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R E K L A M A

SCHEMAT ZAMKNIĘCIA DLA RUCHU W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH ULIC: CMENTARNEJ ORAZ ŻWIRKI I WIGURY W MIEJSCOWOŚCI 
NASIELSK. OPRAC. MATEUSZ ŁUKASZ NA ZLECENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU.

Z MIASTA

Jak jeździć 1 listopada?
Jak co roku, w związku ze świętem Wszystkich Świętych w dniach od 30 
października do 1 listopada włącznie, zamknięte będą ulice: Folwark, Żwirki 
i Wigury oraz Cmentarna. Jednak wytyczone tymi ulicami objazdy, spowo-
dowane budową mostu i ronda komplikują całą sytuację drogową.
 – W tym roku oficjalny objazd poprowadzony zostanie przez ulice Krupka 
i Podmiejska – informuje Radosław Kasiak, Kierownik Wydziału Inwestycji 
nasielskiego UM. – Zachęciłbym też mieszkańców do korzystania z ciągu 
ulic asfaltowych przez Broninek, Jackowo i ulicę Przemysłową.
Warto również przypomnieć o parkingach, z których mogą korzystać kie-
rowcy: na targowisku przy ulicy Lipowej, przy sklepie Guliwer, przy kościele, 
przy skwerze im. Jana Pawła II oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 od strony 
ulicy POW.

Michał B.

Rewitalizacja powraca

str. 3

MZDW działa

str. 4

Skate Park w ruinie

str. 5

Blok w wodzie stoi

str. 7
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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

Spotkanie pokazowe 
We wtorek, 26 września br., w gospodarstwie pana Tomasza Rasińskiego 
w Mogowie odbyło się pokazowe spotkanie, zorganizowane przez Polskie 
Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Wiceprezesem tego Zrzesze-
nia jest pan Rasiński, a w jego gospodarstwie prowadzona jest produkcja 
żywca wołowego w systemie QMP.

Na spotkaniu obecni byli eksperci Doradztwa Terenowego (osoby wy-
szkolone i będące pod opieką PZPBM oraz CDR w Brwinowie) oraz 
eksperci PZPBM. Doradcy zachęcali rolników do współpracy oraz przed-
stawiali zakres niesionej pomocy. Podczas spotkania poruszany został 
m.in. temat rozliczeń sprzedawanego żywca: na WBC oraz na wagę żywą. 
Eksperci w tej dziedzinie wyjaśniali, jaki sposób rozliczenia jest najbardziej 
dochodowy dla rolników.

Omawiano także kwestię osiągania wyższych dochodów dzięki produkcji 
żywca wołowego w ramach systemów jakości. Eksperci z PZPBM obecni 
na spotkaniu rolnicy z innych gmin, mający wieloletnie doświadczenie 
z Systemem QMP, dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat systemu. 

Tomasz Rosiński chętnie oprowadził obecnych po swoim gospodarstwie 
oraz odpowiadał na wszelkie pytania, związane z utrzymaniem, żywie-
niem oraz sprzedażą opasów.

W spotkaniu udział wzięli: również Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, 
Paweł Calak wicestarosta nowodworski, Maciej Wierzchoń powiatowy le-
karz weterynarii oraz rolnicy z gminy Nasielsk, specjalizujący się w pro-
dukcji bydła mięsnego.

Za: www.nasielsk.pl

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE  
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Serdecznie zapraszam na otwarte szkolenie z zakresu przekazywa-
nia i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie w świetle nowelizacji ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych przepisów wyko-
nawczych organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  
z terenu Gminy Nasielsk.
Szkolenie odbędzie się dn. 7.12.2017r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.  
     Z poważaniem, 
      Bogdan Ruszkowski
      Burmistrz Nasielska
Zakres szkolenia: 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 
2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących re-
alizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego dru-
ku oferty:
• wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania,
• nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego,
• wymogi dotyczące załączników.
• umowa realizacji zadania publicznego:
• umowa stosowana w procedurze konkursowej,
• umowa stosowana w mechanizmie małych grantów,
• zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/

kategoriami kosztorysu,
• przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami,
• prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur 

i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
• procedura zwrotu dotacji,
• załączniki do umowy.
• sprawozdanie z realizacji zadania:
• elementy sprawozdania,
• rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
• złączniki do sprawozdania,
• omówienie oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych 

grantów- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczo-
nego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Serdeczne podziękowanie 
dla Pana Burmistrza Bogdana Ruszkowskiego  

i Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku 
za remont drogi Kwiatowa – Pniewska Górka

składają mieszkańcy 
ulicy Kwiatowej  

i ulicy Pniewska Górka

Z UM

Podgląd monitoringu 
w komisariacie 
Burmistrz Nasielska informuje, że 
od grudnia 2015r. w celu popra-
wy bezpieczeństwa mieszkań-
ców teren miasta Nasielska został 
objęty monitoringiem, który sta-
le zwiększa swój zasięg. Mając 
na względzie powyższe, w dniu 
17 października 2017 r., podgląd 
monitoringu został zainstalowany 
w Komisariacie Policji w Nasielsku. 
Projekt budowy systemu monitoringu miejskiego jest odpowiedzią  
na częste sygnały mieszkańców dotyczące incydentów związanych z za-
kłócaniem porządku publicznego i chęcią podniesienia bezpieczeństwa 
mieszkańców. Burmistrz Nasielska planuje dalszą  rozbudowę sytemu ka-
mer na terenie całej Gminy.

Poszukiwany sprawca wandalizmu
W nocy 17 października 2017 r. między godz. 1:33 a 2:18 doszło do aktu 
wandalizmu, polegającego na zniszczeniu dwóch wiat przystankowych 
oraz tablic z rozkładami jazdy. Zdarzenie miało miejsce przy ulicy Mły-
narskiej w Nasielsku. Świadków zdarzenia lub osoby rozpoznające sprawcę 
prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policji w Nasielsku.
Film ze zdarzenia dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
jak również na Facebooku Urzędu.
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OBRADOWAŁA RADA

Rewitalizacja powraca
We wtorek, 17 października br., 
odbyła się XL sesję Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Została ona zwołana 
na wniosek Bogdana Ruszkowskie-
go, burmistrza Nasielska.
W obradach wzięli udział wszy-
scy radni. Celem zwołanej nie-

spodziewanie sesji było podjęcie 
uchwały w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XIX/120/16 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 28 stycznia  
2016 r. w sprawie wyznaczenia ob-
szaru zdegradowanego oraz obsza-
ru rewitalizacji dla gminy Nasielsk.
 – Ten temat jest znany, omawia-
liśmy go już kilkakrotnie. Musimy 
jeszcze raz poprawić projekt rewi-
talizacji. Dochodzą do niego ko-
lejne miejscowości, które musimy 
dopisać. Mam nadzieję, że ten do-
kument dzięki poprawkom zdobę-
dzie wyższą punktację – tłumaczył 
burmistrz Bogdan Ruszkowski.
Jak informował obecnych Rado-
sław Kasiak, kierownik Wydziału 
Inwestycji, Zamówień Publicznych 
i Programów Strukturalnych nasiel-
skiego UM: 
– Jesteśmy w trakcie uzyskania 
pozytywnej opinii dla programu 
rewitalizacji gminy Nasielsk. Po 
konsultacjach i diagnozach w Urzę-
dzie Marszałkowskim, w oparciu 
o liczne wskaźniki społeczne i go-
spodarczo-techniczne, musimy ten 
obszar powiększyć o teren gminy, tj. o  
5  m i e j sc owo ś c i :  Lu-
bomin, Krogule, Stare 
Pieścirogi, Wiktorowo, 
Popowo Północ. Nie ule-
ga natomiast zmianom 
obszar rewitalizowany.
W dyskusji nad uchwałą 
poruszono temat wskaź-
n i ków,  na  p o d s t awi e 
których obszar zdegra-
dowany został powięk-
szony. – Wskaźniki te 
bazują między innymi 
na zmianie liczby lud-
ności, liczbie osób ko-
rzystających z pomocy 
społecznej z powodu 
niepełnosprawności lub 
bezrobocia, liczbie po-
pełnianych przestępstw, a także 
liczbę lokali komunalnych, czy 
wyrejestrowanych działalności go-

spodarczych – wyjaśniał kierownik 
Radosław Kasiak. Radni przyjęli 
uchwałę większością głosów.
Wiele emocji wzbudziła w rad-
nych nie uchwała, nad którą mie-
li procedować, lecz tryb zwołania 
sesji (radny Marek Ostaszewski) 

oraz porządek obrad, do któ-
rego nie wprowadzono punktu 
wolne wnioski i zapytania, o co 
wnioskował radny Marek Jaro-
szewski. 
Burmistrz wyjaśnił, że najbliższa 
sesja zaplanowana jest 26 paź-
dziernika br. Jak zauważyli radni, 
według nich jest to brak posza-
nowania ich czasu, ponieważ 

