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

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ 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

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)

Z UM

Wybrano przedstawicieli 
organizacji pozarządowych 
Informujemy, iż w dniu 20.09.2017 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie organizacji pozarzą-
dowych, mające na celu wybór przedstawicieli do Gminnej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego.
W wyniku tajnego głosowania w skład Rady weszli:
1. Janusz Konerberger – Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN-
-POL”;
2. Teresa Krzemińska – „Stowarzyszenie Dolina Wkry”;
3. Aneta Borowiec – Stowarzyszenie „Skafander”;
4. Aleksandra Wołocznik – Fundacja „GO SILVER”;
5. Elżbieta Wróblewska – „Nasielskie Towarzystwo Kultury”.

Z UM

Geomorfolodzy  
w Nasielsku
W sobotę, 16 września br., do naszego miasta przyjechała grupa geomor-
fologów z ośrodków akademickich z całej Polski. Ich wizyta związana 
była z objazdem naukowym, zorganizowanym przez Wydział Geografii  
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach XI Zjazdu 
Geomorfologów Polskich.
Goście dyskutowali o naturalnych i antropogenicznych uwarunkowaniach 
rozwoju rzeźby terenów naszej gminy. W spotkaniu uczestniczył także 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, który przedstawił gościom hi-

storię naszej gminy. 
Po spotkaniu z burmistrzem zebrani przeszli na miejsce dawnego nasiel-
skiego grodu, gdzie dr Mariusz Błoński i dr Piotr Szwarczewski omówili 
zapis antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego w okolicach 
nasielskiego grodziska.

Za: www.nasielsk.pl

Z POWIATU

Zapłacisz kartą w urzędzie
Nowodworskie starostwo powiatowe przystąpiło do Programu upo-
wszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej, któ-
ry jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową 
Izbą Rozliczeniową S.A.

Umowę o współpracy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłaca-
nych instrumentami płatniczymi podpisano 12 września br. 

Już niebawem płatności bezgotówkowych będzie można dokonać w Wy-
dziale Komunikacji i Transportu oraz w Wydziale Geodezji i Gospodar-
ki Nieruchomościami w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w filii 
w Nasielsku.

Uruchomienie Programu zapewni klientom możliwość wnoszenia opłat  
za czynności urzędowe z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów 
(smartfonów). Płatności te będą dokonywane przez terminale płatnicze lub 
poprzez bankowość mobilną z wykorzystaniem usługi WebPOS Paybynet.

Udział w Programie, w ramach upowszechnienia płatności bezgotówko-
wych w terminalach POS, jest dla urzędów bezpłatny. Urząd nie będzie 
obciążany opłatami z tytułu korzystania z terminala lub terminali, ani za 
obsługę realizowanych płatności dokonywanych w ramach Programu. 
Również klienci urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem termi-
nala POS nie będą z tego tytułu ponosić dodatkowych kosztów.

(red.) za: www.nowodworski.pl

Z UM

Zapraszamy na szkolenia
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Po-
świętne w Płońsku oraz Terenowy Zespół Doradczy w Pomiechówku za-
praszają na otwarte szkolenia.
Pierwsze pod nazwą: Obowiązkowe ubezpieczenia w świetle obowiązują-
cej ustawy (w tym upraw i zwierząt) odbędzie się 4 października 2017 roku 
o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
przy ulicy Elektronowej 3.
Drugie szkolenie pod nazwą Produkcja metodami ekologicznymi odbę-
dzie się 18 października 2017 roku o godzinie 10.00, również w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3.
Wykładowcy: pracownicy MODR.

Zapraszamy do wzięcia udziału.

KONKURS SOŁECTW 

Sołectwo na piątkę
Sukcesy widać po sąsiedzku to nowy konkurs Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich adresowany do najaktywniejszych sołectw na Mazowszu. Pula 
nagród to aż 30 tys. zł. O tym, jakie sołectwa wezmą udział w konkursie, 
zadecydują gminy. Zgodnie z regulaminem, każda z nich może zgłosić 
tylko jedno sołectwo. Warunkiem jest też udokumentowanie jego dzia-
łalności i zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej, integracji miesz-
kańców, wykorzystania funduszu sołeckiego czy też w KSOW i PROW  
w postaci kronik, zdjęć, sprawozdań czy też relacji w mediach. 
Zgłoszenia można nadsyłać do 20 października br. 
Zgłoszenia pisemne wraz z dodatkowymi dokumentami należy przesy-
łać lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs sołectw”. 

red. za: www.mazovia.pl
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OBRADOWAŁA RADA

Gmina wypuści obligacje
W czwartek, 21 września 2017 r., 
odbyła się XXXIX sesja nasiel-
skiej Rady Miejskiej. Wzięli w niej 
udział wszyscy radni, nie zabrakło 
też mieszkańców oraz uczniów 
L iceum O gólnok szta łc ącego  
im. J. Iwaszkiewicza. 
Po przedstawieniu porządku obrad 
i stwierdzeniu ich prawomocności, 
przyjęciu propotkołu z poprzedniej 
sesji, Jerzy Lubieniecki przewodni-
czący Rady w skrócie poinformo-
wał zebranych o swojej aktywności 
w minionych tygodniach. Uczestni-
czył m.in. w dożynkach gminnych 
w Nunie i w wyjazdowym posie-
dzeniu Komisji Zdrowia w SPZOZ.
Po czym sprawozdanie ze swo-
jej działalności przedstawił Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska. 
Wsp omn ia ł  o  w ykup i e  drog i 
w Toruniu Dworskim za 27 tys. zł, 
o sprzedaży lokali przy ulicy Kiliń-
skiego i terenu w Żabiczynie. 
Wyczytał również miejscowości, 
w których udało się zrealizować 
fundusz sołecki oraz poinformował 
o kolejnych odbiorach, realizowa-
nych w ostatnim czasie inwesty-
cji. Mówił o podpisaniu umowy  

na budowę oczyszczalni przy-
domow ych oraz ogłoszonym 
przetargu na odbiór odpadów ko-
munalnych. Poinformował również 
o przyjęciu przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 981 wniosków 
o „500+”, wydając jednocze-
śnie 731 decyzji, co plasuje gminę 
Nasielsk na drugim miejscu w wo-
jewództwie za gminą Sochocin. 
Następnie pytania mogli zada-
wać przybyli na sesję mieszkańcy 
gminy. Pan Marek Obidziński do-
pytywał, dlaczego planowana jest 
budowa ulicy Szmaragdowej, a nie 
Bursztynowej, choć na tej pierwszej 
jest zrobione odwodnienie. Zwrócił 
też uwagę na brak tymczasowego 
przystanku autobusowego na ulicy 
Przytorowej na stacji PKP. Burmistrz 
odpowiedział, że w kolejnych la-
tach robione będą kolejne ulice, 
a sugestie dotyczące przystan-
ku będą zgłoszone do zarządcy. 
Pan Andrzej Zawadzki zwrócił na-
tomiast uwagę na brak lodowiska 
w Nasielsku, na którym mogłyby 
rozwijać umiejętności łyżwiarskie 
dzieci i młodzież. Natomiast pan 
Krotkopad dopytywał o przej-
ście dla pieszych przy „Mrówce”, 
o szpecące drzewa na skwerze 
im. Jana Pawła II oraz o zniszczo-
ne wiaty przystankowe przy ulicy 

Młynarskiej. Burmistrz odpo-
wiedział, że jest monitoring 
w Nasielsku, zaś wobec wan-
dali są wyciągane konsekwen-
cje. Zapewnił, że suche drzewa 
będą wycinane. Radosław Ka-
siak, kierownik Wydziału Inwe-
stycji nasielskiego magistratu 
wyjaśnił, że w kwestii przejścia 
dla pieszych przy „Mrówce” 
jest już wybrana firma przez 
MZDW i prace zostaną wyko-
nane w ciągu miesiąca, wraz 
z budową przepustu pod ulicą.
W dalszej części obrad pytania 
zadawali radni, m.in. o ścieżkę 
rowerową, oczyszczanie Na-
sielnej, sygnalizację świetlną 
przy stacji paliw „Bliska”, o ron-
do w Pniewie i olbrzymie ka-
łuże na ulicy Dębowej (zapytał 
radny Dariusz Kordowski). Na-
tomiast radny Henryk Anto-
sik po raz kolejny podkreślał, 
że objazd wyznaczony ulicą 
Podmiejską jest nieprzystoso-
wany i sugeruował zorganizowanie 
posiedzenia komisji infrastruktury 
w terenie. Zauważył też potrzebę 
monitorowania podwórka NIVEA, 

na którym według jego informacji 
przebywają często osoby, które nie 
powinny się tam znajdować. 
Radny Grzegorz Arciszewski zapy-
tał o odbudowę zawalonej ściany 
hali sportowej w Budach Siennic-
kich z cegieł, które był y użyte 
wcześniej do budowy feralnej ścia-
ny. Zapytał o prace przy budowie 
kanalizacji w mieście oraz celo-
wość położenia nawierzchni asfal-
towej na Pniewskiej Górce. Zgłosił 
także 4 wnioski do przyszłorocz-
nego budżetu o położenie asfaltu 
na drogach w jego okręgu. Na pro-
blem niebezpiecznego przejścia 
i potrzebę wybudowania chodnika 
pod wiaduktem kolejowym zwrócił 
uwagę radny Dariusz Sawicki.
Radny Marek Jaroszewski stwier-
dził, że ulica Szafirowa jest w lep-
szym stanie, a środki z budowy 
tam asfaltu należałoby przenieść 
na ulicę Bursztynową. Radny Ma-
rek Ostaszewski natomiast zapy-
tał o organizację ruchu w okresie 
Wszystkich Świętych, a radny Ro-
man Jaskulski zgłosił pod głoso-
wanie wnioski o zabezpieczenie 
środków w przyszłorocznym bu-
dżecie na budowę dróg w jego 
okręgu wyborczym – jednak bez 
poparcia większości.

Kolejny punkt obrad dotyczył wy-
konania budżetu gminy Nasielsk 
w pierwszym półroczu. Informację 
na ten temat radni otrzymali na pi-
śmie. 

Po przerwie radni przystąpi-
li do pracy nad uchwałami. 
Pierwsza dotyczyła emisji ob-
ligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. Program 
emisji obligacji przez gminę 
Nasielsk w latach 2017-2019 
przedstawił Kamil Wawrzyński 
z firmy „Aesco”, który przed-
stawił zalety obligacji oraz wy-
jaśnił czym one różnią się od 
kredytów. Po krótkiej dyskusji, 
radni przystąpili do głosowania 
– za przyjęciem uchwały było 
8 radnych, przeciwko 5, a 2 
wstrzymało się od głosu.
K o l e j n ą  u c h w a ł ą  b y ł o 
w p r o w a d z e n i e  z m i a n 

w wieloletniej prognozie f inan-
sowej gminy Nasielsk – uchwałę 
przyjęto 9 głosami „za”, przy 
4 „przeciwnych” i 2 osobach 
wstrzymujących się od gło-
su. Następnie radni po krótkiej 
dyskusji, większością głosów 
podjęli uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 
gminy Nasielsk na 2017 r.
Radni przyjęl i  też uchwa-
łę w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsię-
biorca, ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia w zakresie 
opróżniania zbiorników bez-
odpł ywowych i transportu 
nieczystości ciekłych. Ostat-
nia uchwała dotyczyła uchy-
len ia  uchwa ł y w sprawie 
ustalenia służebności grun-
towej. – Dotyczyła ona uchwały 
podjętej w czerwcu br. w sprawie 
ustanowienia służebności grunto-
wej działki w Budach Siennickich, 
która miała służyć jako podsta-
wę podpisania aktu notarialnego. 
Strony jednak nie doszły do po-
rozumienia, więc zasadnym jest 
uchylenie tej uchwały – tłuma-
czyła Bożena Strzelecka, kierow-
nik Wydziału Zagospodarowania 
Przestrzennego i Nieruchomości. 
11 radnych było za uchyleniem 

uchwały, 2 było przeciwnych i 2 
wstrzymało się od głosu.
W kolejnym punkcie sesji bur-
mistrz Bogdan Ruszkowski od-
powiedział na pytania radnych. 
W temacie ścieżki rowerowej przy-
pomniał, że gmina Winnica z gmi-
ną Nasielsk będą składały wniosek 
o dofinansowanie budowy ścieżki 
rowerowej, natomiast wzdłuż rze-
ki Nasielnej przygotowano teren 
pod jej oczyszczanie, jednak inten-
sywne opady i wysoki stan wody 
uniemożliwiły jakiekolwiek prace. 
Przyznał, że trzeba wykonać kom-
pleksowe odwodnienie na ulicy 
Dębowej. Zapewnił równocześnie, 
że dokumentacja na tę ulicą jest go-
towa. Zdradził, że ponownie zmie-
nia się koncepcja organizacji ruchu 
przy stacji paliw „Bliska” i jest powrót  
do p o mys ł u  b udow y ro n da . 
W kwestii zalanej ulicy Podmiejskiej 
również zapowiedział konkretne 
działania, w ramach których ZGKiM 
wysypie tam tłuczeń. Dodał, że za-

kupiony materiał miał starczyć na 1,5 
roku, lecz potrzeby były tak duże, że 
zapasy się już wyczerpały. 
Potwierdził, że jest potrzebny moni-
toring Podwórka Nivea, a na terenie 
całego miasta jest już łącznie 16 ka-
mer, które pomagają ustalać spraw-
ców różnych zdarzeń.
Przyznał, że ze względu na liczne 
formalności, przeciąga się temat bu-
dowy kanalizacji, ale rozpoczęcie jej 
jest coraz bliżej i zasugerował, że na 
niektórych odcinkach prace będą 

wykonywane zimą. Wylanie nalew-
ki na istniejącym asfalcie w Pniew-
skiej Górce uzasadnił planowaną 
inwestycją drogową od drogi woje-
wódzkiej do Kędzierzawic.
Kolejnym tematem był wąski prze-
jazd pod wiaduktem kolejowym 
w Starych Pieścirogach. Burmistrz 
przypomniał, że były w tej sprawie 
wizje lokalne z MZDW, by rozwią-
zać ten temat. Instytucja, powo-
łując się na przepisy prawne, nie 
chce się jednak zgodzić na budo-
wę barierek, które poprawiłyby 
bezpieczeństwo dzieci chodzą-
cych tą drogą do szkoły. Również 
w przypadku wyznaczenia pasów 
na ulicy Cmentarnej podejmo-
wane już są kroki – zapewnił bur-
mistrz. W temacie dróg w Nowych 
Pieścirogach i przejścia podziem-
nego, burmistrz zwrócił uwagę  
na problemy z porozumieniem się 
z PKP w związku ze zmieniającymi 
się tam władzami. 

W kolejnym punkcie przewod-
n i c z ąc y R ad y p oi n formowa ł 
o dwóch pismach, które wpłynę-
ły do biura Rady: od mieszkańców 
Pniewskiej Górki w sprawie budo-
wy asfaltu oraz o zaproszeniu na in-
augurację Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.
Następnie radni w punkcie wolne 
wnioski dyskutowali na tematy do-
tyczące bieżących inwestycji.
Na tym obrady zakończono. 

