobiercy Jankiela 
Perlmutra zostają obciążeni sumą 

476 zł 98 groszy za niepłacenie 
dzierżawy w latach 1919 – 1922 
i sumą 60 zł za koszta sądowe. Za-
rzut celowego zrujnowania młyna 
przez dzierżawcę jest według sądu 
nieuzasadniony, zeznania świad-
ków wskazują na zniszczenia wo-
jenne (Ryc.2). Burmistrz Rostkowski 
próbuje jeszcze odwoływać się od 
wyroku, ale bezskutecznie.
Studiując akta sądowe ma się wra-
żenie, że proces i wyrok był spra-
wiedliwy. Nie można zarzucić 
sądowi stronniczości  wynikającej 
z antysemityzmu.
W styczniu 1923 roku Wojewoda 
Warszawski opracowuje ambitny 
plan zagospodarowania odzyska-
nego terenu (patrz mapka, Ryc.3).
Projektowany podział:
A - piekarnia, łaźnia, wodociągi;
B - hale targowe, elektrownia, przy-
tułek z ogródkiem;
C - firma „Cementownia”, gdyż są 
tu duże pokłady piasku do 6 me-
trów głębokości;
D - szkoła i boisko, ogród miejski, 
szpital;
E - targowisko, wydział drogowy, 
spółdzielnia „Rolnik”.
Tyle plany. Brutalna, dziejowa rze-
czywistość koryguje marzenia. 
Trudno oprzeć się tu myśleniu: „co 
by było gdyby” nie wybuchła na-
stępna wojna, a miasto miało duży 
budżet? Mielibyśmy może nad czy-
stą rzeką  piękny park z małą plażą...

O klanie młynarzy Perlmutrów będzie 
znów głośno jeszcze w 1934 roku, 
gdy zostaną oskarżeni o podpalanie 
konkurencyjnych młynów, ale to już 
materiał na następny odcinek. (Ryc.4).

Tomasz Krasoń

Autor, nasielszczanin zamieszkały 
w USA od kilku lat pisze na fejsbuku 
eseje o swym rodzinnym mieście.
Źródła:
Akta Prokaratorji Generalnej, AAN, 
sygn. 182.

Kalendarium dziejów Nasielska i okolic  
od 1795 roku do 1939 roku – część VI
1910 r. – właściciel Chrcynna, Bronisław Kurtz, sprzedaje swoje dobra i przenosi się 
do Warszawy. Nowym właścicielem Chrcynna zostaje Feliks Rościszewski. Liczba  
mieszkańców Nasielska wynosi 6227 osób (w tym 4741 Żydów).
1910 r. – w Nasielsku powstał pierwszy młyn mechaniczny, który  należał do spółki 
Wajngartena, Majera i Moszki Mordki. Drugi młyn powstał w 1912 r. i należał do 
Władysława Czachorowskiego. 
1914 – 1915 (październik) w ramach wojennych przegrupowań pod Nasielskiem 
rozlokowano VI Korpus rosyjski; (luty) nasilają się przemarsze przez Nasielsk różnych 
pododdziałów rosyjskich spieszących na front. Miasto staje się ważną bazą zaopatrze-
niową dla VI Korpusu. Utworzono tu armijny magazyn żywności i park amunicyjny.  
1914 r. – liczba  mieszkańców Nasielska wynosi 6678 osób ( w tym 4661 Żydów).
1915 r. – uszkodzenia kościoła powstałe w wyniku ostrzału artyleryjskiego prowa-
dzonego z twierdzy modlińskiej; (18 sierpnia) po nabożeństwie nastąpiło uroczyste 
pożegnanie nasielskich dzwonów. Zdjęte przez niemieckich robotników dzwony 
zostały odwiezione na stację kolejową i wywiezione do Niemiec. Podobny los spotkał 
miedzianą blachę z hełmu wieży kościelnej. Zdołano natomiast uratować rezonatory 
i piszczałki organowe. 
1915 – 1918 – rządy okupanta niemieckiego w Nasielsku. 
1915 r. – w Nasielsku działała ochronka, prowadzona przez wychowawczynię Adaminę 
Pracką. W początkowym okresie działalności w ochronce znalazło się 16 dziewcząt 
i 13 chłopców.  W następnym roku wojny opieką było objętych 115 dzieci, a w 1917 
r. liczba ta wzrosła do 120.  
1916 r. – powołanie do życia Rady Opiekuńczej Miejskiej w Nasielsku. W skład 
zarządu ROM wchodzili: ks. proboszcz Piotr Dmochowski – przewodniczący, Jan 
Tomaszewski – wiceprzewodniczący, Jan Dąbrowski, Olgierd Więckowski i nieznany 
z imienia Szlubowski. 
1917 r. – uruchomienie elektrowni na bazie młyna mechanicznego przy obecnej ulicy 
Kościuszki, stanowiącego własność Żyda Mosze Winegarta i spółki. 
1917 r. – uruchomienie wąskotorowej linii kolejowej Nasielsk – Płońsk – Sierpc, która 
służyła tranzytowi wojskowemu. 
1918 – 1933 burmistrzem Nasielska jest Feliks Rostkowski. 
1918 r. – warszawski kupiec – Edward  Horn – nabył w Lelewie od rodziny Rohlandów 
zespół parkowy ze zniszczonym działaniami wojennymi dworem. W miejsce spalonych 
zabudowań powstał tu nawiązujący do baroku dworek z mansardowym dachem 
oraz zabudowania towarzyszące utrzymane w manierze narodowej. 
1919 r. – wprowadzenie nowego podziału administracyjnego kraju. W skład utwo-
rzonego wówczas województwa warszawskiego wszedł powiat pułtuski, a wraz 
z nim również Nasielsk. 
1919 r. – Wiktor Weyher sprzedaje majątek w Kosewie. Nową właścicielką zostaje 
Cecylia Dobiecka, która uruchamia tu zakład wychowawczy  dla dziewcząt. 
1919 r. – (kwiecień – czerwiec) w folwarku Kosewo stacjonował oddział „Błękitnej 
Armii” gen. Józefa Hallera.