dokumenty otrzymują na kilkana-
ście godzin przed sesją, a potem 
same obrady trwają 15 minut. Na-
wiązując do terminu 
zwołania sesji, duże 
zastrzeżenia co do 
legalności sesji, miał 
radny Marek Osta-
szewski.
 – Mam wątpliwości 
co do zwołania tej 
sesji. Ani ustawa ani 
statut nie pozwala-
ją na zwoływanie 
jej na kilka godzin 
p rze d  p o s i e d ze -
niem. Zastanawiam 
się czy można tę 
uchwałę procedo-
wać zgodnie z pra-
wem – mówił radny 
Marek Ostaszewski.
Burmistrz przekony-
wał, że sesja jest zgodna z prawem, 
a na dowód posiada opinię biura 
prawnego. W sesji nie uczestniczył 
bowiem radca prawny.
Prz ypomnijmy jednak,  jeden 

z zapisów Statutu Gminy Nasielsk, 
uchwalonego 29 czerwca br. 

rozdz. VI Organizacja wewnętrzna 
i tryb pracy Rady i Komisji, punkt 
2 Przygotowanie sesji, podpunkt 
4: O terminie, miejscu i porząd-
ku obrad powiadamia się radnych 
najpóźniej na 5 dni przed ustalo-
nym terminem obrad, wysyłając 
zawiadomienia zawierające infor-
macje o miejscu i czasie rozpoczę-
cia sesji, proponowanym porządku 
obrad wraz z niezbędnymi mate-
riałami związanymi z porządkiem 
sesji, w tym projektami uchwał – za 
pośrednictwem poczty bądź goń-
ca. Materiały mogą być również 
dostarczane drogą elektroniczną, 
o ile wcześniej radny zgłosi na pi-
śmie do Przewodniczącego Rady 
chęć otrzymywania materiałów 
w tej formie. 

Na stronie internetowej gminy 
Nasielsk informacja o sesji zosta-
ła zamieszczona 16 października 
br. Wielu radnych zwróciło także 
uwagę na fakt, że wiadomość o se-
sji oraz dokumenty na sesję zostały 

im dostarczone dzień przed sesją, 
po południu bądź wieczorem. 

E.G. (mb)

Z GMINY

Uwaga! Garb na drodze
Nietypowa przeszkoda pojawiła się w połowie października na drodze po-
wiatowej pod wiaduktem w Mazewie Włościańskim. Na środku drogi „wy-
rósł” garb, który nie był w żaden sposób oznakowany.
Jako że ten odcinek drogi należy do PKP, właśnie tam zgłoszono problem. 
– Zarówno gmina Nasielsk, jak i starostwo powiatowe zgłosiły do PLK PKP 
informację o tym garbie. Wkrótce ma zostać powołana komisja, która 
ustali przyczyny jego powstania i podejmie decyzję o dalszych krokach 
– informuje Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji nasielskiego UM.
Jak na razie garb się zmniejszył, jednak w miejscu jego powstania na-
wierzchnia asfaltowa jest mocno spękana. Ustawiono na niej dwa słupki 
ostrzegawcze.

Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Ukryte znaki
Wiadomo, że z nasielskich dróg korzystają nie tylko mieszkańcy, ale rów-
nież osoby przejeżdżające przez naszą miejscowość. Niestety, obowiązu-
jący w naszym mieście objazd nie należy do najłatwiejszych. W dodatku 
niektóre znaki informujące o nim są schowane za większymi znakami dro-
gowymi, dlatego trudno je dostrzec. Tak jest na przykład na ulicy Mły-
narskiej.

Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Wizytówka Nasielska

Obecnie od ulicy Dębowej jest wejście na Stadion Miejski, więc przejeż-
dża tędy wiele osób. Niestety stan tej ulicy/drogi gruntowej nie przynosi 
chluby naszemu miastu.

az
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KRONIKA OSP
1 października: pożar siana na polu 
w Nasielsku przy ul. Nowa Wieś. 
W akcji uczestniczyły zastępy z OSP 
Nasielsk, OSP Psucin, JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki.

4 października: pożar bel sło-
my w miejscowości Zabłocie. 
W akcji uczestniczyły zastępy z OSP 
Nasielsk i JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki.

5 października: strażacy z OSP 
Nasielsk zostali zadysponowani  
do zalanej piwnicy w budynku Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Nasielsku.

13 października: strażacy usuwali 
powalone na drogę drzewo w miej-
scowości Popowo Borowe.