Michał B.
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KRONIKA OSP
20 września, pożar sadzy w komi-
nie w budynku jednorodzinnym 
w miejscowości Cieksyn. W akcji 
uczestniczyli strażacy z OSP Ciek-
syn. Działania polegały na ugasze-
niu pożaru, wyczyszczeniu komina 
i przewietrzeniu pomieszczeń.

22 września, wypadek drogowy 
w miejscowości Budy Siennickie. 
W akcji uczestniczyli strażacy z WSP 
Pomiechówek i PSP Nowy Dwór 
Mazowiecki. Działania polegały  
na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia.

23 września, kolizja drogowa w Sta-
rych Pieścirogach. W akcji uczest-
niczyli strażacy z OSP Nasielsk. 
Działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia.

26  w r ze ś n i a ,  p oż a r  ś m i e c i 
w kontenerze przy ulicy Cmentarnej.  
Do akcji zadysponowano zastęp 

z OSP Nasielsk.

30 września, wypadek drogowy 
w miejscowości Dobra Wola. W akcji 
uczestniczyły zastępy z OSP Ciek-
syn, OSP Nasielsk, WSP Pomiechó-
wek i PSP Nowy Dwór Mazowiecki. 
Działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, wydobyciu 
uwięzionego kierowcy z samo-
chodu przy użyciu specjalistycz-
nego sprzętu i udzieleniu pomocy 
poszkodowanym do momentu 
przyjazdu pogotowia ratunkowego.

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A

22 września, Marek Sz., kierując 
samochodem osobowym m-ki 
Volkswagen, w miejscowości Budy 
Siennickie potrącił na prawidłowo 
oznakowanym przejściu dla pie-
szych Sylwię M., która doznała obra-
żeń ciała.
23 września, w Starych Pieściro-
gach Artur W. kierował samocho-
dem marki VW Golf będąc w stanie 
nietrzeźwości 1,16 mg/l i 1,09 mg/l, 
uderzył w ogrodzenie posesji na ul. 
Kolejowej, uszkadzając je.
28 września, w miejscowości Andzin 
funkcjonariusze KP Nasielsk zatrzy-
mali do kontroli Pawła J., który kie-
rował pojazdem marki VW Vento, 
będąc w stanie nietrzeźwości z wyni-
kiem 0,38 mg/l i 0,33 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu 
29 września, funkcjonariusze KP 
Nasielsk zatrzymali na ul. Warszaw-
skiej Marcela K., lat 19, który posiadał 
środki odurzające w postaci marihu-
any. 

fot. OSP Nasielsk

R E K L A M A

Z POLICJI

Potrącił pieszą
W piątek, 22 września br., przed godz. 19.00 w Budach Siennickich doszło 
do poważnie wyglądającego wypadku. Na przejściu dla pieszych została 
potrącona młoda kobieta.
– Według wstępnych ustaleń policjantów, 50-letni mężczyzna, kierujący 
VW Jetta, jadąc w kierunku Nasielska, najechał na 18-letnią pieszą, która 
przechodziła po oznakowanym przejściu. Kobieta z ogólnymi potłucze-
niami została przewieziona do szpitala. Kierujący pojazdem był trzeźwy, 
a pieszej pobrano krew do badań. Aktualnie w tej sprawie prowadzone 
jest postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia – in-
formuje Szymon Koźniewski, oficer prasowy komendanta powiatowego 
policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

E.G.  

Z POLICJI

Pijany uderzył  
w ogrodzenie

W Starych Pieścirogach, 23 września br., o godz. 5.00 nad ranem, na ul. Stor-
czykowej kierowca golfa uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji, rozbijając 
dwa kolejne parkany. Na miejsce zadysponowana została nasielska policja, 
Ochotnicza Straż Pożarna Nasielsk, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz 
policjanci z Wydział Ruchu Drogowego z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Jak się okazało, przy pojeździe było dwóch mężczyzn. Żaden z nich  
nie przyznawał się do kierowania autem. Obaj byli nietrzeźwi i trafili co celi.
– Po wytrzeźwieniu jeden z mężczyzn, 24-letni Artur W., przyznał się  
do kierowania samochodem. 24-latek usłyszał zarzut i po złożeniu wy-
jaśnień został zwolniony. Teraz o jego losie zdecyduje sąd – informu-
je Szymon Koźniewski, oficer prasowy komendanta powiatowego policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Kierujący pojazdem mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w orga-
nizmie. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat.

E.G.

Z POLICJI

Tajemnicza śmierć 
18-latki
18-letnia Katarzyna Ł., była uczennica szkoły mundurowej w Nasielsku, 
została znaleziona martwa w piątek, 22 września br. Dzień wcześniej ro-
dzina zgłosiła jej zaginięcie na policji. 

– 22 września br. po godz. 16.00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że w re-
jonie zabudowań przy ul. 11-listopada w Nasielsku zostały odnalezione 
zwłoki kobiety. Na miejsce natychmiast wysłano załogę funkcjonariuszy, 
którzy potwierdzili zgłoszenie i zabezpieczyli teren zdarzenia. W dalszym 
toku czynności policjanci dochodzeniowo-śledczy wraz z technikiem 
kryminalistyki pod nadzorem prokuratora wykonali wszelkie niezbędne 
czynności. Okazało się, że denatka to 18-letnia mieszkanka gm. Nasielsk, 
której zaginięcie zgłosiła rodzina dzień wcześniej. Po zakończonych czyn-
nościach, ciało, decyzją prokuratora, zostało skierowane na sekcję, która 
m.in. ma na celu wykazać przyczynę śmierci. Aktualnie pod ścisłym nad-
zorem prokuratury w Pułtusku prowadzone jest śledztwo w tej sprawie, 
które zostało zakwalifikowane z art. 155 kodeksu karnego – mówi Szy-
mon Koźniewski, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w No-
wym Dworze Mazowieckim.

Jak informuje Monika Kosińska-Kaim, Zastępca Prokuratora Rejonowe-
go,  zostały przeprowadzone oględziny miejsca ujawnienia zwłok oraz 
oględziny zewnętrzne zwłok z udziałem prokuratora i lekarza. Ze wstęp-
nej informacji, uzyskanej po przeprowadzeniu sekcji zwłok Katarzyny Ł. 
wynika, że na jej ciele nie ujawniono zmian urazowych, mogących mieć 
wpływ na zgon. Stwierdzono sekcyjnie cechy ostrej niewydolności krą-
żeniowo-oddechowej. Pobrano materiał do dalszych badań.

Dziewczynę znaleziono w zaroślach ok. 200 metrów od domu, w którym 
mieszkała. Nieoficjalnie mówi się, że faktyczną przyczyną śmierci mogło 
być przedawkowanie narkotyków bądź dopalaczy.

E.G.
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Mieszkańcy przeciwko asfaltowi

Z GMINY

Oczyszczanie  
z opóźnieniem
W wyniku niekorzystnej aury pogodowej opóźnia się rozpoczęcie prac 
przy oczyszczeniu rzeki Nasielnej na kilku jej odcinkach. Przetarg na wy-
konanie tego zadania został rozstrzygnięty w lipcu br.
– Według informacji, jakie posiadam z Wojewódzkiego Urzędu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, wstępnie zaczęto przygotowywać teren pod prace 
oczyszczania i odmulania rzeki Nasielnej. Pojawiły się jednak utrudnienia 
z wejściem w teren z powodów warunków pogodowych – informuje Ja-
dwiga Szymańska, Kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
Ogłoszony przez WUMiUW przetarg na oczyszczanie rzeki Nasielnej zle-
cono w sierpniu firmie CEZ z Brzezinowa koło Tłuszcza za kwotę nie-
całych 53 tys. zł. Na realizację zadania firma ma trzy miesiące. – Jeżeli 
warunki pogodowe będą niesprzyjające, będą przygotowane aneksy 
przedłużające termin realizacji – dodaje kierownik Szymańska.
Nasielna ma być oczyszczona na trzech odcinkach – od Malczyna  
do Chlebiotek, od budynku DPS do oczyszczalni ścieków oraz w Pniew-
skiej Górce.

Michał B.

Z GMINY

Biletomat potrzebny
Remonty mostków na ulicy Kościuszki i Kole-
jowej sprawiły, że na stacji PKP stroną znów tęt-
niącą życiem, jest jej wschodnia część. Niestety 
jest ona mniej praktyczna, choćby ze względu 
na brak biletomatu. Obecnie zarówno bileto-
mat, jak i kasa znajduje się jedynie od strony 
zachodniej w obrębie budynku dworca. Powo-
duje to, że dla wielu mieszkańców jest to do-
datkowy wysiłek fizyczny – muszą przejść całe 
przejście podziemne, wyjść z niego, kupić bilet, 
potem znów zejść do przejścia i wyjść na pe-
ron. Dla młodych osób to czysta przyjemność, 
ale dla osób starszych z bagażami, czy matek 
z wózkami to już nie lada wyzwanie.
 – Obecnie nie ma możliwości postawienia drugiego biletomatu na stacji w Nasielsku. Jednocześnie zapewniamy, że 
w kolejnej procedurze przetargowej, dotyczącej biletomatów, weźmiemy pod uwagę potrzeby podróżnych, korzysta-
jących z ww. stacji – poinformowała redakcję „Życia Nasielska” Donata Nowakowska, dyrektor Biura Rzecznika Praso-
wego Kolei Mazowieckich.
Istnieją jednak alternatywne sposoby zakupów biletów: – Dodatkowo informujemy, że bilety na przejazdy pociągami 
Kolei Mazowieckich  można nabyć nie tylko w stacjonarnych kasach biletowych i biletomatach, ale też za pośrednic-
twem strony internetowej www.bilety.mazowieckie.com.pl (System IKM) oraz w aplikacji mobilnej SkyCash, dzięki czemu 
podróżni mają dostęp do zakupu biletów przez całą dobę. Bilet można także nabyć u kierownika pociągu, bez opłaty 
dodatkowej – informuje przedstawiciel Kolei Mazowieckich.
O komentarz w sprawie biletomatów na stacji PKP Nasielsk zwróciliśmy się również do do PKP. W odpowiedzi od rzecz-
nika prasowego PKP, Łukasza Kwasiborskiego dostaliśmy przychylną odpowiedź dotyczącą inicjatywy instalacji drugiego 
biletomatu.
W przyszłości takie urządzenie byłoby też udogodnieniem dla mieszkańców Siennicy, Nowej Wsi, Mogowa, Wągrodna, 
Paulinowa, Bud Siennickich i innych miejscowości zlokalizowanych po wschodniej stronie stacji PKP Nasielsk.
Tymczasem dla przypomnienia warto dodać, że obecnie PKP wycofał się z pomysłu wybudowania podjazdów 
dla wózków, rowerów, nie wspominając o windach. Dyrekcja PKP twierdzi, że nie było w tej sprawie żadnych 
skarg, mimo że nasza redakcja pisała wielokrotnie w tej sprawie do rzecznika prasowego. Być może skargi po-
winni zacząć przelewać na papier także mieszkańcy?

Michał B.

Z GMINY

Strażackie ćwiczenia
W piątkowe przedpołudnie, 29 września br., o godzinie 11.00 rozległ się 
dźwięk syren. Tym razem alarm był tylko elementem ćwiczeń sił i środków 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z powiatu nowodworskie-
go (zastępy jednostek OPS z gminy Nasielsk, zastępy z JRG PSP w Nowym 
Dworze Mazowieckim oraz Powiatowy Pluton Ratowniczy Pożar Fabryka). 
Odbyły się one na terenie rozlewni gazu płynnego „Wasbruk” w Starych 
Pieścirogach i były elementem dwudniowych ćwiczeń obronnych, reali-
zowanych pod kryptonimem Narew 2017. 
Ćwiczenia zorganizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności w Starostwie Nowodworskim 
- Z uwagi na fakt, że rozlewnia gazu „Wasbruk” jest zakładem o zwięk-
szonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, scenariusz 
ćwiczeń przewidywał rozszczelnienie instalacji napełniania zbiornika 
głównego LPG wskutek ataku powietrznego – informuje Tomasz Woło-
szyn, Naczelnik Wydziału ds. Operacyjnych w KP PSP Nowym Dworze 
Mazowieckim. Scenariusz ćwiczeń przewidywał uszkodzoną instalację, 
z której wydobywał się gaz oraz dwie poszkodowane osoby – w tym pra-

cownik rozlewni. Strażacy przeprowadzili ćwiczenia w czasie rzeczywi-
stym, pokazując natychmiastowe działania, jakie należy przeprowadzić 
podczas tego typu sytuacji.
Ćwiczenia obserwowali liczni goście. Wśród nich był Paweł Calak, wice-
starosta nowodworski, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz Komendant 
Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowiecki.

Michał Brodowski

Okazuje się, że nawet inwesty-
cje drogowe bywają kontrower-
syjne – zwłaszcza jeśli na asfalt 
w dobrym stanie wylewa się ko-
lejną nalewkę asfaltową. Wszyst-
ko w ramach zadania pod nazwą 
Modernizacja wybranych od-
cinków dróg gminnych – wśród 
modernizowanych dróg znalazł 
się również 700. metrowy od-
cinek drogi w Pniewskiej Górce. 
Mieszkańcom tej miejscowości 
nie spodobał się jednak pomysł 
lokalizacji tej inwestycji i apelo-
wali o jej zmianę. 
W tej sprawie, 5 września br., od-
było się spotkanie mieszkańców, 
w którym uczestniczyli również 
Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska, radny Mirosław Świder-
ski oraz sołtys Pniewskiej Górki – 
Barbara Kosewska. Na spotkaniu 
podjęto decyzję o wylaniu nakład-
ki na istniejący już asfalt na odcin-
ku od ulicy Kwiatowej przez część 
ul. Pniewska Górka. Mieszkańcy 
jednak sprzeciwili się takiemu po-
mysłowi już na spotkaniu, a kilka 
dni później napisali pismo do bur-
mistrza i do Rady Miejskiej, pod 
którym podpisało się 25. miesz-
kańców. 
Wylanie asfaltu na ul. Kwiatowej 
sprawi, że mieszkańcy ul. Pniewska 
Górka na wysokości tzw. nowe-
go osiedla domów jednorodzin-
nych będą pominięci w realizacji 
inwestycji. Przy czym na tym od-
cinku ulicy nawierzchnia jest nadal 
piaskowa, co w okresie ulewnych 
deszczy czy wiosennych rozto-

pów zmusza do brodzenia w bło-
cie, znacznie obniżając komfort 
zamieszkiwania w tym miejscu. 
Natomiast w okresie suszy bardzo 
uciążliwy staje się kurz, unoszący 
się po przejechaniu drogą, nawet 
z małą prędkością – argumento-
wali w piśmie, dodając, że wpraw-
dzie droga była prowizorycznie 
naprawiana tłuczniem kamiennym, 
jednak takie rozwiązania naraża-
ją na uszkodzenia karoserii samo-
chodowej. 
Konkluzją pisma była sugestia  
do włodarzy miasta i gminy o lo-
giczne rozwiązanie sprawy i prośba, 
by asfalt wylać na drogę gdzie go 
jeszcze nie ma, zamiast tam, gdzie 
był wylany przed kilkoma laty – 
zwłaszcza, że inwestycja jest f i-
nansowana t ylko ze ś rodków 
gminnych. 
W piśmie padło również zaskakują-
ce i kontrowersyjne stwierdzenie,  
iż zarówno radny, jak i pani soł-
tys, nie słuchają logicznych argu-

mentów i uważają, że mieszkańcy 
osiedla mieszkają tu zbyt krótko, by 
„zasługiwać na asfalt”. 
W połowie września nalewkę asfal-
tową położono na dotychczaso-
wym asfalcie.
Do sprawy powrócił, 21 września 
br., podczas obrad Rady Miejskiej 
radny Grzegorz Arciszewski, pyta-
jąc o celowość położenia asfaltu: – 
Dużo jest miejsc, które potrzebują 
asfaltu, gdzie ludzie toną w błocie. 
Chętnie mogę przewieźć państwa, 
szczególnie komisję infrastruktury 
i pana burmistrza, żeby zobaczyli, 
jakie są drogi – mówił radny. 
Burmistrz dość ogólnikowo wyja-
śnił, że pozostali mieszkańcy Pniew-
skiej Górki doczekają się asfaltu 
w późniejszym terminie – Od drogi 
wojewódzkiej do Kędzierzawic zło-
żyliśmy wniosek o dofinansowanie. 
Jeśli przejdzie ten wniosek, to całą 
tamtą stronę łączymy – mówił Bog-
dan Ruszkowski.