Redakcja NTK

Ryc. 1 Ryc. 2

Ryc. 4„Przegląd Katolicki”, 29.04.1934. Ze zbiorów Zdzisława Suwińskiego.
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Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część XIII
Niedziela, 31 grudnia 1916 roku 
W ubiegłym tygodniu prasa całe-
go świata trąbi na wszystkie strony 
o pokoju, do którego nasi wrogowie 
dążą wszystkimi siłami. Amerykański 
prezydent Wilson wystąpił urzędo-
wo jako pośrednik pomiędzy grupa-
mi wojującymi. Następnie wystąpiła 
Szwajcaria, Szwecja, Dania i Norwe-
gia ze swym pośrednictwem. Wszy-
scy ci neutralni posłali swoje noty 
naszym sprzymierzonym z zamia-
rem zbliżenia wojujących w celu 
zawarcia pokoju. Nasi sprzymierze-
ni po kilku dniach przesłali zbiorczą 
notę Francji, a ta ostatnia przesłała ją 
Niemcom. Nota głosi takie paragra-
fy, z których można się przekonać, 
że wcale nie zanosi się na pokój. (…)
Nasza drużyna obecnie odpoczy-
wa w barakach, niczym się nie zaj-
muje, z wyjątkiem grania w karty po 
całych dniach i nocach, uprawiają 
to rzemiosło nie tylko żołnierze, bo 
i nasi naczelnicy – zaczynając od 
najniższego, a kończąc na najwyż-
szym, i nic dziwnego, bo  z nudów 
można by umrzeć. Wiedzą o tym 
dobrze nasi naczelnicy, chcieliby oni 
urządzić nam jakąkolwiek rozryw-
kę i właśnie z tego powodu w dniu 
dzisiejszym przyszedł do nas rotny 
dowódca, aby nas czymkolwiek za-
bawić. Wszyscy byli ciekawi bardzo, 
czym będzie nas bawić. Zaczęło się 
od pogadanki na temat stosunków 
polsko – ruskich w guberniach za-
chodnich. Nasz mówca widocznie 
ma bardzo pstro w głowie, bo zaczął 
się rozwodzić nieprzychylnie pod 
adresem Polaków. Dowodził on, że 
kiedy Polacy byli panami w tych gu-
berniach, kiedy Polska była dużym 
mocarstwem, to w owe czasy uci-
skali inne narodowości, przymuszali 
do wiary katolickiej, przerabiali gwał-
tem ruskich ludzi na polskich. I dlate-
go,  mówił, w tych guberniach dzisiaj 
są mieszkańcy, których nie można 
nazwać ruskimi ani też polskimi. I to 
wszystko przypisuje nam. Ot, i roz-
rywka, ba, ciekawa w swoim rodza-
ju bajda; nie dziwiłbym się, gdybym 
usłyszał to od ludzi ciemnych i nie 
znających dawnych stosunków, ale 
to człowiek, zdaje się, wykształcony, 
który powinien to zrozumieć, że dziś 
nie pora i nie miejsce na tego rodza-
ju „bawienia” roty za pomocą siania 
nienawiści między narodowościami, 
chociażby miedzy sołdatami. Zresz-
tą jest on w wielkim błędzie pod tym 
względem, ponieważ Polacy nigdy 
nie prześladowali innych wiar, prze-
ciwnie ruscy prześladowali i do dnia 
dzisiejszego prześladują katolików. 
Na każdym kroku prześladują nasze 
obyczaje i wiarę, o czym tu można 
się przekonać naocznie w zachod-
nich guberniach, tj. na Rusi i Litwie. 
Polacy są tu przygnieceni, nie mają 
najmniejszych swobód w zakresie ję-
zyka polskiego. 
Dzisiaj, kiedy ważą się losy narodu 
polskiego, kiedy oczy niemal ca-
łego świata zwrócone są w stronę 