13 października: strażacy z Nasielska 
i Nowego Dworu Mazowieckiego 
zostali zadysponowani do zdarze-
nia drogowego na ulicy Broninek. 
Działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca kolizji.

16 października: strażacy z Nasielska, 
Pomiechówka i Nowego Dworu 
Mazowieckiego zostali zadyspo-
nowani do zdarzenia drogowego 
w miejscowości Popowo Borowe.

17 października: zastępy strażaków 
z Nasielska, Pomiechówka i Nowe-
go Dworu Mazowieckiego zosta-
li zadysponowani na ulicę Płońską, 
gdzie doszło do kolizji dwóch sa-
mochodów osobowych. Działania 
strażaków polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia.

KRONIKA  
POLICYJNA

R E K L A M A

5 października, Stare Pieścirogi,  
ul. Przytorowa: funkcjonariusze po-
licji zatrzymali Piotra Z., który kie-
rował samochodem osobowym 
marki Opel Astra i był w stanie nie-
trzeźwości 1,08 mg/l i 1, 04 mg/l. 
Jednocześnie doprowadził do kolizji 
z pojazdem jadącym z naprzeciwka.
12 października, Nowe Pieścirogi,  
ul. Perłowa: Sylwester Sz. został za-
trzymany za znieważenie funkcjona-
riuszy KP Nasielsk w trakcie pełnienia 
przez nich obowiązków służbowych.
10 października, Dębinki: policjan-
ci KP Nasielsk usiłowali zatrzymać  
do kontroli drogowej kierującego 
pojazdem marki Nissan Almera. Kie-
rowca, pomimo sygnałów świetl-
nych i dźwiękowych nie zatrzymał 
się i zaczął uciekać. Policjanci udali 
się za nim w pościg i po blisko 2 km 
mężczyzna został zatrzymany zaraz 
po tym, jak wjechał do przydroż-
nego rowu. Okazało się, że kierują-
cy ma orzeczony przez sąd zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych, a także kierował pojazdem 
w stanie nietrzeźwości (0,83 mg/l 
i 0,90mg/l).
Nocą z 11 na 12 października poli-
cjanci KP Nasielsk w miejscowo-
ści Andzin, w trakcie wykonywania 
czynności służbowych, dokonali 
kontroli pojazdu Honda Civic, w wy-
niku której u jednego z pasażerów 
znaleźli susz roślinny w ilości 0,43 gr 
netto.

Z POLICJI

Śmiertelny wypadek
Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 30 września br. w Dobrej 
Woli, w gm. Nasielsk. Kilka minut po godz. 19.00 w Dobrej Woli na drodze 
nr 571 zderzyły się trzy pojazdy.
– Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 67-letni kierowca Renault 
Twingo, jadąc w stronę Nasielska uderzył w tył poprzedzającego go cią-
gnika rolniczego. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie 
zderzył się z Fordem Transitem – informuje Szymon Koźniewski, oficer 
prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.
W wyniku wypadku śmierć poniósł 67-letni mężczyzna, kierowca Renault. 
Był on zakleszczony w swoim pojeździe. Pomimo wydobycia poszkodo-
wanego i podjętej próby resuscytacji, lekarz stwierdził jego zgon.
Policja poszukuje naocznych świadków zdarzenia i prosi o kontakt KPP 
Nowy Dwór Mazowiecki (nr telefonów 22 60 44 284 lub 22 775 22 01-
04). Jednocześnie policja apeluje o szczególną ostrożność na drogach.

(e.)

Z GMINY. Konary

Nowy przystanek 
Ko n a r y  z n a n e  s ą 
w  n a s z e j  g m i n i e 
z wielu ciekawych 
inicjatyw, które słu-
żą mie szkańcom, 
a do tego wzbudzają 
uznanie u odwiedza-
jących tę miejsco-
wość. 
Stary przystanek w 
Konarach zniechę-
cał do oczekiwania 
na autobus. Dlatego 
mieszkańcy zwrócili się do Jarosława Rudnika, sołtysa tej miejscowości 
z propozycją modernizacji tego miejsca. Sołtys opracował koncepcję no-
wego przystanku i ruszyły prace. 
Przystanek budowany był przez około dwa tygodnie, a prace nad nim 
zakończyły się w połowie września. Oprócz ciekawej strony wizualnej, 
przystanek przykuwa również uwagę tym, że posiada oświetlenie zasilane 
panelami fotowoltaicznymi. Dzięki temu może być użytkowany zarówno 
w dzień, jak i w nocy. 

P.K.