Michał B.
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Szepty kamieni w Islandii
Islandia to kraj niezwykle ta-
jemniczy, fascynujący i dziw-
ny zarazem. Tamtejsi ludzie 
przez pół roku żyją w zupeł-
nych ciemnościach. To wy-
spa wulkanów, wodospadów, 
gorących źródeł, olbrzymich 
lodowców i fiordów. To najpóź-
niej zasiedlony obszar Europy. 
Marzenie każdego podróżnika. 
Kraina lodu i ognia, która kusi 
nieziemskimi krajobrazami, dzi-
ką przyrodą i miejscami, gdzie 
można pobyć sam na sam, z dala  
od cywilizacji. Kraj, w którym żyje więcej owiec niż ludzi. Na stu tysią-
cach kilometrów mieści zaledwie trzysta sześćdziesiąt tysięcy mieszkań-
ców, których głównym źródłem utrzymania staje się turystyka. W 2016 
roku Islandię odwiedziło prawie dwa miliony turystów. Jednak niewiele 
osób wie, że kraj ten przechodzi poważny kryzys. Niszczejące fabryki, 
opuszczone zabudowania, stale emigrujący ludzie. Życie na Islandii nie 
jest łatwe. Brak pracy, niesprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, 
że kraj ten powoli obumiera. Tego wszystkiego dowiadujemy się z książki 
Bereniki Leonard i Piotra Mikołajczaka – miłośników Islandii i podróżo-
wania. Wnikliwa i obiektywna relacja sprawia, że nie jest to typowy prze-
wodnik, który wskaże najlepsze restauracje i pięć miejsc, które trzeba 
odwiedzić. Wręcz przeciwnie, pokazuje te obszary, do których ciężko 
dotrzeć turyście. Jest to reportaż, w którym znajdziemy poetyckie opi-
sy krajobrazu. Książka zachwyca językiem i stylem literackim. Autorzy 
niemal okiem fotografa opisują każdy napotkany na swej drodze przed-
miot, nawet przydrożny kamień. Szczególnie zaś interesują ich historie 
opowiedziane przez mieszkańców, opowieści o dawnej i obecnej Islan-
dii. Zostają obalone mity, którymi żyjemy my – turyści, zafascynowani 
jedynie przyrodą, a niedostrzegający niczego poza nią. Berenika Lenard 
i Piotr Mikołajczak mieli nieco inny pomysł na tę książkę – to oni mieli 
wymyślać historie pod wpływem tego, co zobaczą. Zmiana planów spra-
wiła, że oprócz swoich osobistych spostrzeżeń, zamieścili refleksję na-
potkanych na swej drodze osób, co pozwoliło przedstawić Islandię taką, 
jaką jest w rzeczywistości – piękną, zachwycającą i groźną jednocześnie. 
Ukazano prawdziwą twarz Islandczyków, a także polskich emigrantów, 
ich problemy i obawy. Autorzy pokazują, że piękna natura jest tylko tłem 
dla jakże tragicznych wydarzeń, które się tam rozgrywają. Pełna magii, 
nostalgiczna opowieść, która sprawia, że nie wychodząc z domu prze-
nosimy się w zupełnie inny świat, a nasza wyobraźnia pracuje na naj-
wyższych obrotach. Szepty kamieni to obowiązkowa pozycja dla fanów 
bajek o elfach i stworach. Bogata w ilustracje książka o podróżach i po-
znawaniu nowych miejsc, którą warto przeczytać. 

Wioletta Chmielewska 

SPOTKANIE DKK 

Z NOK

Seans filmowy  
z muzyką na żywo
K i n o  N i w a  z a p r a s z a 
1 7  p a ź d z i e r n i k a  b r . 
o godz. 19.00 na wyjątko-
wy seans filmowy z muzyką  
na żywo. Mocny człowiek  
to polski dramat psycho-
logiczny  z 1929 roku. Jest 
ekranizacją powieści Sta-
nisława Przybyszewskiego, 
wydanej pod tym samym 
tytułem w 1912 roku. To 
jeden z ostatnich polskich 
filmów epoki kina niemego. Znakomitą oprawę muzyczną przygotował 
do niego zespół Suna Path. Tworzą go dwaj przyjaciele, Waldemar Marek 
i Mieczysław Płonka. Połączyła ich muzyka oraz wspólne widzenie świata. 
Z koncertem do filmu Mocny człowiek występowali wielokrotnie w Szko-
cji w Glasgow i Edynburgu oraz w całej Polsce. Teraz mamy okazję po-
słuchać ich w Nasielsku. Bilety na seans z muzyką na żywo są do nabycia 
w kasie Kina Niwa oraz online na www.noknasielsk.pl
Cena biletu: 8 zł

K.T.

Dobra książka 
i gorąca czekolada
Wrześniowe spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki, działają-
cego od kilku lat przy Miejsko 
– Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku odbyło się w sobotę, 
23.09. br. Tym razem omawiano 
utwór pt. Ósme życie (dla Brilki), 
autorstwa gruzińskiej pisarki Nino 
Haratischwili. 
To epicka opowieść o wstrząsają-
cej historii Europy XX wieku. 
Akcja powieści obejmuje szeroki 
wachlarz wydarzeń historycznych 
– od pierwszej wojny światowej, 
poprzez rewolucję październi-
kową i drugą wojnę światową do 
początku XXI wieku. Geograficz-
nie opisuje piękne kraje: Gruzję, 
Rosję, Niemcy, Francję i Anglię. 
Bohaterowie powieści to całe 
pokolenia rodziny słynnego fa-
brykanta czekolady, pana Keto-
wana, najsł ynniejszego w całej 
Rosj i ,  gruzińskiego wytwórcy 
tego eliksiru. 
Jego ukochana córka Anastazja 
opowiada dzieje rodziny, ukazane 
na tle burzliwych wydarzeń w Eu-
ropie i w całej Rosji. 
Powieść p or y wa cudownymi 
opisami dużych i małych miast, 
historiami mieszkańców – przed-

stawiając ich troski i  nadzieje, 
a smaku dodaje wykwintna gorą-
ca czekolada, której receptura jest 
zachowana w tajemnicy. Ale oj-
ciec przekazuje ją ustnie ukocha-
nej osobie, która nie może nigdy 
nikomu jej zdradzić…

Powieść Nino Haratischwili uświa-
damia nam, że my Europejczycy, 
jesteśmy ze sobą ściśle połącze-
ni, że region rozciągający się po-
między Tibil isi,  Lwowem, Sant 
Petersburgiem i Berlinem tworzy 
właściwie jedną przestrzeń pa-
mięci, że nasze uczucia i men-
talność kształ tował y się przez 
pokolenia i wieki. 

Na kolejne spotkanie DKK za-
p r a s z a m y,  z a r ó w n o  s t a ł yc h 
członków, jak i wszystkie osoby 
zainteresowane dobrą literatu-
rą, w sobotę, 21 października br. 
Rozpoczynamy o godz. 11.30. 
Przedmiotem naszej dyskusji bę-
dzie książka norweskiego pisarza 
Karla Ove Knausgårda pt. Jesień. 
Zapraszamy.

Barbara Modzelewska

Samotność
Wokół tłumy.
Ty sam.
Przerażające tłumy. 
Ogrom spraw.

Co się zdarzy?
Co będzie?
Co zapisał ci Bóg?

Wytrwaj w sobie!
Wytrwaj w wierze!
Wytrwaj w Bogu!

Choć oni z uśmieszkiem…
Nic to.
Bądź sobą.

Czy widzisz cel?
Zdążaj do niego!
Nie zdradź nikogo!
Nie zdradź siebie!

N a ko ń c u p ro s te j  dro g i  
rumiany owoc.
Znajdziesz bliźniego. 
Więc ufaj ludziom.

Stanisława Wiśniewska
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Z GMINY

Partnerstwo Nasielsk – Stekene  
znowu aktualne 

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem mieszkańcem Nasielska od kilku lat. Przeprowadziłem się w ro-
dzinne strony żony z gminy Tarnowo Podgórne pod Poznaniem. Wybu-
dowaliśmy dom przy ulicy Grabowej. Ponieważ to już nasz trzeci dom, 
przed przystąpieniem do budowy udałem się do Urzędu Gminy z kilkoma 
pytaniami natury technicznej. Jedną z podstawowych kwestii, która mnie 
interesowała, był stan skanalizowania ulicy Grabowej. Od sympatycznej 
pracowniczki dowiedziałem się wtedy, a przypomnę, że było to ok. 4 lata 
temu, że „nie posadzono jeszcze drzew, z których będą zrobione deski na 
szalunek do zbudowania kanalizacji na Grabowej”. Odpowiedź tyleż hu-
morystyczna, co w gruncie rzeczy przerażająca. Faktycznie, lata mijają, 
a o kanalizacji ani widu, ani słychu. 

Jednak zdążyłem się już trochę porozglądać po Nasielsku i okolicach. 
Moje spostrzeżenia nie są wesołe. Nasielsk, mimo sporego potencjału, 
zatrzymał się jakby w miejscu. Sąsiednie miasta i gminy rozwijają się pręż-
niej. Nie wspominam nawet Legionowa, bo jest to duże miasto, sypialnia 
Warszawy i jedna z najbogatszych gmin w kraju. Ale odwiedzam Serock, 
Pułtusk, Płońsk czy nawet malutki Pomiechówek. I przyznam, że Nasielsk 
w tej konfrontacji nie wypada okazale. Rozmawiałem ze znajomymi, któ-
rzy mieszkają tu od zawsze. Skarżyli się, że miasto nie miało dotąd szczę-
ścia do zarządzających. Może to prawda, jednak czas ucieka i przepaść 
będzie się jeszcze bardziej pogłębiać. Za chwilę skończą się dotacje unijne 
i w ogóle ciężko będzie poczynić większe wydatki na inwestycje infra-
strukturalne, bazując tylko na budżecie miasta i gminy. Przy okazji zapy-
tam – czy budowa przedszkola uzyskała jakieś dofinansowanie unijne?

Ale wróćmy do mojej ulicy Grabowej. Jeżdżę nią codziennie od lat. Stan 
nawierzchni jest fatalny. Jesienią i wiosną – kałuże i błoto, latem kurz. Pa-
radoksalnie najlepiej jest zimą, bo jak spadnie śnieg, to przynajmniej za-
sypuje dziury i aż do roztopów jest przyzwoicie. Myślałem, aby udać się  
do gminy w sprawie drogi, ale mam świadomość tego, że dopóki nie bę-
dzie kanalizacji, inwestowanie w nawierzchnie mija się z celem. 

Jakież jednak było moje zdziwienie, kiedy w zeszłym tygodniu postano-
wiłem pojechać rowerem w kierunku Pniewskiej Górki. Oto, na wyasfal-
towanej drodze, której stan oceniałem na mocną czwórkę, zauważyłem 
piękny, nowy asfalt. 

Może jestem przyzwyczajony do standardów wielkopolskich, może się 
nadmiernie czepiam, może wstałem dzisiaj lewą nogą i zaraz mi Pan 
to rzeczowo wyjaśni, ale muszę zadać to pytanie – cóż to za pomysł, aby 
wydać pewnie kilkaset tysięcy złotych na wykonanie drogi na istnieją-
cej już drodze? Ponieważ odpowiedź zainteresuje nie tylko mieszkańców 
Grabowej, ale i Leśnej, Jaworowej, Sosnowej, Cisowej, a także sporej czę-
ści „Krupki”, będę wdzięczny za odpowiedź na łamach „Życia Nasielska”. 

     Z poważaniem,

     Michał Mleczak

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka,
jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń.

Rada Rodziców  
oraz Dyrekcja Samorządowego Przedszkola  

w Nasielsku 

serdecznie dziękuje

Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu
Burmistrzowi Nasielska 

za zaangażowanie w adaptację i organizację sal dla dzieci, 
za czynny udział w naszych przedsięwzięciach, 

za pomoc i życzliwość okazywaną naszym dzieciom, 
za wsparcie inicjatyw Rady Rodziców. 

Dzięki Pana zaangażowaniu wszystkie dzieci mogą uczestni-
czyć w edukacji przedszkolnej od roku szkolnego 2017/2018. 

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy 
wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń. 

Głęboko wierzymy, że okazana siła serca i przyjazna dłoń będzie nas 
wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra naszych dzieci.