Polski i na przyszłe ukształtowanie 
się jej, dziś jeszcze znajdują się w Ro-
sji jednostki, które rade by widzieć 
nas w dalszej przyszłości w niewoli. 
O, biedny Narodzie Polski! Ty, który 
możesz być dumny ze swojej prze-
szłości i kultury, który odznaczał 
się zawsze tym, że miłując gorąco 
nade wszystkim swoją wiarę katolic-
ką, ludzi innych wiar nie prześlado-
wał i swojej wiary nikomu gwałtem 
nie narzucał. Gdy w innych krajach 
trwały prześladowania religijne, to 
w Polsce każdy mógł bezpiecznie 
wyznawać taką wiarę, jaką chciał. 
Toteż były liczne wypadki, że ludzie 
z obcych krajów chronili się w Pol-
sce przed stosem, a poznawszy nasz 
naród, tak się do Polski przywiązali, 
że dobrowolnie, bez żadnego na-
rzucania, przyjmowali naszą mowę 
i obyczaje. Tak się też stało z ruskimi, 
którzy polubili naszą wiarę, przyjęli ją 
dobrowolnie, przyjęli i język, za któ-
ry przychodzi im pokutować, bo do-
browolna religijna unia Polski i Rusi 
nie podoba się bardzo w Petersbur-
gu, kiedy panowała Katarzyna Wiel-
ka. Naród polski nie prześladował 
innych wiar, to nie budzi wątpliwości, 
ponieważ mamy na to wiele dowo-
dów, chociażby to, że w dawnych 
wiekach napłynęło do Polski wielu 
tak zwanych ewangelików, którzy są 
przeważnie kupcami i przemysłow-
cami. W Warszawie mają oni swoją 
świątynię, swój cmentarz, utrzymu-
ją swój szpital itp. Roku zeszłego 
nadeszła wiadomość, że władze nie-
mieckie nakazały tym ewangelikom 
usunąć mowę polską z ich świątyni, 
szkoły i ze wszystkich ich zakładów, 
i zastąpić ją mową niemiecką. Za-
rząd gminy ewangelickiej sprzeci-
wił się temu i wystosował do władz 
niemieckich pismo, w którym jest 
oświadczenie, że ewangelicy miesz-
kający w Polsce uważają się za Po-
laków. (…)
Dziś kończy się rok stary, w którym 
pokładaliśmy wiele nadziei tyczą-
cych się wojny i naszego narodu; 
przypuszczaliśmy, że wojna osta-
tecznie skończy się w niniejszym 
roku, że będziemy mogli po tylu 
przejściach wrócić nareszcie do na-
szej nieszczęśliwej Polski. Stało się 
przeciwnie, nadzieje zawiodły zu-
pełnie. Wojna trwa w całej pełni i to 
jeszcze z większą zaciętością. Po-
myślano jeszcze więcej technicz-
no – piekielnych wynalazków, aby 
za ich pomocą więcej i skuteczniej 
niszczyć ludzkość. Niemcy wymyślili 
karabiny o dwudziestu pięciu strza-
łach, aeroplany, na których znajdują 
się telegrafy iskrowe, bomby, które 
puszczone z aeroplanu wybuchają 
na żądanej wysokości. Ciecz rzadką, 
palącą, rzucaną przy ataku. Anglicy 
wymyślili samochody opancerzo-
ne, jest to coś w rodzaju maleńkiej 
forteczki ruchomej. Taki samochód 
można prowadzić prosto na nieprzy-
jacielskie okopy i nic nie jest w stanie 
zatrzymać go. Przebija najsilniejsze 

druty kolczaste, przechodzi przez 
duże rowy. Taka ruchowa forteca 
wyrządza ogromne spustoszenia na 
nieprzyjacielskich pozycjach. Nasza 
koalicja zastosowała po raz pierw-
szy w obecnej wojnie gazy trujące. 
Ulepszono armaty do ostrzeliwania 
niemieckich aeroplanów. Były wy-
padki, że Francuzi zbijali do ośmiu 
aeroplanów niemieckich dzien-
nie. Mimo tych okropności, mimo 
tych wszystkich wysiłków i strat, sza-
la zwycięstwa tak na jedną, jak i na 
drugą stronę nie przechyliła się. (…)
Projektowane Królestwo Polskie 
Niemcom jakoś się nie udaje. Wer-
bunek ochotników do wojska wca-
le się nie udał. Polacy trzeźwo patrzą 
na „kwestię polską”, niechętnie go-
dzą się na niemieckie obiecanki – 
cacanki. Głód coraz więcej zagląda 
ludziom w oczy. Marna perspekty-
wa przedstawia nam się w niedalekiej 
przyszłości. Oto co nam przyniósł 
rok 1916. Nie żałujmy go. Miejmy 
nadzieję, że rok nowy 1917 będzie 
dla nas łaskawszy. Życzę tak sobie, 
jak i wszystkiej ludzkości, aby ten 
miecz Demoklesa, wiszący nad nami 
zniknął jak najprędzej i jutrzenka po-
koju zaświeciła nad naszym krajem. 
Niedziela, 7 stycznia 1917 roku       
Drużyna nasza odpoczywa w dal-
szym ciągu, oczekujemy z dnia na 
dzień rozkazu wyjazdu na front ru-
muński. Dziś skorzystałem z wolnego 
czasu i wybrałem się do tymczaso-
wej kaplicy w miasteczku Mir. Do 
kaplicy naszło się mnóstwo ludzi 
różnych stanów tj. szlachty, włościan, 
panów, oficerów, żołnierzy naszych 
i Austriaków. Po nabożeństwie od-
śpiewaliśmy „Boże, coś Polskę”. 
W ogóle wyniosłem jak najlepsze 
wrażenie z tutejszych stosunków pol-
skich. Do naszych królewiaków stro-
ją się, jak mogą, sympatyzują z nimi. 
Często opowiadają, jak ich daw-
niej przymuszano do prawosławia. 
Przede wszystkim zabrano im wspa-
niały kościół w Mirze, i przerobiono 
na cerkiew. Następnie starożytny 
pałac z basztami i z przylegającymi 
do niego majątkami ziemskimi rząd 
skonfiskował po zmarłym księciu 
Radziwille. Gdzie tylko jaki włościa-
nin był zamieszkały na pańskiej zie-
mi, wszędzie im grożono, że jeżeli 
nie przyjmą prawosławia, to im od-
biorą ziemię. Można sobie wyobra-
zić, z jakim heroizmem przyjmowali 
nasi kmiotkowie prawosławie. Szko-
da im było się rozstawać ze swą dro-
gą wiarą, a jeszcze z większym żalem 
było się rozstawać ze sposobem ży-
cia. Mężczyźni przyjmowali prawo-
sławie, bo musieli, kobiety zaś nie 
przyjmowały, bo na nich nie był za-
pisany grunt, za to [wobec] nich inny 
sposób przymuszania do prawosła-
wia, a mianowicie uparte kobiety 
zaganiano do świńskich chlewów 
i trzymano je tam po kilka dni, mimo 
tego kobiety nie godziły się na przy-
jęcie prawosławia, wtedy puszczano 
je na wolność. Pomimo tego wy-