Z GMINY

Podtopił sąsiednie działki 
Obfite opady deszczu przysparzały w ostatnich dniach wielu problemów 
mieszkańcom naszej gminy. W dość nietypowy sposób swój problem po-
stanowił rozwiązać mieszkaniec ul. Diamentowej w Nowych Pieścirogach. 
O notorycznym zalewaniu nieruchomości przy tej ulicy mówiło się 
już wielokrotnie, nawet podczas ostatniego zebrania sołeckiego. Jeden 
z mieszkańców postanowił udrożnić rów w niekonwencjonalny sposób. 
Jak relacjonują świadkowie zdarzenia, mężczyzna wieczorem wykopał 
rów na ul. Turkusowej, położonej prostopadle do ul. Diamentowej i połą-
czył go z istniejącym przy tej ulicy rowem.
W wyniku tego działania woda z wyżej położonej ul. Diamentowej spły-
nęła ulicą Turkusową, tworząc na niej jezioro i zalewając tym samym po-
sesje mieszkańców zamieszkałych przy tej ulicy. O sprawie pilnie został 
poinformowany Urząd Miejski. Na miejscu zdarzenia pojawił się Radosław 

Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Progra-
mów Strukturalnych nasielskiego UM. Mieszkańcowi polecono zakopanie 
wykopanego wcześniej rowu, pod groźbą zgłoszenia sprawy do odpo-
wiednich służb. 
- Mężczyzna przyznał się do nielegalnego wykopania rowu. Został zobo-
wiązany przez nas do zakopania go. Wiemy, że już to zrobił. Pouczyliśmy 
go również, iż w przypadku, gdy sytuacja  się powtórzy, wtedy sprawa zo-
stanie zgłoszona na policję i grozi mu mandat karny. Nikt bez odpowied-
nich pozwoleń nie może ingerować w budowę pasa ruchu drogowego 
– wyjaśnił Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji.
Można powiedzieć, że mieszkaniec wykopał ten rów, ratując własną nie-
ruchomość. Jednak podtapianie sąsiadów nie jest żadnym rozwiązaniem. 

E.G.

R E K L A M A

Z MIASTA

MZDW działa
Skumulowały się w ostatnim czasie prace wykonywane przez Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Poza spektakularnymi remontami most-
ków na rzece Nasielnej i budową ronda przy Domu Pomocy Społecznej, 
w październiku z utrudnieniami musieli liczyć się kierowcy jadący ulicą 
Kilińskiego, gdzie przeprowadzono wymianę nawierzchni w ramach bie-
żącego utrzymania dróg.

Na ulicy Kościuszki, naprze-
ciwko Komisariatu Policji, trwa 
również wymiana płyt chod-
nikowych na kostkę brukową.
W najbliższym czasie MZDW 
przygotuje długo wyczekiwa-
ne przejście dla pieszych przy 
sklepie „Mrówka”.

Michał B.



520.10.–2.11.2017; Życie Nasielska nr 22 (486) AKTUALNOŚCI
FOTOOBSERWATOR

Tak się parkuje

Wokół Szkoły Podstawowej nr 2 powstało wiele miejsc parkingowych od 
strony ulicy POW. Mimo to są kierowcy, którzy wciąż parkują, częściowo 
na chodniku, od strony ulicy Kościuszki.

(m)

Wyłamana furtka

„Podwórko Nivea” było do niedawna miejscem reprezentacyjnym,  
z którego mieszkańcy naszego miasta mogli być dumni. Powoli niszczeje 
– na razie od strony ogrodzenia. Przypomnijmy, że plac ten miał służyć 
przede wszystkim młodszym dzieciom. Niestety jest to jedyny obiekt 
tego typu w naszym mieście, dlatego warto o niego zadbać. 

(m.)

Przystanek często 
dewastowany

Przystanek w Nunie jest notorycznie niszczony. Mimo ciągłych napraw 
i wstawiania szyb, wandale nieustannie ją dewastują. Może skutecznym 
rozwiązaniem byłoby zamontowanie tam worka bokserskiego? Taki po-
mysł wcieliła niedawno w życie Małgorzata Siemianowicz, sołtys Trze-
bieży koło Szczecina. Idea ta sprawdziła się rewelacyjnie w dzień. Chętnie 
korzysta z niego młodzież, a w nocy wandale. Jak widać, to jeden ze spo-
sobów, by wiata przystankowa na dłużej pozostała w całości.

(m.)