      Z poważaniem, 

      Rada Rodziców

Wiele polskich miast i gmin współ-
pracuje z miastami i  gminami  
z innych krajów. Zawieranie tzw. 
związków partnerskich było niedaw-
no bardzo modne. W założeniach 
miało ono przynieść korzyści oby-
dwu stronom, a zwłaszcza sprzyjać 
lepszemu wzajemnemu poznaniu 
się. Polska otwierała się głównie na 
Zachód, chociaż wiele polskich miej-
scowości ma partnerów także w tzw. 
Europie Wschodniej.
Nasielsk w tej sprawie też podejmo-
wał pewne działania, w latach 2007 
– 2009. Jak na razie bezskutecznie, 
chociaż w tej sprawie ówczesna Rada 
Miejska podjęła pozytywną uchwa-
łę Ostatnio wróciła możliwość sfina-
lizowania mocno zaawansowanego, 
przed blisko dziesięciu laty, projektu 
nawiązania partnerskiej współpracy 
z belgijską miejscowością Stekene. 
Obecnie w sprawę zaangażował się 
Ambasador RP w Królestwie Belgii, 
Artur Orzechowski. Od niego Bog-
dan Ruszkowski, burmistrz Nasielska 
otrzymał zapytanie, czy władze na-

szej gminy w chwili obecnej byłyby 
zainteresowane podjęciem partner-
skiej współpracy właśnie z miastem 
Stekene. 
Bogdan Ruszkowski, odpowiada-
jąc, wyraził zadowolenie z tego, że 
gmina Nasielsk pozostała w pamięci 
burmistrza Stekene – pana Stany De 
Rechter. Napisał też, że nasza gmina 
ma w tej sprawie odpowiednią, ak-
ceptującą uchwałę Rady Miejskiej. 
Ponadto posiada skonsultowaną  
z Ministerstwem Spraw Zagranicz-
nych i wojewodą mazowieckim 
umowę o współpracy partnerskiej 
pomiędzy gminą Nasielsk i gminą 
Stekene. Zaznaczył też, że w związ-
ku z upływem ośmiu lat, jakie mi-
nęły od tamtego czasu, istnieje 
potrzeba aktualizacji pewnych po-
stanowień do obowiązujących teraz 
standardów i realiów panujących  
w obu krajach i gminach. Poprosił 
też pana Ambasadora o dalszą po-
moc w nawiązywaniu współpracy.
Burmistrz Ruszkowski zwrócił też 
uwagę na to, że charakterystyka 

obydwu gmin wskazuje na duże 
ich podobieństwo, zarówno w sfe-
rze gospodarczej, jak i społecz-
nej. Dotyczy to na przykład liczby 
mieszkańców, w tym ludności za-
mieszkałej na terenach miejskich  
i wiejskich. Ponadto zwrócił uwagę 
na elementy historyczne wplecione 
w dzieje naszych krajów. 
Biorąc pod uwagę zarówno ele-
menty historyczne, jak i wielo-
stronną charakterystykę obydwu 
miast – gmin, burmistrz Ruszkow-
ski wyraził przekonanie, że wielo-
płaszczyznowa współpraca może 
być owocna dla obydwu stron  
i w związku z tym wyraził chęć na-
wiązania współpracy partnerskiej  
z miastem i gminą Stekene.
Z pobieżnego poznania tego, co 
ma do zaoferowania gmina Stekene 
wynika, że już teraz można wskazać 
wiele interesujących elementów, 
które mogą zainteresować na przy-
kład nasielskich miłośników historii  
i przedsiębiorców z branży rolnej. 

andrzej zawadzki  

WYSTAWA

Spacerkiem po Mazowszu
W piątek, 29 września br., w Nowo-
dworskim Ośrodku Kultury, odbył 
się wernisaż prac, nasielskiego pla-
styka Jacka Gałężewskiego pod na-
zwą „Spacerkiem po Mazowszu”. 
Naszego twórcę i jego dorobek 
przedstawił publiczności Krzysz-
tof Borowski dyrektor tej placów-
ki. Wśród prac znalazły się przede 
wszystkim realistyczne rysunki piór-
kiem, przedstawiające otaczającą 
nas przyrodę i architekturę. Na wy-
stawie zobaczyć można kilkadziesiąt 
prac pana Jacka.
Przypomnijmy, że Jacek Gałężewski 
od wielu lat amatorsko zajmuje się 
sztuką. W kręgu jego zainteresowań znajduje się: rysunek, malarstwo, rzeźba. Jest członkiem Klubu Pracy Twór-
czej przy Centrum Kultury w Ciechanowie oraz Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie. Ma na swoim 
koncie szereg nagród i wyróżnień. Uczestniczył w wielu plenerach malarskich, a jego prace można oglądać pod-
czas wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Wystawę w Nowym Dworze Mazowieckim, w budynku Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. I. Paderew-
skiego 1 A, oglądać można od 29 września do 12 października br. Zapraszamy!

(red.)
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Z BIBLIOTEKI

Rajd rowerowy z „Weselem”
W niedzielę, 10 września, odbył 
się kolejny rajd rowerowy, pod-
czas którego biblioteka włączyła się  
do akcji Narodowego Czytania pod 
patronatem Pary Prezydenckiej. 
Również i tym razem pogoda nas 
nie zawiodła i tradycyjnie, w sło-
neczne południe ruszyliśmy spod 
budynku biblioteki przez Wągrodno, 
Cegielnię Psucką do Psucina. W trak-
cie odpoczynku w poszczególnych 
miejscowościach Stanisław Tyc, dy-
rektor biblioteki przybliżył nam wąt-
ki historyczne, dotyczące danej wsi. 
Pierwszą miejscowością, w której 
się zatrzymaliśmy, było Wągrodno. 
Jest to stara wieś szlachecka rodu Wą-
grodzkich herbu Rogala, którzy pełnili 
różne ważne funkcje, zarówno w hie-
rarchii administracyjnej, państwowej, 
jak i kościelnej, w ziemi zakroczym-
skiej. Jeden z przedstawicieli rodu,  
mjr Antoni Wągrodzki był partyzan-
tem pułkownika Józefa Zaliwskiego i to 
on właśnie na czele 250 kosynierów 

wyparł w 1831 roku z Nasielska stacjo-
nujących tu Kozaków. 
Następnie nasz kolorowy peleton 
udał się do Psucina, którego nazwa 
wywodzi się od wsi służebnej, w któ-
rej w średniowieczu prowadzono ho-
dowlę psów, dla potrzeb panującego. 
Jest to jedna z największych wsi gmi-
ny Nasielsk. Liczy 450 mieszkańców 
i ma przeszło 100 zabudowań. Zloka-

lizowane są tutaj cmentarze wojenne, 
na których dokonywano pochów-
ków żołnierzy niemieckich, oble-
gających Twierdzę Modlin w 1915 
roku. Z Psucina udaliśmy się do jednej 
z najmniejszych wsi gminy Nasielsk 
– Aleksandrowa. Jest to wieś drobno 
szlachecka, m.in. rodu Różalskich. Za-
budowania mają charakter peryferyj-
ny, typowy dla wsi postszlacheckich. 
I wreszcie dotarliśmy do uroczej, 
malowniczej zagrody, typowej dla 
gospodarstw drobnoszlacheckich, 
otoczonej wiekowymi lipami, zło-
żonej z krytego strzechą dworku 
oraz zabudowy towarzyszącej i tam 
właśnie, w scenerii wyjętej żywcem 
z „Wesela”, nastąpiło narodowe czy-
tanie tego dramatu. Przypomnijmy, 
iż „Wesele” to dramat w trzech ak-
tach, najsłynniejszy utwór Stanisława 
Wyspiańskiego, powstały na kanwie 
autentycznego wydarzenia – wese-
la poety i dramaturga Lucjana Rydla 

z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką 
z podkrakowskich Bronowic. Prapre-
miera sztuki odbyła się 16 marca 1901 
roku w Teatrze Miejskim w Krako-
wie. W tym samym roku w Krakowie 
„Wesele” zostało opublikowane po 
raz pierwszy. Dramat Wyspiańskie-
go został dotychczas przetłumaczo-
ny na ponad 10 języków. W języku 
polskim ukazało się ponad 120 wy-
dań „Wesela”. Nasze czytanie rozpo-
czął dyrektor biblioteki Stanisław Tyc, 
a następnie dołączyli do wspólnego 
czytania uczestnicy rajdu rowerowe-
go. Wśród nich znalazła się polonistka 
pani Anna Korycka, która podzieliła 
się z nami najciekawszymi cytatami 
oraz ciekawostkami z życia Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Niekwestionowa-
ną atrakcją kulinarną tego wspólnego 
spotkania z literaturą były krokiety 
i pizzerinki. Przy kawie i herbacie, jak 
przystało na prawdziwe wesele, spę-

dziliśmy miłe niedzielne popołudnie. 
Oczywiście nie zabrakło słodkości dla 
najmłodszych. Wspaniała, podnio-
sła atmosfera okraszona czytaniem 
„Wesela” sprawiła, że z niechęcią roz-
stawaliśmy się z tym ciekawym i wy-
jątkowym miejscem. I tu pragniemy 
serdecznie podziękować właścicie-
lom Stajni „Zarembowo”, państwu  
Ewie i Cezaremu Zarembom, którzy 
przyjęli nas ze staropolską gościnno-
ścią.
Wszystkich chętnych, którzy chcieli-
by uzyskać okolicznościową pieczęć 
z Narodowego Czytania „Wesela”, 
ufundowaną przez Parę Prezydenc-
ką,  zapraszamy do biblioteki – czy-
telnia, I piętro.
Zapraszamy do odwiedzania naszej 
strony internetowej www.biblioteka-
nasielsk.pl. 

T

U SĄSIADÓW

Piknik Husarski 
Pułtusk to jedno z najatrakcyjniejszych miast na Mazowszu, a uroczystości, któ-
re się tam odbywają, zachęcają do uczestniczenia w nich także mieszkańców 
z okolicznych miejscowości. 
Z pewnością takim corocznym wydarzeniem jest odbywający się na terenie 
Zamku – Hotelu Polonii, Dzień Rzeczypospolitej. Tegoroczna impreza odby-
wała się już po raz czwarty, a „Życie Nasielska” było jej patronem medialnym. 
W Pikniku Husarskim licznie uczestniczyli także mieszkańcy naszej gminy.
Impreza odbywa się na pamiątkę wydarzeń historycznych, związanych ze 
zwycięstwem wojsk polskich i ich sojuszników w bitwie pod Wiedniem, sto-
czonej 12 września 1683 roku. 
Uroczystości odbywały się przez dwa dni. W sobotę, 30 września, widzowie 
podziwiać mogli pokaz Łuczników Konnych, „Żywe Szachy” – które były in-
scenizacją Bitwy pod Wiedniem, a także uczestniczyć w koncercie pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu Lecha Makowieckiego z zespołem ZAYAZD. Na 
zakończenie dla publiczności przygotowano Ognisko Sarmackie z udziałem 
Polskiej Husarii.
Drugi dzień, niedziela 1 października br., rozpoczął się przemarszem Piechoty 
i Husarii z królem Janem III Sobieskim i królową Marysieńką z Dziedzińcu Zam-
kowego w Domu Polonii na mszę świętą w pułtuskiej Bazylice. 
Przemarsz był symbolicznym przypomnieniem wymarszu Chorągwi Biskupa 
Płockiego Stanisława Dąmbskiego do Krakowa.
Po powrocie, na błoniach zamku, tuż nad Narwią odbyło się powitanie i pre-
zentacja wojsk, a następnie kolejno pokazy husarii, musztry piechoty cu-
dzoziemskiej, tańca renesansowego i barokowego, artylerii i broni palnej, 
szermierki polską szablą bojową, czy też pokaz jeździecki Podlaskiego Pocztu 
Dam Husarskich. 
Perełką imprezy, która wzbudziła najwięcej emocji, był Turniej Husarski „O Pier-
ścień Lwa Lechistanu – Króla Jana III”. Dziesięciu przedstawicieli Chorągwi Hu-
sarskich z całej Polski zaprezentowało swoje umiejętności w przygotowanych 
dwóch konkurencjach. 
IV Dzień Tradycji Rzeczypospolitej był okazją dla całych rodzin do praw-
dziwego spotkania z historią. Szereg atrakcji sprawił, że Piknik Husarski 
przyciągnął liczne grono mieszkańców i turystów, na stałe wpisując się 
w kalendarz pułtuskich imprez. Za rok jubileuszowa edycja historyczne-
go pikniku. 

Michał B.

Z WTZ

Nadmorski wypoczynek
50 osobowa grupa uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Sta-
rych Pieścirogów wraz z rodzicami 
i opiekunami przebywała we wrze-
śniu na dwutygodniowym turnusie 
rehabilitacyjnym w Darłówku. Był 
to już kolejny nasz pobyt w ośrod-
ku rehabilitacyjno – wczasowym 
„Piramida I”. Jak zwykle mogliśmy 
korzystać w nim z różnego rodzaju 
zabiegów rehabilitacyjnych, base-
nu, sauny, a także gimnastyki i nor-
dic waking. Plan dnia wyznaczały 
nam posiłki i zabiegi rehabilitacyjne. 
Zaś wolny czas upływał na space-
rach nad brzegiem morza, wyciecz-
kach rowerowych oraz spotkaniach 
integracyjnych. Trzeba przyznać, że 
przez cały turnus słoneczna i ciepła 
pogoda sprzyjała nam wyjątkowo. 
Wśród dodatkowych atrakcji znala-

zły się zabawy taneczne, spotkania 
przy grillu, a także wycieczki. 
Chętni udali się do Darłowa pły-
nąc tam tramwajem wodnym po 
rzece Wieprza i zwiedzili tam m.in. 
Zamek Książąt Pomorskich oraz 
zabytkowy kościół Mariacki. Pod-
czas kolejnej wycieczki odwiedzili 
„Zagrodę Śledziową” w Starkowie 
i Muzeum Bursztynu w Jarosławiu. 
Nie zabrakło również rejsu statkiem 
po Bałtyku. Grupa śmiałków ruszy-
ła też na wycieczkę po Bornholmie. 
O świcie musieliśmy dotrzeć do Ko-
łobrzegu, a później katamaranem 
dopłynąć na tę małą, ale wyjątkowo 
uroczą duńską wyspę. Objechaliśmy 
ją całą w ciągu zaledwie kilku godzin 
podziwiając malowniczo położone 
miasteczka: Nexå, Svaneke, Rånne, 
Nylars, Aakirkeby oraz ruiny średnio-

wiecznego zamku Hammershus. 
A naszym przewodnikiem, bardzo 
intersująco opowiadającym o zale-
tach życia na Bornholmie, był nasz 
rodak Jakub Sowiński. Jak się okaza-
ło Jakub pochodzi z Wólki Kikolskiej 
niedaleka Psucina i przez kilka lat grał 
w piłkę w nasielskim „Żbiku”, a w na-
szym mieście ma wielu znajomych. 
Pobyt w Darłówku miał na celu re-
habilitacje zdrowotną i społecz-
ną uczestników. Założony cel został 
osiągnięty. Uczestnicy WTZ poprzez 
wspólne spędzanie czasu oraz udział 
w imprezach integracyjnych z inny-
mi uczestnikami turnusu mieli okazję 
do uspołecznienia poprzez naukę za-
chowania w nowych miejscach, za-
wiązywanie nowych znajomości oraz 
przyjaźni.
Część osób otrzymała do wyjazdu in-
dywidualne dofinansowanie z Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

i.
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U HARCERZY

10 lat ZHR w Nasielsku
W dniach od 15 do 17.09.2017 r. Na-
sielskie Środowisko Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej obchodziło 
10-lecie swojej działalności na tere-
nie naszego miasta.
W związku z tym w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
zorganizowano biwak harcerski, 
w którym uczestniczyło 130 har-
cerzy, harcerek i zuchenek z Pół-
nocnego Mazowsza. W sobotę (16 
września) od samego rana można 
było spotkać na ulicach Nasielska 
młodych skautów biorących udział 
w grze terenowej. Głównym tema-
tem gry była historia naszego miasta. 
Na punktach stali zaprzyjaźnieni har-
cerze oraz osoby chcące podzielić 
się swoją wiedzą dotyczącą historii 
Nasielska. 