rządzono naszemu ludowi wielką 
krzywdę, bo i dzieci zapisywano na 
prawosławie, a więc młode pokole-
nia, to już prawosławni, jednakowoż 
pomimo tego nasz ludek uważa się 
za Polaków. Połowa ludu to jeszcze 
katolicy, gdyż w 1916 roku przeszli 
oni powtórnie na katolicyzm. 
Niedziela, 14 stycznia
W ubiegłym tygodniu mieliśmy te-
atr amatorski w dużym baraku po 
sołdatach. Na Boże Narodzenie sta-
rego stylu nasi naczelnicy urządzili 
nam taką zabawę. Sami żołdacy byli 
artystami. Po przedstawieniu kto był 
tańcujący pozostawał na tańcach. 
Nasza drużyna ubawiła się świetnie, 
gdyż przedstawienie powtarzało się 
kilka razy z rzędu.   
26 stycznia
Dziś wyruszamy już na front ru-
muński. Opuszczamy Wielkie Sio-
ło i żegnamy się ze swymi dobrymi 
gospodarzami. O godzinie czwar-
tej rano wychodzimy, śnieg i mróz 
utrudniają nam drogę. O godzinie 
dziesiątej przyszliśmy na stację Za-
misze. Tu z „Gazety Polskiej” dowie-
działem się, że Wilson po raz drugi 
wystąpił z propozycjami pokojowy-
mi. Szczególny nacisk kładzie Wil-
son na odbudowanie Polski, wolnej, 
niezależnej i niepodzielnej. Odezwa 
jego nacechowana [jest] głęboką 
myślą polityczną i rozumem. Jest on 
zwolennikiem wolności wszystkich 
narodów dużych i małych, zwolen-
nikiem rozbrojenia lądowego i mor-
skiego. Wątpię jednak, czy będą 
godzić się wojujące grupy. Każda 
chciałaby zwycięstwa, a dopiero po 
tym może być mowa o rozbrojeniu. 
Zdaje mi się, że Ameryka odegra 
wielką rolę w pokoju europejskim. 
Rok bieżący będzie decydował 
o końcu wojny. Rok nowy dopiero 
się rozpoczął. Zapowiada się dla nas 
Polaków bardzo pomyślnie. (…)
2 lutego
Dziś nareszcie, wieczorem stajemy 
w portowym mieście Nikołajewie 
nad Bohem i Ungułem. Rozpoczy-
na się tu już zatoka i port z którego 
mamy jechać niezadługo po Czar-
nym Morzu na front rumuński. Ko-
rzystając z wolnej chwili wyszedłem 
na miasto, aby się nieco rozejrzeć. 
Miasto Nikołajew jest dosyć ob-
szerne i wszystko w tym mieście 
przedstawia typ miasta rosyjskiego 

o wyglądzie wschodnim. Brak na 
każdym kroku estetyki. (…)
Niedziela, 4 lutego
Wielu żołnierzy poprzeziębiało się 
i choruje. Zapewne jeszcze niepręd-
ko wyjedziemy do Rumunii, gdyż 
mamy jechać zatoką do Odessy 
okrętami, a stamtąd dalej koleją. Na-
sza kolej, jak się wydaje, jeszcze nie-
prędko nadejdzie, ponieważ niektóre 
części wojska wcześniej przybyły i też 
tu oczekują swej kolei. 
Niedziela, 11 lutego
Mieszkamy już cały tydzień w Kali-
nowce. Miałem możność poznania 
bliżej tej dużej i w każdym razie kul-
turalnej wsi. Kalinowka rozciąga się 
do trzech wiorst długa i półtorej sze-
roka. Cztery szerokie ulice prowadzą 
wzdłuż wsi. Kalinowka liczy do 1500 
domów i około 20 tysięcy mieszkań-
ców. Dwie cerkwie, kilka szkół, pocz-
ta, towarzystwo kredytowe ziemskie 
(a jakże) i kilka mniejszych towarzystw 
stanowi dodatnio o tutejszych miesz-
kańcach. Pośrodku wsi jest nawet 
obszerny rynek, sklepy spożywcze, 
są nawet Żydzi. Poza wsią stoi około 
dwudziestu wiatraków i jeden młyn 
parowy. Kalinowka swym wyglą-
dem podobna więcej do miasta niż 
wsi. Szeroka rzeka toczy się powoli 
u podnóża Kalinowki i wpada razem 
z Bohem do zatoki w Nikołajewie.  
Tutejsi [ludzie] są dość gościnni i ko-
chają się w porządku. Domy, jak 
i wszystkie budynki budują z ka-
mienia ciosanego, którego dużo 
wydostają z ziemi. Nie jest to jed-
nak prosty kamień polny, tylko coś 
w rodzaju kamienia wapiennego 
dziurkowanego. Każdy budynek 
otynkowany gliną i drobną siecz-
ką, a następnie malowany różnymi   
farbami kolorowymi. Budynki po 
większej części są kryte dachów-
ką. Ulice szerokie, wysadzane bia-
łą akacją. Z ulicy wchodzi się furtką 
na podwórze. Każde podwórze 
ogrodzone murem z piękną wjaz-
dową bramą, sprawiają piękny wi-
dok. W każdym podwórzu znajduje 
się tuż obok domu studnia z korbą 
i pies – kudłaty stróż. (…)

Wiktor Oleksiak 
Wszystkich zainteresowanych nabyciem 
książki „Historia oczyma mieszkańców 
Nasielska” oraz ostatniej książki „Nasielsk. 
Wpisani w dzieje miasta i regionu” zapra-
szamy do biblioteki miejskiej w Nasielsku.