Z GMINY

Skate Park w ruinie
Dzieci i młodzież z Pieścirogów już 
od 9 lat mogą cieszyć się ze Skate 
Parku. Rodzice alarmują, że teren 
ten jest zaniedbany, a urządzenia  
do ćwiczeń zniszczone.
 – Nie dość, że trawa jest do kolan, 
to wszędzie jest pełno śmieci: bute-
lek i puszek po piwie – mówi pani 
Beata. 
 – Chyba nie ma komu tego tere-
nu pilnować. Cały czas jest otwar-
te. Siatki na koszach nie ma już  
od paru ładnych lat, kort nie wyglą-
da jak kort, a do ramp można wpaść 
– dodaje pan Kamil.
O to, kto obecnie dba o stan tego 
terenu i bezpieczeństwo przebywa-
jących tam osób, zapytaliśmy dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Starych 
Pieścirogach.
 – W chwili obecnej nikt nie jest za-
trudniony na tym terenie. Do nie-
dawna był tam zatrudniony pan 
w wymiarze 1/2 etatu, który powi-
nien przebywać w pracy i zabezpie-
czać obiekt oraz wykonywać tam 
wszelkie niezbędne prace konser-
wacyjne i pielęgnacyjne w piątkowe 
popołudnia, soboty oraz niedziele. 
Jednak ze względu na długotrwałą 
chorobę pracownika, teren nie wy-
gląda najlepiej. W pierwszych dniach 
października niestety konserwator 
Skate Parku zmarł – wyjaśnia Ceza-

ry Wiśniewski, dyrektor SP w Starych 
Pieścirogach.
Jak informuje dyrektor, teren jest 
otwarty, powszechnie dostępny, bez 
ograniczeń godzinowych czy po-
szczególnych dni tygodnia (również 
w święta).
 – Sumarycznie odpowiedzialność 
za porządek na wspomnianym te-
renie spada na dyrektora szkoły. 
Naprawa sprzętów jest planowana, 
jednak firma, z którą prowadzone 
były rozmowy, po dłuższym cza-
sie namysłu odmówiła wykonania 
prac, tłumacząc się nadmierną liczbą 
zleceń. W najbliższym czasie plano-
wane jest zatrudnienie nowego kon-
serwatora, którego zadaniem będzie 
wykonanie niezbędnych napraw 

i wykonanie prac porządkowych, 
w tym koszenie trawy. Większa na-
prawa pochylni-bazy będzie możli-
wa przy udziale wyspecjalizowanej 
firmy. Należy podnieść, że wielokrot-
nie zrywane i niszczone są natomiast 
ostrzeżenia o zakazie korzystania 
z tego urządzenia ze względów bez-
pieczeństwa – dodaje Cezary Wi-
śniewski.
Sprawa, zdaniem rodziców jest bul-
wersująca. Niektórzy uważają, że plac 
powinien zostać zamknięty. Szkoda 
jednak zlikwidować jedyne miejsce 
służące młodzieży w Pieścirogach.
P o z o s t a j e  z a t e m  a p e l o w a ć  
do władz gminy o pilny remont 
Skate Parku.

E.G.

U NAS

Objazd przez Krupkę to parodia
Ciągi ulic Krupka – Pod-
miejska i Przechodnia 
– Podmiejska to obec-
nie jedne z najbardziej 
u c z ę s z c z a n yc h  u l i c 
w Nasielsku. Wytyczony 
został tamtędy objazd 
w z wiązku z przebu-
dową mostków i ronda 
na drodze wojewódz-
kiej, jednak wcześniej 
w żaden sposób tych dróg  
nie przygotowano i teraz 
jest problem. Dotyka on 
najbardziej mieszkańców 
tego osiedla i kierow-
ców, którzy muszą tędy 
jeździć. 
– To jawne lekceważe-
nie mieszkańców. Objazd przez 
Krupkę jest parodią. Dla każdego 
kierowcy jest to coś niewyobrażal-

nego – mówił radny Henryk Anto-
sik po zakończeniu obrad XL sesji 
Rady Miejskiej. – Tamtędy prze-
jeżdżają ludzie z całej Polski, nie 

tylko z Krupki, czy Nasielska, czy 
naszej gminy. Ludzie niszczą swoje 
samochody. Apeluję, żeby popra-
wić nawierzchnię tych dróg – do-

dał radny.
Już we wrześniu po intensywnych 
opadach deszczu ulica Podmiejska 
została zalana przez rzekę Nasielną, 
uniemożliwiając przejazd. – Później 
znaleziono cztery tablice rejestra-
cyjne. Nawieziono gruz, ale szybko 
porobiły się kolejne doły. Obawiam 
się tego, co będzie się tu działo, kie-
dy zostaną zamknięte ulice przy 
cmentarzu w związku ze świętem 
Wszystkich Świętych – sygnalizuje 
radny Henryk Antosik. 
Czy uda się poprawić nawierzch-
nię tych dróg w najbliższym cza-
sie?