W tym miejscu dziękujemy Stani-
sławowi Tycowi, dyrektorowi Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku oraz Danielowi Dalec-
kiemu za fachową pomoc w czasie 
harcerskiej gry terenowej. 
W sobotę wieczorem, w hali spor-
towej odbyło się uroczyste świecz-
kowisko, na które licznie przybyli 
zaproszeni goście oraz rodzice na-
szych harcerek, harcerzy i zuchów. 
Wszyscy mogli wysłuchać gawędy 
ks. phm. Tadeusza Jabłońskiego, za-
łożyciela naszego środowiska oraz 
włączyć się w śpiew  harcerskich 
piosenek. Bezpośrednio po świecz-
kowisku odbył się jubileuszowy bal 
harcerski. Na początku uczestnicy 
zatańczyli poloneza, a następnie 
wszyscy spróbowali urodzinowe-
go tortu. Harcerska impreza została 

poprowadzona przez zaprzyjaźnio-
nego harcerza z Płocka – Jacka Pa-
torę. Wszyscy się doskonale bawili  
i aż trudno uwierzyć, że czas tak 
szybko upłynął.
W niedzielę wspólnie uczestniczyli-
śmy we mszy świętej w naszym pa-
rafialnym kościele, dziękując Panu 
Bogu za 10 lat harcerskiej przygody. 
Na koniec chcielibyśmy wyrazić 
wdzięczność wszystkim osobom, 
które od wielu lat wspierają Nasiel-
skie Środowisko ZHR.
Dziękujemy panu Bogdanowi Rusz-
kowskiemu, burmistrzowi Nasielska 
za wspieranie programów i działań 
realizowanych przez ZHR.
Dziękujemy pani Katarzynie Świder-
skiej, dyrektor SP nr 1 za okazywaną 
pomoc oraz udostępnienie szkoły 

i hali sportowej  na czas jubileuszo-
wego biwaku.
Dziękujemy pani Bożennie Za-
wadzkiej Roszczenko, poprzedniej 
dyrektor Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Nasielsku za życzliwość 
i wsparcie inicjatyw realizowanych 
przez ZHR.
Dziękujemy przyjaciołom z ZHP 
wraz z przedstawicielem seniorów, 
panem Januszem Konerberge-
rem, którzy uczestniczyli w naszej 
uroczystości, za wspólne tworze-
nie historii harcerstwa w dziejach 
Nasielska.

phm. Ewa Kamińska HR

UROCZYSTOŚCI

Dożynki parafialne 
W pierwszą niedzielę października, wierni parafii św. Wojciecha w Nasielsku 
w sposób uroczysty podziękowali Bogu za tegoroczne zbiory. Miało to 
miejsce w czasie uroczystej sumy. Mszę św. celebrował proboszcz parafii 
św. Wojciecha, ks. kan. Tadeusz Pepłoński – gospodarz uroczystości. On też 
wygłosił kazanie. Ksiądz proboszcz mówił w nim o trudzie rolniczej pracy, 
o ważnej roli tych wszystkich, którzy zapewniają nam pożywienie, będące 
podstawą naszej egzystencji.
Zgodnie z tradycją, przedstawiciele poszczególnych wiosek i osad przynieśli 
na tę uroczystość wieńce i kosze pełne płodów ziemi. Wszystkie były piękne 
i bogate. Ich wykonanie także wymagało wiele pracy. Swój dorobek zapre-
zentowało dwadzieścia miejscowości (w parafii jest takich miejscowości 40). 
Rola starostów dożynek przypadła w tym roku państwu Teresie i Wiesławo-
wi Chojnackim z Chlebiotek.
Ważnym elementem dożynkowej uroczystości były też chleby wypie-
czone z tegorocznego ziarna. Wieńce i kosze, a także chleby zostały po-
święcone przez Księdza Proboszcza. Na koniec uroczystości kościelnej, po 
procesji eucharystycznej, jaka zawsze odbywa się po sumie w pierwszą nie-
dzielę miesiąca, poświęcone chleby przedstawiciele rolniczej społeczności 
przekazali przedstawicielom różnych grup społecznych i zawodowych, aby 
ci podzielili się z innymi członkami swoich społeczności.
W uroczystości parafialnej uczestniczyli także przedstawiciele samorządu 
powiatowego i gminnego – pani starosta Magdalena Biernacka i burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski. Oni także podziękowali rolnikom za ich trud 
i otrzymali chleby, którymi dzielili się ze swymi współmieszkańcami.
Uroczystość parafialna zakończyła się wspólnym posiłkiem. Smakowitą gro-
chówkę i chleb ze smalcem oraz kwaszone ogórki przygotowała Restauracja 
– Hotel „Stary Młyn”.
Dla wielu koniec spotkania przy kościele nie oznaczał końca parafial-
nych dożynek. Uczestnicy kościelnej uroczystości spotkali się następnie 
z mieszkańcami swoich wsi. Często ta część uroczystości odbywała się 
przy wiejskich figurkach.

andrzej zawadzki

NUTW 

To już piąty rok 
W poniedziałek, 2 października br., 
w sali Nasielskiego Ośrodka Kultury 
odbyło się uroczyste spotkanie stu-
dentów Nasielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz zaproszo-
nych gości inaugurujące rozpoczę-
cie kolejnego roku akademickiego. 
Wśród gości powitanych przez 
Teresę Skrzynecką znaleźli się 
m.in.: Magdalena Biernacka staro-
sta nowodworski, Bogdan Rusz-
kowski burmistrz Nasielska, Jerzy 
Lubieniecki przewodniczący Rady 
Miejskiej, dyrektorzy instytucji sa-
morządowych, szkół i organizacji 
społecznych, w tym przedstawi-
ciele Domu Pomocy Społecznej 
i Warsztatów Terapii Zajęciowej ze 
Starych Pieścirogów.
Następnie chór „Belcanto” wykonał 
wraz ze studentami pieśń „Gaude-
amus igitur”, po czym Magdalena 
Sawicka zaśpiewała znane przeboje 
z lat 60 – 70 XX w. O założeniach 
programowych NUTW w roku aka-
demickim 2017/2018 mówił Kazi-
mierz Boguta, przewodniczący 
Rady Programowej zapowiadając 
serię wykładów, zajęć, cyklicznych 
spotkań oraz planowanych wyjaz-
dów i wycieczek. 
W dalszej części spotkania wystąpił 
legionowski chór „Belcanto” pod 
kierunkiem pana Marka Pawłowi-
cza w repertuarze popularnych pie-
śni i piosenek, czym szybko zdobył 
serca publiczności. Kolejnym punk-
tem uroczystości była prezenta-

cja f ilmowa dotycząca rozwoju 
inwestycyjnego naszej gminy z 
udziałem środków zewnętrznych 
w latach 2003 - 2016, którą omó-
wił Bogdan Ruszkowski burmistrz 

Nasielska. Podkreślił, że z uwagi  
na swoje walory, niewielką odle-
głość od Warszawy, lotnisko i rze-
kę Wkrę nasza gmina jest skazana 

na sukces. Burmistrz mówił też o 
czekających nasze miasto w najbliż-
szym czasie inwestycjach, takich jak 
kanalizacja i rozbudowa stadionu. 
Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, 

wszyscy udali się na słodki poczę-
stunek, przygotowany przez stu-
dentki NTUW. 

i.
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ZEBRANIE SOŁECKIE. Nowe Pieścirogi

Z PRACY KOMISJI

Postawili na chodnik
W czwartek, 28 września br. o godz. 
17.00 w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Starych Pieścirogach odbyło 
się zebranie sołeckie sołectwa Nowe 
Pieścirogi. Mimo oczekiwanej dużej 
frekwencji, przyszli wyłącznie stali by-
walcy zebrań, w niewielkim stopniu 
reprezentujący mieszkańców No-
wych Pieścirogów.
Mimo obecnej mniejszości, zaintere-
sowani losami sołectwa zdecydowali, 
na co przeznaczą 34 857 zł z funduszu 
sołeckiego na rok 2018. Z tej kwoty: 
4 857 zł zostało rozdysponowanych 
na remont łazienki w szkole podsta-
wowej w Starych Pieścirogach. Mimo 
że w głosowaniu „za” przeznaczeniem 
tych środków dla szkoły byli wszyscy 
obecni, to padł też warunek.
 – To musi być transakcja wiązana. 
Niech pan dyrektor szkoły obieca, że 
podłączy odwodnienie parkingu – 
mówił jeden z mieszkańców.
Wspomniany problem dotyczy od-
wodnienia parkingu szkolno-kościel-
nego. Podczas ostatnich ulew woda, 
która tam stała, była bardzo wysoka, 
co stanowiło duże utrudnienie. Jak 
powiedział Cezary Wiśniewski, nie 
weźmie na swoją odpowiedzialność 
takiej decyzji. Na pewno jednak nie 
będzie stwarzał żadnych problemów, 
gdy odpowiednie jednostki sprawę 
zbadają i zarządzą, że odwodnienie 
parkingu można połączyć z odwod-
nieniem terenu szkoły.
W związku z przekazaniem środków 
szkole, mieszkańcy Nowych Pieściro-
gów wystosowali apel do pozostałych 
sołectw, aby także wspomagały szko-
łę środkami z funduszu sołeckiego. 
Pozostałą kwotę 30 tys. zł przezna-
czono na budowę chodnika wzdłuż 
ulicy Diamentowej. Przypomnijmy, 
że w zeszłym roku sołectwo zabez-
pieczyło 13 tys. zł na projekt budowy 
chodnika na ul. Diamentowej.
O szczegóły projektu dopytywał 
obecny na zebraniu Radosław Skrzy-
necki, radny poprzedniej kadencji RM.
– Chodnik będzie po prawej stronie 
ulicy (wjeżdżając w nią od ul. Kole-

jowej). Po lewej stronie ludzie się nie 
zgodzili – informował Marek Jaro-
szewski, sołtys Nowych Pieścirogów.
Podczas rozmów, dotyczących 
planowanego chodnika zauważo-
no, że dość problematyczne i nie-
bezpieczne jest obecne przejście 
obok figurki na zakręcie ul. Kole-
jowej, prowadzące do ul. Diamen-
towej. Dodatkowo trzeba będzie 
zaprojektować przejście dla pie-
szych na ul. Diamentowej, prowa-
dzące do nowego chodnika. Ten, 
jak zauważają mieszkańcy, jest bar-
dzo potrzebny, chociażby dla dzie-
ci szkolnych, które uczęszczają tą 
ruchliwą drogą. 
W zebraniu sołeckim Nowych Pie-
ścirogów uczestniczył Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, którego 
pytano m.in. o to, czy gmina planuje 
w przyszłym roku inwestycje w No-
wych Pieścirogach.
– Pieścirogi to część Nasielska. Tu 
jest stacja PKP, wiele ludzi z niej ko-
rzysta. Stacja to oaza, a dalej to tyl-
ko pustynia, tu nic nie ma – mówił 
sarkastycznie jeden z obecnych.
Burmistrz poinformował, że w tym 
roku planowana jest kanalizacja 
w Nasielsku za 12 mln zł. A jak za-
uważył, mieszkańcy Pieścirogów 
mieli ją zainstalowaną jako pierwsi. 
Co do środków przeznaczonych na 
Pieścirogi dodał, że fundusz sołecki 
to pieniądze wyznaczone z budżetu 
gminy, a nie oddzielny twór.

Pozostałe problemy, zgłaszane bur-
mistrzowi, dotyczyły chociażby 
modernizacji ulicy Bursztynowej 
i Szmaragdowej. Ta druga, jak oznaj-
mił Bogdan Ruszkowski, najpraw-
dopodobniej nie zostanie zrobiona 
w roku 2018 mimo tego, że wciąż 
o niej s ł ychać podczas komi-
sji i sesji Rady Miejskiej, ponieważ 
jest w tragicznym stanie, a korzysta 
z niej wielu kierowców. Mieszkań-
cy ul. Bursztynowej za to zapowie-
dzieli już, że mają pismo, które złożą  
do burmistrza w sprawie ich drogi. Jak 
zauważyli obecni, ul. Szafirowa, która 
ma zostać wykonana w tym roku, nie 
ma dołów i jest jedną z njlepszych ulic 
w Nowych Pieścirogach pod wzglę-
dem stanu technicznego.
Mieszkańców bardzo interesował tak-
że temat instalacji gazu. Ta sprawa jed-
nak jest wciąż otwarta. 
– Projekt jest. Pozwolenie na przejście 
pod torami jest, ale wciąż czekamy – 
mówił Bogdan Ruszkowski.
Kolejną istotną sprawą, poruszo-
ną na zebraniu przez mieszkańców, 
były środki unijne pozyskane przez 
gminę. Jak twierdził burmistrz, do tej 
pory gmina Nasielsk pozyskała 40 
mln zł z Unii Europejskiej. W minio-
nym roku była to kwota ok. 7 mln zł. 
W tym roku najprawdopodobniej ma 
sięgać rzędu 5-6 mln zł.
W związku z wyczerpaniem tematów, 
sołtys Marek Jaroszewski zamknął ze-
branie sołeckie. 

E.G.

Sala gimnastyczna  
pod znakiem zapytania
Od początku czerwca br. trwa bu-
dowa sal i  g imnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Budach 
Siennickich. Wykonawcą inwesty-
cji jest firma Deta Company z War-
szawy. 
Na temat tej budowy rozmawia-
li radni, 18 września br., podczas 
obrad Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu. Według informacji, jakie 
przedstawił radny Marek Ostaszew-
ski,   planowane zakończenie inwe-
stycji na 30 października br. może 
być nierealne.
– Radziłbym obejrzeć dokładnie 
tę inwestycję. Ja bym nie był ta-
kim optymistą co do jej zakończe-
nia. Przerażony jestem też jakością 
wykonania. Pomijając ścianę, któ-
ra się przewróciła, to chociażby 

posadzka jest nierówna. Polecam 
spotkanie z inspektorem – mówił 
radny Marek Ostaszewski, który 
zwrócił także uwagę na małą liczbę 
pracowników na budowie.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski 
zapewniał, że prace na bieżąco 
kontroluje. Co tydzień uczestni-

czy w spotkaniach z wykonawcą. 
Jak mówił, jeżeli firma nie dopeł-
ni obowiązków i nie wywiąże się 
z umowy, to będzie płaciła kary. 
Przypomnijmy, że prace budow-
lane mają kosztować gminę 2. 275 
500 zł.

E.G.