HISTORIA W KADRZE

Mostek na Nasielnej, lata 30-te, XX w.
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Kino NIWA ZAPRASZA 

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.
Ostatni Rycerz, Roland Deschain (Idris Elba), 
uwięziony w niekończącej się walce z Walte-
rem O’Dimem, znanym także jako Człowiek 
w czerni (Matthew McConaughey), ze wszyst-
kich sił stara się powstrzymać go przed zbu-
rzeniem Mrocznej Wieży, która spaja światy. 
W imię przetrwania światów, w ostatecznej 
walce zderzą się ze sobą dobro i zło. Tylko Ro-
land może ocalić Wieżę przed Człowiekiem 
w czerni.

27 września–8 października  
godz. 15.00

LEGO® NINJAGO: FILM 3D 
(dubbing)

Animacja, komedia, akcja; Dania, USA; Czas trwania: 
1 godz. 30 min.
W pełnometrażowym filmie „Ninjago” do wal-
ki o Ninjago City staną: młody Lloyd, zwany 
również Zielonym Ninją, oraz jego przyjacie-
le – tajni wojownicy i Master Builderzy LEGO. 
Grupie przewodzi mistrz kung fu, Wu, równie 
mądry, co dowcipny.

27 września–1 października  
godz. 17.00

Tulipanowa gorączka  
(z napisami)

Melodramat; USA, Wielka Brytania; Czas trwania:  
1 godz. 47 min.
XVII wiek, Amsterdam. Artysta Jan Van Loos 
(Dane DeHaan) dostaje zlecenie namalowa-
nia portretu młodej mężatki Sophie (Alicia Vi-
kander). W czasie pracy między mężczyzną 
i kobietą rodzi się uczucie. Chcąc zbudować 
wspólną przyszłość, decydują się skorzystać 
z panującej gorączki tulipanowej i zainwesto-
wać w ryzykowny rynek kwiatowy. 

27 września–1 października  
godz. 19.00

American Assasin  
(z napisami)

Thriller, akcja; USA; Czas trwania: 1 godz. 51 min.
Mitch Rapp (Dylan O’Brien) stracił ukochaną 
w ataku terrorystycznym. Od tej chwili jego 
jedynym celem jest zemsta. 
4–8 października godz. 17.00 i 19.30

BOTOKS
Thriller; Polska; Czas trwania: 2 godz. 15 min.
Szpital ukazany w „Botoksie” to nie fikcja z popularnych seriali czy folde-
rów prywatnych sieci medycznych. To zakład pracy, gdzie codziennie wy-

lewa się krew, pot i łzy. W jego murach splatają się losy czterech kobiet. 

Baran 21.03-20.04
Będziesz teraz cały czas w biegu, zaafero-
wany mnóstwem nowych spraw i cieka-
wych znajomości. Będziesz w doskonałej 
formie, a szczęście będzie Ci sprzyjać. Pa-
miętaj o własnych korzyściach.

Byk 21.04-20.05
Ktoś interesujący, kogo poznałeś dawno 
temu, może znów stanąć na twojej dro-
dze. Ciągle ktoś Cię będzie teraz rozpra-
szał i zawracał Ci głowę swoimi sprawami. 
Nie daj się zdominować.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będzie się działo. Współpracownicy nie 
będą potraf ili czegoś zrobić, a krewni 
z trójką uroczych dzieci i psem wpadną 
z dłuższą wizytą. W weekend postaraj się 
wyjechać, choćby na jeden dzień.

Rak 22.06-22.07
Zapragniesz w końcu odpocząć od szefa, 
ostrej rywalizacji i zawodowych stresów. 
Ogarnie Cię zasłużone lenistwo. Zrobisz 
wiele, aby tylko zaprowadzić wokół sie-
bie miłą atmosferę. 

Lew 23.07-23.08
Odważnie zabierz się za trudne sprawy! Ktoś 
podejmie błędną decyzję, a potem będzie 
Cię błagać o pomoc i ratunek. W miłości 
lepsza passa, ale sercowe podboje lepiej 
trzymaj w tajemnicy.

Panna 24.08-22.09
Osoby pokrzywdzone przez los lub potrze-
bujące pomocy mogą teraz liczyć na Twoje 
wsparcie. Uporządkuj wreszcie wszystkie do-
kumenty urzędowe. Nie stawiaj sobie teraz 
zbyt ambitnych zadań.

Waga 23.09-23.10
Nie przejmuj się napiętą atmosferą w pracy, 
tylko spokojnie rób swoje. Zachowaj wię-
cej dystansu do otoczenia. Znajdź czas, aby 
trochę bardziej o siebie zadbać. Bez skru-
pułów wykorzystuj swoje atuty.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz miał teraz więcej czasu, aby za-
jąć się prywatnymi sprawami. Chętnie spo-
tkasz się z dawno nie widzianymi krewnymi. 
Przypływ gotówki wprawi Cię w doskonały 
humor. Odżywiaj się zdrowo.