Michał B.
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Witajcie w Otchłani
Kiedy w 2009 roku zostało 
wydane Metro 2033 Dmi-
trija Głuchowskiego, książ-
ka niemal z marszu stała się 
hitem. Nic dziwnego, że 
szybko doczekaliśmy się 
kolejnych książek z tego 
cyklu. 

Autor postawił na spraw-
dzoną w innych popkultu-
rowych uniwersach formułę 
- tworzenie dzieł przez in-
nych autorów w ramach 
jednego zbioru. W ten spo-
sób wielu kreatywnych pisa-
rzy dołożyło swoją cegiełkę 
do świata Metra. Głuchow-
ski miał tylko jeden waru-
nek – fabuły innych niż jego 
tekstów nie mogą się przeplatać. Ma to sens w ramach wykreowanego 
świata (ziemia po nuklearnej apokalipsie nie pozwala raczej na szerokie 
kontakty między ludźmi z różnych stron zniszczonego globu), a jedno-
cześnie nie trzeba kontrolować spójności wytworów literackich innych.

Założenia tego świata nie są odkrywcze. Wybucha wojna nuklearna i nie-
dobitki ludzi walczą o przetrwanie w najbardziej niesprzyjających oko-
licznościach przyrody od czasu epoki lodowcowej. Ponieważ życie na 
powierzchni jest niemalże niemożliwe ze względu na mutacje fauny i flo-
ry, ludzie więc ukrywają się pod ziemią. 

W oryginalnym Metrze azylem było moskiewskie metro, a w omawianej 
Otchłani Roberta J. Szmidta jest to rozległa i mająca setki lat, sieć kanałów 
pod Wrocławiem.

Tam w jednej z licznych osad, zwanych enklawami, żyje nauczyciel, ta-
jemniczy mężczyzna, pamiętający czasy sprzed wybuchu wojny. Miesz-
ka on wraz z Niemotą, swoim niepełnosprawnym synem. Z powodu 
wmieszania się w konflikt z władcą swojej enklawy, musi udać się na tu-
łaczkę. Jak często bywa w takich historiach, błaha intryga jest wstępem 
do o wiele poważniejszej, sięgającej losów całej ocalałej społeczności 
Wrocławia.

Książka Szmidta, w ramach swojego gatunku, jest świetna. Co prawda  
nie osiąga poziomu literackiego arcydzieła, jak Droga Cormaca McCar-
ty’ego (przywołuje ten tytuł ze względu na podobieństwo dwójki głów-
nych bohaterów, ale to w końcu inny typ książki). Otchłań to niegłupia 
rozrywka pełna ciekawych postaci i pomysłów. Książka ta wzbudza dużo 
emocji podczas lektury. Ma też kilka zwrotów fabularnych, łącznie z istot-
nie zaskakującym zakończeniem, sugerującym część drugą, która została 
już zresztą wydana.

Docenić można również pomysły na wprowadzenie do świata przed-
stawionego ciekawych postaci. Poza głównymi bohaterami drugi plan 
wypełniają interesujące charaktery. Część z nich można pamiętać jesz-
cze długo po lekturze, chociażby ze względu na imiona. Autor doszedł  
do wniosku, że w zrujnowanym wojną świecie klasyczne imiona i na-
zwiska stają się z upływem czasu czymś coraz bardziej niepraktycznym 
i abstrakcyjnym, więc większość bohaterów dobiera sobie pseudonimy, 
również takie bazujące na dziełach popkultury, które przetrwały nukle-
arną zagładę. Wyjątkowo popularna jest np. Gra o Tron i stąd kowal mie-
niący siebie Stannisem. Z kolei w społeczności wyrosłej z pseudokibiców 
spotkać możemy chociażby… Messiego. To także część budowania kli-
matu Otchłani.

Szmidt mistrzowsko oddał klimat upadku ludzkości. Oczywiście to cecha 
wszystkich dzieł tego typu(także pierwszej książki z serii Metro), ale rzad-
ko kiedy bywa to tak bardzo wyraziste. W tym świecie na każdym kroku 
otrzymuje się sygnały, że to miejsce nie należy już do ludzi. Rządzące 
powierzchnią mutanty swoim wyglądem biją rekordy obrzydliwości, a są 
przy tym szalenie niebezpieczne. Tutaj autor wykazał się inwencją do-
równującą tworom wyobraźni np. Hansa Rudolfa Gigera (twórcy cho-
ciażby Obcego).