SPORT SZKOLNY

Biegi przełajowe
W piątek, 22 września 2017 r. na terenach leśnych Fundacji Centrum 
Ochrony Środowiska w Chrcynnie odbyły się pierwsze w nowym roku 
szkolnym 2017/2018 gminne zawody sportowe w biegach przełajo-
wych. Na starcie stanęło 129 zawodników i zawodniczek ze szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Zawody te były także 
eliminacjami do powiatowych zawodów w biegach przełajowych. Nad 
bezpieczeństwem i zdrowiem zawodników czuwali ratownicy i pielęgniar-
ki z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Nasielska.  
Po uroczystym rozpoczęciu przystąpiono do rywalizacji sportowej. 
Uczestnicy zawodów startowali w pięciu kategoriach wiekowych, po-
cząwszy od rocznika 2006, a skończywszy na roczniku 2000\02. Poni-
żej przedstawiam listę osób, które zajęły trzy najlepsze lokaty.
Rocznik 2006 (dziewczęta)
1.Kopeska Maja SP 2 Nasielsk, 2. Kryśkiewicz Klaudia SP Cieksyn, 3. Zakrzewska Amelia 
SP 2 Nasielsk.
Rocznik 2006 (chłopcy)
1.Chołody Krystian SP 2 Nasielsk, 2.Sokołowski Adam SP 2 Nasielsk, 3. Nagel Karol SP 
2 Nasielsk.
Rocznik 2005 (dziewczęta)
1.Pawlak Julia SP Stare Pieścirogi, 2.Bombała Natalia SP Stare Pieścirogi, 3. Skrzynecka 
Nina SP Stare Pieścirogi.
Rocznik 2005 (chłopcy)
1.Szpak Damian SP 2 Nasielsk, 2. Czajkowski Wiktor SP Stare Pieścirogi, 3.Branicki Oliwier 
SP 2 Nasielsk.
Rocznik 2004 (dziewczęta)
1.Majewska Amelia SP Stare Pieścirogi, 2. Sokołowska Kinga SP 1 Nasielsk, 3. Tomaszyńska 
Magda SP 1 Nasielsk.
Rocznik 2004 (chłopcy)
1.Łępicki Igor SP 1 Nasielsk i Sekudewicz Marek SP Cieksyn, 2. Nowakowski Adrian SP 1 
Nasielsk.
Rocznik 2003 (dziewczęta)
1.Gortat Weronika PG 3 Cieksyn, 2.Drążkiewicz Emilia PG 3 Cieksyn, 3.Ujazda Izabela 
PG 1 Nasielsk.
Rocznik 2003 (chłopcy)
1.Rosłoński Norbert PG 1 Nasielsk, 2. Marciniak Damian PG 1 Nasielsk, 3. Wiśniewski 
Dawid PG 2 Stare Pieścirogi.
Rocznik 2002 (dziewczęta)
1.Popielarska Jolanta PG 1 Nasielsk, 2. Wodeńska Karina PG 2 Stare Pieścirogi, 3. Gromke 
Patrycja PG 1 Nasielsk.
Rocznik 2002 (chłopcy)
1.Zych Karol PG 2 Stare Pieścirogi, 2. Kowalski Paweł PG 1 Nasielsk, 3.Mucha Maksymilian 
PG 2 Stare Pieścirogi.

M.K.

Piłka nożna 
W środę, 29 września br.,  na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Nasielsku odbył się turniej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców rocznika 
2002-2004. W turnieju udział wzięły następujące szkoły: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, Szkoła 
Podstawowa w Cieksynie oraz Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym. 
Po losowaniu ustalono kolejność meczów i przystąpiono do rywalizacji 
sportowej. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań:
Kategoria dziewcząt:
SP Popowo Borowe - SP 1 Nasielsk 2:0
SP Popowo Borowe - SP Stare Pieścirogi 0:1
SP-1 Nasielsk -SP Stare Pieścirogi 0:5
I miejsce SP Stare Pieścirogi 6 pkt.
II miejsce SP Popowo Borowe 3 pkt.
III miejsce SP 1 Nasielsk 0 pkt.

Kategoria chłopców:
ZS 3 Cieksyn - PG Nasielsk 0:2
ZS 3 Cieksyn - ZS 2 Pieścirogi 2:2
PG Nasielsk - ZS 2 Pieścirogi 3:0
I miejsce SP 1 Nasielsk 6 pkt.
II miejsce SP Cieksyn 1 pkt.
III miejsce ZS 2 Pieścirogi 1 pkt.
Po zakończeniu turnieju wszystkim drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy, a zwy-
cięzcom puchary.

M.K.
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Jak odżywiają się  
nasze dzieci w dni 
szkolne?
Wrzesień już w pełni – nasze dzieci zaczęły zajęcia w szkołach. Szkoła 
to instytucja, w której nasze latorośle od września do czerwca spędzają 
dużo czasu. Pamiętamy o wyprawce do szkoły: zeszytach, książkach, 
długopisach, modnych ubraniach, ale czy zastanawiamy się i przykłada-
my wagę do tego, jak odżywiają się nasze dzieci w te szkolne dni?

Kiedy dziecko ma 2, 3, 4 latka, zazwyczaj rodzice pilnują, żeby zawsze 
rano zjadło śniadanie. Później często się to gdzieś rozmywa, bo zaśpi,  
nie ma czasu i ochoty. Do szkoły zabierze coś, albo i nie. Często pierw-
szy odżywczy posiłek bywa po szkole, już po południu.  Zastanawiasz 
się, czy Twoje dziecko zjada śniadanie przed pójściem do szkoły? Zwra-
casz na to uwagę? Pamiętaj, śniadanie to pierwszy i podstawowy posi-
łek. Każdy z nas powinien go spożyć w ciągu godziny po przebudzeniu. 
U dzieci trzeba na to szczególnie zwrócić uwagę, żeby mogły się skupić 
na lekcji i intensywnie myśleć. Dziecko potrzebuje odpowiedniej ilości 
energii w ciągu dnia, ponieważ cały czas rośnie. Jego organizm ma duże 
zapotrzebowanie na witaminy, składniki mineralne, białko. Dlatego zwróć 
uwagę na ten pierwszy ważny posiłek. Powinien on być odżywczy, np.: 
kanapka z pełnoziarnistym pieczywem, (jeśli dziecko bardzo nie lubi, to 
z białym); chuda wędlina, chude sery, jajko i ulubione warzywa dziec-
ka, może być też np. owsianka, omlet czy jajecznica. Jeśli dziecko ma 
problem ze zjedzeniem śniadania, ponieważ od dawna go nie jadło, to 
zaczynamy powoli po kilka kęsów. Niestety bardzo popularnym śniada-
niem wśród dzieci są płatki na mleku. Są to często płatki kukurydziane 
lub inne, z miodem czy czekoladą. Niestety, produkty te zawierają bar-
dzo dużo cukru, szybko się rozkładają i dziecko jest po kilku minutach 
znowu głodne.

A co z kolejnymi posiłkami w szkole? Czy Twoje dziecko zabiera drugie 
śniadanie do szkoły? Czy dla wygody i świętego spokoju dostaje 5 czy 
10 zł, żeby sobie coś kupiło w sklepiku czy automacie?

Do szkoły można zabierać zarówno kanapki, jak i owoce czy nasiona, 
orzechy, warzywa do pochrupania. Należy pamiętać, żeby posiłek był 
przede wszystkim atrakcyjny i kolorowy. Istotne jest także uzupełnianie 
płynów w ciągu dnia. I nie powinny być to napoje gazowane, słodkie 
soki. Bardzo dużym problemem są napoje pozorujące wodę. Produko-
wane są one przez producentów wód, przez co części konsumentów 
wydaje się, że są one zdrowsze niż inne napoje. Niestety, w półtoralitro-
wej butelce „wody smakowej” bywa około 12 łyżeczek cukru. Najlepiej 
dziecko nauczyć pić zwykłą wodę – można do niej wcisnąć sok z cy-
tryny, limonki czy pomarańczy. Często to właśnie wypijanie 5 l słodkich 
płynów w ciągu dnia jest pierwszym czynnikiem powodującym nad-
wyżkę energetyczną, a w konsekwencji tycie dziecka. Jeśli dziecko nie 
ma problemów z nadmierną masa ciała, to można mu dodać do wody 
łyżeczkę miodu lub soku z malin, truskawek, ale ważne, by był to produkt 
naturalny, domowy. Możemy również nalewać do butelki herbatki owo-
cowe – ekspresowe lub liściaste. Nie podajemy słodkich granulowanych, 
ponieważ zawierają bardzo dużo cukru.

Jeśli dziecko spędza w szkole więcej niż 5 godzin lekcyjnych, należy 
przygotować do szkoły 2 posiłki.

Część dzieci spożywa w szkole również obiady. Pamiętajmy jednak, żeby 
kontrolować to, co nasze dzieci jadają. Wymagajmy, żeby udostępniane 
nam były jadłospisy. Dzieci, które mają problemy z nadwagą nie powinny 
dostawać dokładek czy chleba do zupy. Jeśli do obiadu serwowany jest 
deser, to ważne, żeby to były owoce, a nie batony. Pamiętajmy o tym, by 
dzieci,  które spożywają obiad w szkole,  nie zjadały drugiego w domu.

Po południu dziecko może spożyć jakąś niedużą przekąskę w postaci 
owoców, warzyw, koktajli, pestek, orzechów, sałatek itp. A na 2-3 godzi-
ny przed snem wskazana jest lekka kolacja w postaci kanapek, twaroż-
ków, sałatek, potraw jajecznych.

Zastanów się zatem, jak wygląda odżywianie Twojego dziecka. Jeśli na-
uczysz dziecko dobrych zachowań żywieniowych, z pewnością zapro-
centuje to w przyszłości. Natomiast jeśli nie wypracuje w dzieciństwie 
zdrowych nawyków żywieniowych, w życiu dorosłym ciężko będzie 
mu je zmienić. Warto poświęcić chwilę czasu i przygotować dziecku po-
siłki do szkoły, niż dać pieniądze i nie mieć kontroli nad tym, co zjada.

Iwona Łątka
Dietetyk medyczny

dietetyk_iwona@wp.pl

Z RADY

Wnioski o drogi przepadły
Zazwyczaj prace nad budżetem 
gminnym na kolejny rok roz-
poczynają się dużo wcześniej .  
Na ostatniej, XXXIX sesji Rady 
Miejsk iej ,  która odbyła s ię 21 
września, trzech radnych zgłosi-
ło wnioski do budżetu na nowy 
rok. Dotyczyły one położenia na-
wierzchni asfaltowej na wskaza-
nych drogach. Zebrani na sali mieli 
okazję przekonać się, że wśród na-
sielskich radnych istnieje wyraźny 
podział na opozycję i koalicję. 
Najpierw radny Grzegorz Arci-
szewski zgłosił kolejno 4 wnio-
ski o zabezpieczenie środków 
finansowych w przyszłorocznym 
budżecie na budowę asfaltu na uli-
cach: Traugutta, Armii Krajowej, 
Wyszyńskiego i Bema. Wszystkie 
wnioski kolejno były odrzucane 

w głosowaniach, stosunkiem gło-
sów 9 do 6. – Tak głosują nasiel-
scy radni przeciwko inwestycjom w 
Nasielsku – podsumował te głoso-
wania radny Arciszewski.
Z podobną inicjatywą wyszedł radny 
Marek Jaroszewski. On jednak chciał 
przesunąć środki w kwocie 320 ty-
sięcy zł z budowy ulicy Szafirowej 
na budowę ulicy Bursztynowej. Po-
mysł ten poparło jednak 5 radnych, 
3 się wstrzymało, a 7 zagłosowało 
przeciwko. Z racji odrzucenia tego 
wniosku, radny zgłosił kolejny wnio-
sek pod głosowanie, by w przyszło-
rocznym budżecie wziąć pod uwagę 
modernizację ulic Szmaragdowej  
i Bursztynowej. Ten wniosek również 
został odrzucony takim samym ukła-
dem głosów.

W kolejnych głosowaniach przepa-
dły również wnioski zgłaszane przez 
radnego Romana Jaskulskiego, które 
dotyczyły ujęcia w przyszłorocznym 
budżecie nakładki asfaltowej w Lorci-
nie oraz wykonania drogi asfaltowej 
na żwirówce w Lorcinie, w Żabiczy-
nie i Młodzianowie. I w tym wypad-
ku radni odrzucili pomysły radnego 
większością głosów. 
Wnioski te zostały zgłoszone przez 
radnych z tzw. opozycji, którzy tłu-
maczyli, że chcieli, aby wszyscy po-
dejmowali decyzje podczas sesji, a 
nie w kuluarach. Wskazywane przez 
nich drogi do remontu lub budowy, 
mimo tego, że dotyczą znacznej gru-
py mieszkańców naszej gminy, zosta-
ły odrzucone bez żadnej dyskusji.

Michał B.

NAGRODY

Medal i Perła 2017 w Poznaniu
Z kolejnej edycji jesiennych Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich, które odbyły 
się w ostatnich dniach września w Pozna-
niu z nagrodami powrócili państwo Hanna 
i Krzysztof Kowalscy z Winnik. 
Laurów i Złotych Medali zdobytych w róż-
nego rodzaju konkursach i na różnych 
szczeblach mają już wiele, ale wciąż pracują 
i poszerzają swoją produkcję, aby ich pro-
dukty należały do ścisłej czołówki krajowej. 
To inni teraz muszą już równać do nich i wy-
soko stawiają poprzeczkę. 
W nasielskiej gminie mają wielu przyjaciół, 
którzy w różny sposób wspierają ich działal-
ność. Zdobyty na wrześniowych targach w Poznaniu „Złoty Medal” za schab długodojrzewający ze świni złotnic-
kiej białej, to w pierwszym rzędzie  zasługa unikalnej hodowli państwa Kowalskich. Pan Krzysztof jednak mówi, że 
to także zasługa pana Zdzisława Pietrzaka z Siennicy, zajmującego się zawodowo produktami marki Husqvarna, 
który udostępnił mu dawny, prawie wiekowy przepis na tego rodzaju schab. Przy okazji warto dodać, że tego-
roczny złoty medal to już trzeci „Złoty Medal” zdobyty przez to gospodarstwo (2012, 2015, 2017) na Między-
narodowych Targach w Poznaniu.
Ponadto na tych samych Targach państwo Kowalscy zostali Laureatami w jeszcze jednym konkursie. Otrzymali 
„Perłę – 2017” za produkt regionalny w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Tym pro-
duktem jest tym razem olej rzepakowy tłoczony na zimno.
Gratulujemy sukcesów!

andrzej zawadzki

W SKRÓCIE

Objazd nadal 
dziurawy 
Zaledwie kilka dziur załatali drogowcy na zlecenie starostwa 
powiatowego na ulicy Sikorskiego w Siennicy. Pojawili się  
26 września br., zalepiając dziury przy Domu Opieki „Mille-
nium” i na tym ich wizyta się skończyła. Stanu drogi od strony firmy „Jan-Pol” nie poprawiono. Ubytki w drodze 
miały być załatane w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

Michał B.

Chodnik w Studzienkach i droga  
w Lubominie już w budowie
Rozpoczęły się długo wyczekiwane prace przy budowie chodni-
ka w miejscowości Studzianki. Na pierwszym odcinku, od strony 
Bud Siennickich, jest już nawet wybudowany. 
Praca wre również w Lubominie – na ponad dwukilometrowym 
odcinku trwają prace przy budowie nowej nawierzchni asfalto-
wej od skrzyżowania przy wiadukcie kolejowym do skrzyżowania 
przy dworku w Lubominie. – Prace przeprowadzane są w ra-
mach dużego zadania pod nazwą „Polityka udrożnienia traktu 
komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się terenu powiatu nowodworskiego” – przypomina 
radny powiatowy, Radosław Kasiak. Prace wykonane zostaną do końca października br.

Michał B.
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Dzień otwarty w gabinecie
Na zaproszenie pani Anny 
Cygańskiej, redakcja „Ży-
cia Nasie lska” gości ła, 
14 września br., na dniu 
otwartym gabinetu fizjo-
terapeutycznego „Klini-
ka zdrowia – fizjoterapia 
i masaż”, znajdującego się 
na osiedlu Krupka. To już 
kolejny tego typu gabinet 
w naszym mieście. W cią-
gu całego dnia można było 
zapoznać się z pracą fizjo-
terapeuty i usługami, jakie 
będą tam świadczone. 
Pani Anna to magister fi-
zjoterapii na Akademii Wy-
chowania Fizycznego im. 
Józefa Piłsudskiego. Obec-
nie jest na III roku studiów 
doktoranckich na specja-
lizacji Ortopedia i Terapia 
Manualna. Odwiedzającym zaprezentowała działanie specjalistycznych  urządzeń i aparatów, m. in. do fizykote-
rapii, trakcji mechanicznej, URO Stim. Chętni mogli przekonać się na własnej skórze, jak one działają, tudzież od-
dać się w ręce fizjoterapeutki, która prezentowała swoje umiejętności. Goście z gabinetu wychodzili zrelaksowani.