Strzelec 23.11-21.12
Ktoś może pomóc Ci załatwić ważną dla 
Ciebie sprawę. W pracy wywalczysz pod-
wyżkę lub premię. Weźmiesz na siebie rolę 
pośrednika w sporach i negocjacjach, co 
wszystkim wyjdzie na dobre.

Koziorożec 22.12-20.01
Pewnych ludzi nie da się zmienić, im wcze-
śniej to zrozumiesz tym lepiej dla Ciebie. 
Wakacje sprawią, że złagodniejesz. Spotka-
nia, jakie zaplanujesz na weekend, powinny 
być bardzo udane.

Wodnik 21.01-19.02
Będziesz teraz bardzo optymistycznie na-
stawiony do świata, ale także bardzo roz-
trzepany. W miłości wydarzenia nabiorą 
tempa. Przed Tobą mnóstwo towarzyskich 
atrakcji, ale zachowaj zdrowy rozsądek.

Ryby 20.02-20.03
Przed Tobą czas pełen ważnych wydarzeń, 
dlatego bądź czujny, żeby czegoś nie prze-
gapić. W pracy osobiście pilnuj ważnych dla 
Ciebie spraw i nie ufaj innym. Szukaj okazji 
do zawarcia nowych znajomości.

HOROSKOP
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DROBNE
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe z bal-
konem, os. Warszawska. Tel. 696 764 716.

Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733 
679 795.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów klasy I ZSZ. Tel. 518 529 
925.

Sprzedam uzbrojoną dz ia łkę  
ul. Turkusowa, Nowe Pieścirogi. Tel. 502 
081 799.

Atrakcyjne działki budowlane i inwesty-
cyjne (uzbrojone) przy ul. Piłsudskiego 
w Nasielsku. Tel. 696 468 255.

Sprzedam kawalerkę w Nasielsku.  
Tel. 601 187 504.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.

Korepetycje z języka angielskiego.  
Tel. 509 708 992.

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.

Korepetycje z matematyki na każdym 
poziomie. Tanio. Tel. 798 714 084.

Poszukuję kierowcy C+E wywrotka. 
Praca okolice Nasielska. Tel. 504 245 276.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Kupię mleko w hurtowej ilości. Tel. 696 
623 424.

Pizzeria BIESIADOWO zatrudni osobę 
na stanowisku BARMAN – POMOC 
KUCHENNA. Tel. 521 221 616.

Do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią  
44 m2, ul. Starzyńskiego. Tel. 662 400 
384.

Zatrudnię Panią do sprzątania domu. 
Tel. 668 184 583.

Praca dla mężczyzny, prace porządkowe. 
Tel. 668 184 583.

Sprzedam drewno opałowe oraz baliki 
w krokwiach z rozbiórki. Tel. 668 184 
583.

Kupię lokal usługowy w Nasielsku lub 
mieszkanie na parterze przy gł. Ulicy. 
Tel. 668 184 583.

Do wynajęcia w Nasielsku pokój, kuch-
nia, łazienka, wc, C.O., oddzielne wejście. 
Tel. 602 793 096; 784 672 567.

Skup samochodów złomowych.  
Tel. 503 531 687.

Sprzedam drzewo kominkowo-opało-
we. Tel. 887 961 164.

Poszukuję kontaktu z Panią Anią Ząbek, 
która od 1987 roku przebywała w Domu 
Dziecka w Nasielsku. Tel. 516 762 184.

Sprzedam mieszkanie (M3, 37 m2), na os. 
Starzyńskiego (parter). Tel. 662 063 573.

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

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,

9.10. – 15.10.2017 r. – Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk,

16.10.–22.10.2017 r. – Apteka Nova, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk.

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

(red.)
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Zaproszenie
Fundacja „Bądźmy Razem” wraz z Radą Programową NUTW  

zaprasza wszystkich słuchaczy  
i sympatyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

na Inaugurację roku akademickiego 2017/2018. 
Uroczystość odbędzie się 2 października (poniedziałek) 2017 roku  

w Nasielskim Ośrodku Kultury o godz. 12.00
 Porządek uroczystości: 
1. Powitanie gości 
2. Występ Magdaleny Sawickiej 
3. Informacje o założeniach programowych NUTW w roku akademic-
kim 2017/2018 
4. Występ Chóru „Belcanto” pod kierownictwem Pana Marka Pawło-
wicza 
5. „Rozwój Nasielska – dzisiaj i jutro” – wykład Pana Burmistrza Nasielska 
6. Poczęstunek

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach NUTW  
mogą zapisać się w Biurze Fundacji „Bądźmy Razem”  

(ul. Piłsudskiego 6, budynek Biblioteki Miejskiej – I piętro)  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Klub Honorowych Dawców Krwi Kropelka 
zaprasza w Niedzielę 24 września  

w godzinach 10:00-12:00  
na akcję poboru krwi.

Chętnych zapraszamy na parking  
przy plebani wraz z dowodem osobistym.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „osiemnastego”, 08.09.2017 r.:
1. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski  78 pkt (61,90%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   74 pkt (58,73%)
3. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  65 pkt (51,59%)
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  65 pkt (51,59%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 64 pkt (50,79%)
6. Janusz Muzal – Janusz Wydra   61 pkt (48,41%)
7. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek   55 pkt (43,65%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  42 pkt (33,33%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Mariusz Figurski      115 pkt
 Robert Truszkowski     115 pkt
3-4. Piotr Kowalski      106 pkt
 Grzegorz Nowiński     106 pkt
5-6. Janusz Muzal      92 pkt
 Janusz Wydra      92 pkt
7.  Krzysztof Michnowski     68 pkt
8. Waldemar Gnatkowski     66 pkt
9.  Paweł Wróblewski      60 pkt
10. Józef Dobrowolski      57 pkt 

PK

PIŁKA NOŻNA 

Forma Żbika wyraźnie zwyżkuje
Jest wreszcie dobra wiadomość dla 
sympatyków Żbika. Forma pierwszej 
drużyny seniorów wyraźnie zwyż-
kuje. W ostatnich dwóch tygodniach 
Żbik wygrał obydwa mecze przewi-
dziane na ten okres i zdobył komplet 
punktów, czyli 6. To pewnego rodza-
ju niespodzianka, bo przewidywania 
były niepomyślne. Przeciwnicy byli 
bardzo mocni, a forma naszej druży-
ny, zaprezentowana w ostatnich trzech 
spotkaniach, raczej mierna. Przypo-
mnijmy: Żbik przegrał u siebie z Soną 
Nowe Miasto (2:4), tylko zremisował, 
też u siebie, z Makowianką (2:2) i z du-
żym trudem pokonał Tęczę Ojrzeń 
(3:4).
Pierwszym przeciwnikiem w okresie 
„sprawozdawczym” był klub z Tro-
szyna – KS CK Troszyn. Mecz odbył 
się 9. września. W obecnym sezonie 
prezentuje on bardzo dobrą drużynę. 
Plasowała się ona dotychczas wyżej 
niż Żbik. Przez znawców tematu była 
uważana za jednego z kandydatów 
do awansu. Żbik do Troszyna jechał 
jak „na ścięcie”. Osoby nieprzychyl-
ne Żbikowi przepowiadały wysoką 
porażkę i radziły zabrać ze sobą duży 
worek na gole. Jak się wydaje, osoby 
związane z klubem i sami zawodnicy 
też nie nastawiali się na  zwycięstwo, 
spodziewając się niskiej porażki. 
A remis przyjęty byłby już za sukces. 
Gospodarze z Troszyna też uważa-
li, że w tym spotkaniu nie będą mieli 
większych kłopotów z pokonaniem 
drużyny z Nasielska. Przed meczem 
piłkarze z Troszyna już „dzielili się” 
bramkami.
Na mecz nasi zawodnicy wyszli wy-
jątkowo skoncentrowani. Początkowo 
grali wyraźnie defensywnie i wzajem-
nie się asekurowali. I rzeczywiście 
pierwsze minuty spotkania należa-
ły do gospodarzy. Gra w pierwszym 
kwadransie toczyła się głównie na na-
szej połowie. Nie było widać jednak 
miażdżącej przewagi i rozpaczliwej 
obrony. Akcje z obydwu stron były 
przemyślane i pokazywały, że to spo-
tkanie rozegrane zostanie ciekawie, na 
wysokim poziomie.
Dosyć wcześnie w naszym zespo-
le nastąpiła zmiana. Na boisko wszedł 
Mateusz Paczkowski, który zazwyczaj 
wkracza w końcowych częściach 
spotkań. Niektórzy z naszych kibiców 
uznali to za błąd. Uważali, że jeżeli już, 
to należało go desygnować na boisko 
znacznie później, gdy przeciwnicy 
będą już nieco zmęczeni. Okazało się 
jednak, że zawodnik ten pewne braki 
w szybkości i zwrotności, wynikające 
z wieku, nadrabia umiejętnością bo-
iskowego doświadczenia i doskona-
łym przeglądem tego, co dzieje się 
na boisku. On „czyta grę”. Stał blisko 
stopera, pilnował się, aby nie znaleźć 
się na pozycji spalonej i oczekiwał na 
piłkę... To jego doświadczenie przy-

niosło rezultat w 32. 
minucie meczu. 
Uprzedził dwóch 
obrońców prze-
ciwnika i przejął pił-
kę, a następnie nie 
dał szans na zabranie 
sobie piłki. Bramkarz 
próbował interwe-
niować, ale i jego 
„wykiwał” nasz za-
wodnik, precyzyj-
nie umieszczając 
piłkę w siatce. Zarówno gospodarze, 
jak i goście tym manewrem byli nieco 
zaskoczeni. Szybko jednak „doszli” do 
siebie, zwiększyli tempo i w pięć minut 
później był już remis. Takim wynikiem 
zakończyła się pierwsza połowa. 
W drugiej połowie nasi piłkarze szybko 
opanowali środek boiska, kontrolowali 
grę i raz po razie przypuszczali groźne 
ataki na bramkę gospodarzy. Przynio-
sło to pomyślny rezultat już w dzie-
siątej minucie drugiej połowy. Na listę 
strzelców wpisał się Rafał Milewski. 
Gospodarze w tej części meczu po-
ruszali się wyraźnie wolniej, ich akcje 
były organizowane mniej precyzyj-
nie. W efekcie trzecią bramkę dla Żbika 
zdobył Mateusz Bramowicz. W koń-
cowej części gospodarze podejmo-
wali szereg rozpaczliwych prób, aby 
zmienić wynik i uratować chociażby 
jeden punkt. Te próby na nic się zda-
ły i mecz zakończył się wynikiem 3:1.
Kolejnym przeciwnikiem była druży-
na z Krasnego – Iskra (16.09). W swej 
historii ma też czwartoligowy epizod. 
W ostatnich sezonach nie prezento-
wała się najlepiej, ale ostatnio to się 
zmieniło. Stąd, mimo że gospoda-
rzem spotkania był Nasielsk, obawiano 
się tego pojedynku. Na szczęście nasi 
piłkarze swej formy sprzed tygodnia 
również nie stracili. Pokazali się z jak 
najlepszej strony.
Przez pierwsze dwadzieścia minut 
drużyny toczyły wyrównany poje-
dynek. Wtedy to w 22. minucie me-
czu gola zdobył najpierw Sławomir 
Stańczak, a w sześć minut później wy-
równał Adam Niestępski. Remis utrzy-
mał się do 50. minuty. Wtedy celnym 
strzałem popisał się Mateusz Bramo-
wicz (2:1). Przez kolejne 30 minut 
mecz toczył się mniej ciekawie. Przez 
cały jednak ten czas utrzymywała się 