Michał B.

NASZE DZIECI

NASZE DZIECI

Warsztaty dziennikarskie u Fiołków
W Niepublicznej Szkole Podstawowej 
„Pod Fiołkami” rozpoczęły się warsz-
taty dziennikarskie, które wywołały 
duże zainteresowanie wśród dzieci. 
Już najmłodsi zerówkowicze pragną 
poznać tajniki zawodu dziennikarza. 
Dzieciaki mają swoją gazetkę „Ży-
cie Fiołków” i redakcję, i dumnie, 
z legitymacjami dziennikarskimi na 
szyjach, wczuwają się w role dzienni-
karzy. Poznali już specyfikę przepro-
wadzania wywiadów. Przekonali się 
też o sile fotografii, która stanowi nie-
odłączny element gazety. Wykorzy-
stali je chociażby do stworzenia przez 
siebie gazetowych życzeń dla wszystkich chłopaków z okazji Dnia Chłopaka, który obchodziliśmy 30 września. 
Kolejne warsztaty na pewno uchylą im rąbka tajemnicy o dziennikarskim świecie. 
Zajęcia prowadzi tam nasza redakcyjna koleżanka, Ewelina Gizińska.

(red.)

E – MOCNA GMINA NASIELSK

Zapraszamy na szkolenia 
W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się przez In-
ternet do lekarza? Co zrobić, by zadbać o prywatność naszą i bliskich w sieci? 
Co napisać w CV, by dostać dobrą pracę? To przykładowe tematy bezpłatnych 
szkoleń, z których mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Nasielsk. 
Szkolenia organizują: Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku, ul. Kościuszki 21, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskie-
go w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65 oraz Szkoła Podstawowa im. M. 
Kopernika w Cieksynie, ul. Piłsudskiego. Każda osoba może skorzystać z takich 
szkoleń, których najbardziej potrzebuje. Obecnie do wyboru jest blisko 20 te-
matów w następujących obszarach: 
 – praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV i list motywacyjny, co można zy-
skać, zakładając profil na portalach LinkedIn czy Goldenline);
 – relacje z bliskimi (jak założyć konto na Facebooku, w jaki sposób sprawdzać 
oceny dziecka w dzienniku elektronicznym, jak zadbać o bezpieczeństwo 
swoje oraz rodziny w sieci);
 – edukacja (jak wspólnie z innymi zaplanować działania czy stworzyć prezen-
tację, używając konta Google);
 – odpoczynek i hobby (jak znaleźć ciekawy koncert czy wystawę w swojej 
okolicy, jak kupować w sieci bilety na spektakle, w jaki sposób legalnie oglą-
dać filmy);
 – zdrowie (jak zapisać się przez Internet do lekarza, jak sprawdzić swoje miej-
sce w kolejce do sanatorium, gdzie w sieci dowiedzieć się więcej o lekach);
 – finanse (jak przez Internet sprawdzić stan konta, zrobić przelew czy założyć 
lokatę, w jaki sposób płacić kartą, jak oszczędzać i kontrolować domowy bu-
dżet);
 – religia i potrzeby duchowe (jak kontaktować się ze swoją parafią z pomocą 
Internetu, jak korzystać ze stron informacyjnych cmentarzy, jak nawiązać kon-
takt z grupami zainteresowanymi pielgrzymowaniem);
 – sprawy codzienne (w jaki sposób rozliczyć PIT przez Internet, do czego wy-
korzystywać na co dzień dysk Google, jak wysłać list lub paczkę bez odwie-
dzania poczty);
 – zaangażowanie obywatelskie (skąd czerpać informacje o swojej miejscowo-
ści, jak sprawdzić, co robią posłowie i posłanki wybrani z danego okręgu, w jaki 
sposób włączyć się w działania organizacji pozarządowych).
Szkolenia są przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia. Szkoły polecają 
je szczególnie tym ludziom, którzy planują zmianę pracy, chcieliby nauczyć 
się czegoś nowego, mają kłopoty z domowymi finansami i dzięki internetowi 
mogliby zaoszczędzić pieniądze. A także osobom z różnego rodzaju niepeł-
nosprawnościami czy tym, które dotychczas nie korzystały z sieci (dla tych 
ostatnich przeznaczone jest dodatkowe szkolenie Pierwsze kroki z kompute-
rem). 

Szkolenia są bezpłatne. Odbywają się w ramach projektu „e-Mocni”: cyfro-
we umiejętności, realne korzyści, współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Gmina Nasielsk dołączyła do tej inicjatywy jako jedna ze 101 gmin 
z całej Polski. 
Realizację szkoleń koordynuje Cezary Wiśniewski, który na co dzień pracuje 
w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach. 
– Polecam kontakt mailowy. Wystarczy napisać na adres wisniewskick@gma-
il.com. Oczywiście, jeśli ktoś nie ma maila lub po prostu woli porozmawiać, 
bardzo proszę o telefon: 23 6932625 lub kom. 695695550 (najlepiej w go-
dzinach 10.00-14.00 lub 16.30 – 19.00). Umówimy się wtedy na spotkanie, 
podczas którego przedstawię dokładnie tematykę szkoleń i ustalimy, które 
z nich będzie rzeczywiście najbardziej potrzebne. Pierwsze osoby już się zgła-
szają – wyjaśnia Cezary Wiśniewski. 
Kolejnym krokiem będzie ustalenie terminów szkoleń (będą zależne m.in. 
od tego, w jakim tempie będą zbierać się grupy szkoleniowe). Poprowadzą je 
Wioletta Miętek (Cieksyn), Radosław Skrzynecki (Stare Pieścirogi) oraz Mariusz 
Kraszewski (Nasielsk) – trenerka/trenerzy, którzy mają już za sobą intensyw-
ne przygotowanie do tego zadania, dzięki warsztatowi w ramach projektu „e-
-Mocni”. 
Szkolenia odbędą się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciek-
synie, Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz Szkole 
Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach. Co ważne, 
oprócz komputerów i Internetu, na miejscu jest tu również dodatkowy sprzęt, 
który ułatwi w nich udział. W ramach „e-Mocnych”, do gminy trafiły zestawy 
komputerowe stacjonarne oraz manipulator typu trackball (dla osób z ograni-
czoną sprawnością manualną). Wartość sprzętu to niemal 6000 PLN.  
Więcej informacji na temat szkoleń: 
www.e-mocni.org.pl
fb.com/emocniPL
Projekt „e-Mocni” jest realizowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. Za jego wdrożenie odpowiada partnerstwo w składzie: Fun-
dacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja 
Instytut Rozwoju Regionalnego.

Przedszkolaki przywitały jesień
Melancholię i szarość 
w jesieni dostrzega-
ją chyba tylko doro-
śli. Dla dzieci ta pora 
roku jest niezwykle 
kolorowa i radosna. 
A k iedy najm łod-
si mają okazję spo-
tkać Panią Jesień, to 
już z pewnością jest 
niezapomniane prze-
życie. 22 września br. 
taki właśnie wyjątko-
wy gość odwiedzi ł 
maluchy w Samo-

rządowym Przedszkolu 
w Starych Pieścirogach. 
Okazało się, że przedszko-
laki doskonale wiedziały, 
jak przywołać Panią Jesień. 
Użyły do tego specjalne-
go magicznego zaklęcia. 
Po chwili zjawiła się barw-
na i radosna Pani, ubrana 
w wielokolorowe liście. 

Z piosenkami, zabawami i wieloma 
niesamowitymi atrakcjami przybyła 
do dzieci Pani Jesień. Każde dziec-
ko zaprosiła do wspólnego tańca. 
Ten dzień z pewnością zostanie  
na d ł ugo w pamięci  każdego 
przedszkolaka. Niezwykle radosne 
spotkanie z Panią Jesienią wywołało 
uśmiech na każdej buźce. 

M.Ch.
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Kino NIWA ZAPRASZA 
4–8 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.  
4–8 października godz. 17.00 i 19.30

11–15 października, godz. 19.00

BOTOKS
Thriller; Polska; Czas trwania: 2 godz. 15 min.
Szpital ukazany w „Botoksie” to nie fikcja 
z popularnych seriali czy folderów prywatnych 
sieci medycznych. To zakład pracy, gdzie co-
dziennie wylewa się krew, pot i łzy. W jego mu-
rach splatają się losy czterech kobiet. 

11–15 października, godz. 15.00
18–22 października, godz. 15.00

My Little Pony 2D  
(z dubbingiem)

Animacja, komedia, przygodowy; Kanada, USA;  
Czas trwania: 1 godz. 39 min.
Stadko dzielnych kucyków staje oko w oko  
ze swoim największym wrogiem. Złowro-
gi Król Burzy postanawia wykraść całą magię 
z ich rodzinnego królestwa Equestrii. By ją od-
zyskać, dzielni bohaterowie wyruszą w pełną 
przygód podróż, podczas której zyskają no-
wych przyjaciół... 

11–15 października, godz. 17.00

Tarapaty
Familijny, przygodowy; Polska; Czas trwania: 1 godz. 
23 min.
Przyjaźń to wcale nie jest taka prosta sprawa 
i Julka dobrze o tym wie. Ma 12 lat, chodzi do 
szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie miała 
prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się waka-
cje, a razem z nimi kłopoty.

18–22 października, godz. 17.00

Powiernik królowej  
(z napisami)

Biograficzny, dramat; USA, Wielka Brytania;  
Czas trwania: 1 godz. 46 min.
To historia niezwykłej przyjaźni, jaka połą-
czyła brytyjską królową Wiktorię z Abdulem 
Karimem, indyjskim muzułmaninem, który 
towarzyszył jej i służył przez ostatnie 15 lat pa-
nowania królowej. 

18–22 października, godz. 19.00

To 2D (z napisami)
Horror; Kanada, USA; Czas trwania: 2 godz. 15 min.
Kiedy w mieście Derry w stanie Maine zaczy-
nają znikać dzieci, grupa dzieciaków musi sta-
wić czoła swoim największym lękom. Na ich 
drodze staje nikczemny klaun o imieniu Pen-
nywise, który zapisał się na kartach historii jako 
morderca, lubujący się w zadawaniu bólu.

25–29 października, godz. 15.00
2–5 listopada, godz. 15.00

Potworna rodzinka  
(dubbing)

Animacja; Niemcy; Czas trwania: 1 godz. 36 min.
Fay Sielska jest zwyczajną, nieco zbuntowaną 
nastolatką. Jej młodszy brat Max z racji nieprze-
ciętnej inteligencji ma na pieńku ze szkolnymi 
łobuzami. Rodzice natomiast są tak zapra-
cowani, że ledwie znajdują czas na życie ro-
dzinne. Pewnego dnia Fay zabiera wszystkich 
Sielskich na bal przebierańców. Sama przebie-
ra się za mumię, jej brat za wilkołaka, mama  
za wampirzycę, a tata za samego Frankensteina. Zabawa jest przednia, aż 
do chwili, gdy okazuje się, iż na skutek klątwy ich przebrania przestały być 

tylko żartem...

Baran 21.03-20.04
Musisz podjąć ważne decyzje i zaplano-
wać swoją karierę. Nie narzekaj i nie skarż 
się na swój los, tylko zrób to, co trzeba 
zrobić. Nie złość się na domowników, któ-
rzy liczą na Ciebie. Musisz o nich zadbać.

Byk 21.04-20.05
Będziesz w doskonałej formie intelektual-
nej. Zadania czy zlecenia, jakie otrzymasz, 
wreszcie będą inspirujące do działania. Nic 
nie będzie dla Ciebie problemem, wszyst-
ko migiem pozałatwiasz.

Bliźnięta 21.05-21.06
Uporządkuj wreszcie mieszkanie i wyrzuć 
niepotrzebne rzeczy. Masz wrażenie, że 
wszyscy wokół wtrącają się w Twoje życie? 
Może warto nabrać do wszystkiego trochę 
dystansu. Zaufaj swojej intuicji. 

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię zmiana auta, mieszkania lub 
powiększenie rodziny. Będziesz teraz 
bardzo energiczny, szybki i skoncen-
trowany na pracy. Kontroluj ciśnienie 
i dietę.

Lew 23.07-23.08
Będziesz teraz większym niż zwykle do-
matorem. Dopadnie Cię jesienna chandra. 
Warto, żebyś w końcu uporządkował papie-
ry, sprawozdania i przejrzał zaległe rachunki. 
Staraj się regularnie spacerować albo pływać.

Panna 24.08-22.09
Pilnuj swoich pieniędzy, bo bliscy mają po-
mysły, jak naciągnąć Cię na spore wydatki. 
Będziesz w doskonałej kondycji, ale dla swo-
jego dobra – mierz siły na zamiary. Wysypiaj 
się i dobrze odżywiaj.

Waga 23.09-23.10
Nie mieszaj się w skomplikowane intry-
gi, szczególnie, gdy dotyczą szefa. Sytuacja 
sama wyjaśni się niebawem. Skup się na pracy 
i domowych obowiązkach. Warto zmodyfi-
kować dietę i zrezygnować z nadmiaru kawy.

Skorpion 24.10-22.11
W pracy szybko nadrób zaległości i nie od-
wlekaj dłużej ważnej rozmowy. Wtedy at-
mosfera szybko się oczyści. Mimo wielu 
ważnych obowiązków, postaraj się bardziej 
dbać o siebie.  Szczęście Ci sprzyja.

Strzelec 23.11-21.12
Nie oszczędzaj na sobie. Korzystaj z ży-
cia i staraj się czerpać z niego jak najwię-
cej. Rób wszystko, by uniknąć stresujących 
sytuacji. Nie przegap ciekawej propozycji 
wyjazdu. Wolny czas spędzaj aktywnie. 

Koziorożec 22.12-20.01
Najbliższy czas będzie sprzyjać godzeniu 
się z osobami, które są na Ciebie złe. Słu-
chaj uważnie, co ludzie mówią, a na tym 
skorzystasz. Po pracy konstruktywnie wy-
korzystuj czas wolny.

Wodnik 21.01-19.02
Poczujesz, że w pracy nadszedł czas  
na poważną rozmowę z szefem. Mów 
głośno o swoich dokonaniach, bo pre-
mia sama nie pojawi się na Twoim koncie. 
Zaufaj swojej intuicji, dobrze Ci doradza.

Ryby 20.02-20.03
Uważaj na zapominalskich współpracowni-
ków, bo narobisz sobie problemów. Nie po-
zwól jednak, aby inni decydowali o Twoich 
sprawach. Odkryjesz nowe powody, dla któ-
rych warto się dokształcać.

HOROSKOP
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DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 733 
679 795.

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

Korepetycje z języka angielskiego.  
Tel. 509 708 992.

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.

Pizzeria BIESIADOWO zatrudni osobę 
na stanowisku BARMAN – POMOC 
KUCHENNA. Tel. 512 221 616.

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

Praca dla mężczyzny, prace porządko-
we. Tel. 668 184 583.