przewaga naszej drużyny i rosła ona 
z minuty na minutę.
Kolejne bramki dla naszej drużyny 
padły dopiero w ostatnich dziesię-
ciu minutach meczu. Najpierw pięk-
ną główką popisał się Piotr Jeż (3:1). 
Ta bramka sprawiła radość samemu 
strzelcowi, sprawiła też radość całej 
drużynie. Koledzy zauważyli bowiem 
delikatnie, że tym pięknym uderze-
niem głową ich kolega „odkupił” 
niejako swą niefortunną interwencję 
z meczu Żbika z Makowianką, kiedy 
piłka, w dość przypadkowej sytuacji, 
odbiła się od niego i niespodziewanie 
wpadła do naszej bramki, co zaowo-
cowało stratą dwóch punktów (2:2). Tę 
narrację traktowali jednak jako żart, bo 
wina kolegi była naprawdę minimalna 
i takie sytuacje często zdarzają się na 
boiskach. Wynik meczu na 4:1 na dwie 
minuty przed końcem ustalił strzelec 
pierwszej bramki, Sławomir Stańczak. 
Po tym meczu Żbik znalazł się na  
3. miejscu w tabeli.
Przewiduje się, że Żbik utrzyma to 
miejsce przez kolejne dwa tygodnie 
i kolejna relacja będzie równie opty-
mistyczna. Naszymi najbliższymi 
przeciwnikami będą drużyny: Koro-
na Szydłowo i Mazowsze Jednorożec. 
Szczególnie groźna jest ta pierwsza 
drużyna. To były czwartoligowiec, 
a w dodatku mecz zostanie rozegra-
ny u przeciwników, w Szydłowie. Dru-
żyna ta ma tylko jeden punkt mniej 
od Żbika i w dodatku gra coraz lepiej. 
Mecz odbędzie się w najbliższą sobo-
tę w Szydłowie, a tydzień później ko-
lejny, w Nasielsku. Zarząd i zawodnicy 
oczekują, że nasielska społeczność 
wreszcie się „przebudzi” i wesprze 
swych pupili dopingiem.

andrzej zawadzki

NA SPORTOWO

III Turniej piłkarski w Nunie
Już po raz trzeci, ksiądz Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii pw. błogosławio-
nego ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie zorganizował dla wiernych ze swej pa-
rafii turniej piłkarski. I nic w tym dziwnego, bo szlachetną rywalizację w grach 
sportowych też można traktować jako modlitwę. Rywalizowano o Puchar Pro-
boszcza parafii Nuna.
Do sportowej rywalizacji na szkolnym boisku sportowym w Popowie Boro-
wym stanęło 6 zespołów: Popowo Borowe, Nuna, Lorcin, Chechnówka, OSP 
Nuna, Ministranci parafii Nuna. Zespoły podzielono na dwie grupy, w których 
walczono systemem „każdy z każdym”. Następnie zespoły, które zajęły w gru-
pach dwa pierwsze miejsca awansowały do grupy półfinałowej. Tam pierw-
sza drużyna z grupy A walczyła z drugą drużyną grupy B i pierwsza drużyna 
z grupy B z drugą drużyną z grupy A. Następnie zwycięzcy tych pojedynków 
walczyli ze sobą o miejsce 1 i 2, przegrani zaś o miejsca 3 i 4. O miejsca 5 i 6 
rywalizowały drużyny, które w grupach zajęły miejsca trzecie.
Ostateczna kolejność turnieju przedstawia się następująco. 1. Lorcin, 2. Chech-
nówka, 3 OSP Nuna, 4. Popowo Borowe, 5. Ministranci parafii Nuna, 6 Nuna.
Sędzią zawodów był Jakub Jabłoński z Sierpca. Za najlepszego zawodnika uzna-
no Michała Żołnierzaka z Chechnówki, a za najlepszego bramkarza Przemysła-
wa Przybysza z Lorcina.
W tym roku współorganizatorem parafialnego turnieju piłkarskiego była OSP 
Nuna, która tryumfowała w ubiegłorocznym turnieju. W roku przyszłym za-
szczyt współorganizowania turnieju przejmie tegoroczny zwycięzca, czyli dru-
żyna z Lorcina.
Parafialny turniej wsparło wielu sponsorów i społeczność parafii, która przygo-
towała stoiska. W organizację turnieju zaangażowana była też szkoła w Popowie 
Borowym. Dochód, jaki uzyskano z różnych form działalności z okazji turnieju, 
przeznaczony zostanie na rehabilitację Karoliny Grudzińskiej, która w czerwcu 
uległa wypadkowi i obecnie potrzebna jest jej rehabilitacja. 
Ksiądz proboszcz Tadeusz Jabłoński jest wdzięczny wszystkim tym, którzy 
w różny sposób przyczynili się do tego, że po raz kolejny wierni z parafii Nuna 
pokazali, że są wspólnotą.

az 
(wykorzystując FB ks. Tadeusza Jabłońskiego i OSP Nuna). 