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

Skup samochodów złomowych.  
Tel. 503 531 687.

Poszukujemy pracowników do firmy 
budowlanej. Tel. 791 400 564.

Warsztat zatrudni mechanika samo-
chodowego oraz przyjmie uczniów 
na praktyki. Nasielsk. Tel. 604 897 841.

Młoda dziewczyna poszukuje lokatorki, 
Nasielsk. Tel. 509 947 037.

Pokój do wynajęcia. Tel. 785 532 718.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Oczyszczalnie ekologiczne, biologiczne. 
Tel. 510 694 804.

Zatrudnię tokarza, frezera z umiejęt-
nością czytania rysunku technicznego. 
Tel. 501 420 464.

Sprzedam mieszkanie os. Piłsudskiego, 
4 piętro. Tel. 509 674 146.

Cyklinowanie, układanie podłóg.  
Tel. 500 784 648.

Producent kostki brukowej z Nasielska 
poszukuje kierowcy kat. C+E, mile 
widziane uprawnienia HDS. Kontakt:  
tel. 23 333 50 10 lub w siedzibie firmy 
– Kosewo 134.

Wynajmę mieszkanie w Nasielsku przy 
ul. Warszawskiej (2 pokoje na parterze). 
Tel. 601 885 965.

Pielęgnacja ogrodów – wycinka.  
Tel. 667 569 562.

Ocieplenia, remonty. Tel. 667 569 562.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667 
569 562.

Firma Kam-Pol w Nasielsku zatrudni 
pracowników produkcji, operatorów 
wózków widłowych, mechaników.  
Tel. 784 902 549.

Sprzedam maszyny krawieckie.  
Tel. 609 555 240.

Sprzedam szynszyla wraz z klatką.  
Tel. 501 042 419.

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

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,

23.10.–29.10.2017 r. – Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,

30.10.–5.11.2017 r. – Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,

6.11.–12.11.2017 r. – Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.

13.11.–19.11.2017 r. – Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.

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

(red.)
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Zaproszenie na posiedzenie RDPP
Serdecznie zapraszam na pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego Gminy Nasielsk, które odbędzie się 20 października br. (piątek) o godz. 15.00 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku zgodnie z poniższym porządkiem 
obrad.
1. Otwarcie posiedzenia RDPP.
2. Wybór Przewodniczącego RDPP.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego RDPP.
4. Opracowanie planu pracy i harmonogramu spotkań.
5. Wolne wnioski i zapytania.
         Z poważaniem,

Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

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 (podwór-
ko Spółdzielni).

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

Serdeczne podziękowania  
dla Pana Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego  

oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej  
- Pana Jerzego Lubienieckiego  

za położenie asfaltu  
na ulicy Rumiankowej w Miękoszynku 

składają:
Mieszkańcy ul. Rumiankowej

Podziękowanie
Dziękujemy za dobrą współpracę w celu 
pomocy bezdomnym zwierzętom pani Ja-
dwidze Szymańskiej kierownik Wydziału Śro-
dowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
pani Aleksandrze Tomczak inspektor z tego 
Wydziału w nasielskim Urzędzie Miejskim.
Dziękujemy lekarzom weterynarii, panom 
Grzegorzowi i Łukaszowi Paczewskim za 
przekazanie kilkuset obroży antykleszczo-
wych i karmy dla bezdomnych zwierząt, 
a także za gotowość niesienia pomocy po-
trzebującym zwierzętom oraz panu Adamowi 
Rosłońskiemu za wsparcie i pomoc okazy-
waną bezdomnym zwierzętom. 
Dziękujemy nasielskiej Policji za asystę i po-
moc podczas naszych działań na rzecz do-
bra zwierząt.
Dzięki naszym wspólnym działaniom gmina Nasielsk, która w minionych la-
tach wydatkowała znaczne środki finansowe na opiekę nad bezdomnymi 
zwierzętami (w 2015 r. było to 47 575, 91 zł, zaś w 2016 r. – 45 790,32 zł), 
w tym roku do końca lipca wydała na ten cel 17 tys. zł – na usługi weteryna-
ryjne i odłowienie 14 psów, w tym czasie tylko jeden pies trafił na kilka dni do 
schroniska (koszt 738 zł). Mamy nadzieję, że z zabezpieczonej na ten cel kwo-
ty 50 tys. zł część niewykorzystanych dotąd środków przeznaczona zostanie 
na kastrację i sterylizację bezdomnych zwierzaków.
Dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy

Fundacje prozwierzęce i wolontariusze z terenu gminy Nasielsk
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Liga okręgowa 2017/2018, grupa: Ciechanów-Ostrołęka
BRYDŻ

Wyniki turnieju „dziewiętnastego”, 29.09.2017 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   186 pkt (58,13%)
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  175 pkt (54,69%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  172 pkt (53,75%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra   161 pkt (50,31%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 144 pkt (45,00%)
6. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski  122 pkt (38,13%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Mariusz Figurski      120 pkt
 Robert Truszkowski     120 pkt
3-4. Piotr Kowalski      113 pkt
 Grzegorz Nowiński     113 pkt
5-6. Janusz Muzal      95 pkt
 Janusz Wydra      95 pkt
7.  Krzysztof Michnowski     72 pkt
8. Waldemar Gnatkowski     70 pkt
9.  Paweł Wróblewski      60 pkt
10. Józef Dobrowolski      58 pkt 

PK

PIŁKA NOŻNA  Szydłowo – Żbik (23.IX);  Żbik – Jednorożec (30.IX)

Żbik „na deskach”
Niestety, tym razem nie mamy do-
brych wieści dla sympatyków Żbika. 
Ostatnie dwa mecze w lidze okręgo-
wej zakończyły się porażkami naszej 
drużyny. Obrazu swoistego rodzaju 
klęski dopełnia fakt, że jedną z tych 
porażek nasi piłkarze ponieśli na wła-
snym stadionie. Jest jeszcze dru-
gi aspekt tej sprawy – obydwaj nasi 
przeciwnicy zajmują w lidze miejsca 
w dolnych strefach ligowej tabeli. To 
przysłowiowa żółta kartka pokazana 
naszej drużynie. Nasz zespół w ostat-
nich latach zawsze należał do czoło-
wych zespołów tej ligi. Zawsze liczył 
się w walce o awans. Teraz wyglą-
da na to, że drużyna będzie walczyła 
o utrzymanie się w lidze.
A jeszcze niedawno mieliśmy na-
dzieję, że kryzys drużyna seniorów 
Żbika ma już za sobą. Upoważnia-
ły nas do tego ostatnie zwycięstwa 
z dobrymi, liczącymi się w lidze dru-
żynami, tj. w Troszynie z CK Troszyn 
i w Nasielsku z Iskrą Krasne. 
Z drużyną z Szydłowa – Koroną, Żbik 
spotkał się na jej boisku w Szydło-
wie 23 września. Obydwie drużyny 
mają za sobą czwartoligowe epizody. 
Ostatnio lepiej prezentował się Żbik. 
Do spotkania doszło po dwóch zwy-
cięskich spotkaniach Żbika. W tym 
samym czasie Korona poniosła dwie 
porażki, w tym jedną bardzo dotkliwą 
u siebie (1:6).
Początkowe minuty należały do Żbika. 
Wyglądało na to, że za chwilę może 
swoją przewagę udokumentować 
bramką. Gospodarze grali wyraźnie 
defensywnie, chociaż konsekwent-
nie wykorzystywali każdą okazję do 
zawiązania akcji ofensywnej. 
Niestety, w 5. minucie spotkania Żbik 
zaliczył pierwszą stratę. W polu kar-
nym przeciwnika powalony został 
Marek Osiński. Niestety, musiał opu-
ścić boisko. Okazało się, że na dłużej. 
Szkoda, bo drużynie coraz bardziej 
brakuje rasowego snajpera. Kiedyś 
strzelał dużo goli, teraz mniej, ale po-
trafił ściągnąć na siebie 2, a nawet  
3 obrońców.
Czy to był moment przełomowy 
w tym meczu? Chyba nie, bo nasza 
drużyna potrafiła już grać bez Mar-
ka. Po jego zejściu z boiska Żbik za-
czął grać mniej ofensywnie, jednak 
jeszcze widać było walkę. Jak się wy-
daje, decydujący moment nastąpił w  
25. minucie meczu, kiedy sędzia po-
dyktował rzut karny przeciwko naszej 
drużynie. Wiele osób, w tym i miej-
scowi kibice uważali, że winy nasze-
go zawodnika w tym momencie nie 
było. Byli oni jednak od miejsca, gdzie 
miało dojść do faulu, dosyć daleko 
i patrzyli pod pewnym kątem. Sę-
dzia był bliżej i miał lepszą pozycję do 
oceny sytuacji. Na nic się zdały prote-

sty zawodników. Rzut karny bezbłęd-
nie wykorzystał Piotr Karpiński. Wynik 
1:0 dla gospodarzy utrzymał się do 75. 
minuty meczu. Przez pół godziny od 
strzelenia pierwszej bramki, druży-
ny toczyły wyrównany pojedynek, 
chociaż nasi zawodnicy nie byli już 
tak aktywni jak na początku. Poza tym 
w ich grę wdało się dużo chaosu, ak-
cje się nie zazębiały. Nie potrafili też 
wykorzystać kilku dobrych okazji  
na strzelenie bramki. Gospodarze 
w tym czasie wypracowali sobie za to 
kilka dogodnych sytuacji.
Swą lekką przewagę udokumento-
wali bramką, strzeloną przez Łukasza 
Palewskiego. Nie był to groźny strzał. 
Piłka wolno przetoczyła się przez pole 
karne, uderzyła w słupek i wpadła do 
siatki. 
Bramka poderwała do aktywniejszej 
gry naszą drużynę. Piłka była rozgry-
wana dużo szybciej, chociaż nadal 
w tej grze było wiele chaosu i przy-
padkowości. To przyspieszenie za-
owocowało jednak dwoma bramkami 
dla naszej drużyny, strzelonymi w od-
stępie pięciu minut. Pierwszą zdobył 
Mateusz Bramowicz (85’), a drugą Ra-
fał Załoga (90’). Wydawało się, że nasi 
piłkarze uratowali jeden punkt, na któ-
ry z pewnością zasłużyli. Sędzia do-
dał dwie minuty. I właśnie w ostatnich 
sekundach doliczonego czasu gry, 

niepilnowany Paweł Podlewski z tzw. 
przewrotki, z 5 metrów skierował pił-
kę do siatki. Tu również nasi zawod-
nicy sygnalizowali, że bramka została 
zdobyta ze spalonego. Sędzia bramkę 
jednak uznał i wskazał na środek. Po 
ruszeniu piłki odgwizdał koniec me-
czu. Tu nasuwa się spostrzeżenie, wy-
powiadane przez niektórych kibiców, 
że nasi zawodnicy bardziej obserwują 
pracę sędziów, a mniej uważnie zaj-
mują się grą.
Kolejny mecz odbył się w sobotę  
30 września na naszym stadionie. 
Przeciwnikiem była drużyna Mazow-
sze Jednorożec. Przed meczem nie 
zastanawiano się, czy wygramy, czy 
nie. Istotne było, jak wysoki będzie 
wynik. Oczywiście stawiano jedno-
znacznie na nasze zwycięstwo. Przez 
całe spotkanie optyczną przewagę 
miała nasza drużyna. Goście wyraź-
nie przyjechali po remis. Zwycięstwa 
z ich strony chyba nikt nie zakładał. 
Grali konsekwentnie z kontry. Bronili 
się w sposób zorganizowany, a kiedy 
udało się im przejąć piłkę, natychmiast 
przenosili grę na naszą połowę. Nasi 
obrońcy wyraźnie się w tych mo-
mentach gubili. W grę obrony wkra-
dał się chaos. Ciekawy jest opis meczu 
na stronach internetowych Mazowsza 
Jednorożec. Wskazano na nich wła-
śnie na te elementy gry naszej druży-

ny, a zwłaszcza gry naszej defensywy. 
Zauważono też braki w umiejętno-
ściach strzeleckich naszego zespo-
łu. Pierwszą bramkę w momencie 
przewagi naszej drużyny i zbyt póź-
nego powrotu na naszą połowę na-
szych obrońców, zdobył Artur Piotrak 
w pierwszej połowie. 
W drugiej połowie przewaga naszej 
drużyny była jeszcze większa. Bra-
kowało jednak wykończenia akcji. 
Centry były niedokładne. W 80’ sę-
dzia podyktował rzut karny dla naszej 
drużyny. Niestety, zawiódł tym razem 
bramkostrzelny Mateusz Bramowicz. 
Widząc, że mecz może być przegra-
ny, do przodu ruszył sam Rafał Za-
łoga i w minutę później doprowadził  
do remisu.
Na dwie minuty przed końcem me-
czu nasz zespół znowu został skontro-
wany. Popełniliśmy ponownie te same 
błędy w obronie. Wykorzystał to Da-
niel Skała i lekkim uderzeniem ustalił 
wynik meczu na 2:1 dla gości.

Te dwie porażki są szczególnie bole-
sne. Żbik stracił wszystkie 6 punktów 
z drużynami, które na pewno nie były 
lepsze od naszej drużyny. Miały jed-
nak takie atuty, jak waleczność i lepszą 
organizację gry. Te porażki są przykre, 
bo Żbik posiada dobry już zespół. Do 
tego młody zespół. Brakuje tak nie-
wiele, aby pokazać naprawdę dobrą 
piłkę.
Okazja zdarzy się już w sobotę, kie-
dy Żbik będzie gościł w Ostrowii Ma-
zowieckiej. W obecnym sezonie,  
po spadku z IV ligi, drużyna ta gra-
ła słabo, ale ostatnio coś się wyraźnie 
w grze tej drużyny zmieniło. Zaczy-
na zdobywać punkty i pnie się coraz 
wyżej w tabeli. Z pewnością będzie 
preferowała futbol techniczny, a ry-
walizację z tak grającymi drużynami 
Żbik lubi. Aktualnie drużyna nasza zaj-
muje 7 miejsce w lidze, mając tylko 
14 punktów na 27 punktów, jakie były 
możliwe do zdobycia.

andrzej zawadzki

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

1.  Nadnarwianka Pułtusk 9 24 8 0 1 18-4

2.  Wkra Żuromin 9 23 7 2 0 34-7

3.  Iskra Krasne 9 19 6 1 2 26-11

4.  Korona Szydłowo 9 19 6 1 2 25-18

5.  KS CK Troszyn 9 17 5 2 2 27-14

6.  Makowianka Maków Mazowiecki 9 16 5 1 3 19-13

7.  Żbik Nasielsk 9 14 4 2 3 23-19

8.  Sona Nowe Miasto 9 13 4 1 4 18-20

9.  Tęcza Ojrzeń 9 12 4 0 5 19-18

10.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 9 11 3 2 4 9-12

11.  Wkra Bieżuń 9 10 3 1 5 23-25

12.  Orzyc Chorzele 9 10 3 1 5 18-27

13.  Mazowsze Jednorożec 9 10 3 1 5 10-25

14.  GKS Strzegowo 9 6 2 0 7 10-21

15.  Wkra Sochocin 9 3 1 0 8 11-28

16.  Wieczfnianka Wieczfnia Kościelna 9 1 0 1 8 6-34