Fanów literatury fantastyczno-naukowej w klimatach postapokaliptycz-
nych do Otchłani zachęcać nie trzeba, a i niechętnym temu gatunkowi 
może się spodobać, chociażby ze względu na warsztat pisarski autora 
i trzymającą w napięciu fabułę.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie z pisarką 
We wtorek, 10 października br., w 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Nasielsku oraz w Samo-
rządowym Przedszkolu, w ramach 
działającego przy bibliotece Dys-
kusyjnego Klubu Książki, odby-
ły się spotkania autorskie z Natalią 
Usenko.
W pierwszym ze spotkań udział 
wzięli uczniowie klas pierwszych ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 oraz 
klasa III b ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 (łącznie 75 dzieci), zaś w dru-
gim spotkaniu uczestniczyło 100 
przedszkolaków. Natalia Usenko to 
polska pisarka i poetka. Jest ona au-
torką książek i książeczek dla naj-
młodszych. Tworzy bajki, wiersze, 
interpretuje także legendy ludowe. 
Od dłuższego czasu współpracuje 
ze „Świerszczykiem”. 
W czasie spotkań autorskich dzie-
ci najczęściej pytały, dlaczego wy-
brała właśnie taki zawód. Na co pani 
Natalia odpowiadała ze śmiechem, 
że nie miała wyboru, ponieważ po-
chodzi z pisarskiej rodziny: poetami 
i pisarzami byli jej rodzice, dziadek  
i pradziadek. Spędziła dzieciństwo 
w redakcjach, bibliotekach i anty-

kwariatach. Jak powiedziała „papie-
rowe przyjaciółki” towarzyszą jej 
od urodzenia. Zawsze było ich peł-
no w jej kieszeniach, torbach, pod 
poduszką i pod choinką. Zapewnia-
ła, że chciała zostać weterynarzem. 
Ale mając piętnaście lat, wydała 
pierwszą książkę i od tamtej pory 
ciągle coś pisze i wydaje. Ponad 
dwieście książek i książeczek tło-
czy się na jej półkach z egzempla-
rzami autorskimi. Niektóre zostały 
napisane wspólnie z mamą, Danu-
tą Wawiłow. Są wśród nich wiersze, 
bajki, przekłady i autorskie wersje 
opowieści ludowych. Dzieci py-
tały również panią Natalię o to, jak 

znosi to jej rodzina. Odpowiedziała, 
że bardzo dobrze. W końcu jej syn, 
Kuba, również wymyśla śmieszne 
historie i wiersze, a mąż jest mala-
rzem i ilustruje… książki! Oprócz 
talentu pisarskiego pani Natalia 
pięknie śpiewa. Usłyszeliśmy w jej 
wykonaniu  piosenki po ukraińsku 
i angielsku. Dzieci mogły też ku-
pić książki, uzyskać autograf i zro-
bić sobie z nią wspólną fotografię. 
Przypomnijmy, że w naszej biblio-
tece działają dwa Dyskusyjne Kluby 
Książki - jeden dla dorosłych, zaś 
drugi dla dzieci i młodzieży.

Bibl.

TETRALNIE

Kiedy rządzi Bóg mordu
13 października w Cieksynie, 
w piątkowy wieczór, Wiejska Scena 
Kulturalna przeistoczyła się w teatr 
kameralny z prawdziwego zdarze-
nia. Dekoracje, wydzielona scena 
i widownia, nastrojowe oświetlenie, 
wprowadziły widzów w magiczną 
atmosferę, zanim jeszcze zaczęło 
się przedstawienie.
Obejrzeliśmy sztukę znanej francu-
skiej dramatopisarki Yasminy Rezy 
pt. Bóg mordu w wykonaniu „Te-
atru bez nazwy” z Nasielska. Spek-
takl został wcześniej wystawiony 
podczas konkursu „PTA-K” - III 
Pułtuskie Teatry Amatorskie. Warto 
wspomnieć, że Bóg mordu docze-
kał się wielu inscenizacji na deskach 
teatrów całego świata.
W pewnym mieszkaniu w Paryżu, 
spotykają się dwa małżeństwa, aby 
porozumieć się w sprawie bójki ich 
synów, podczas której jeden wy-
bił drugiemu przednie zęby. Mimo 
konfliktu, strony starają się zacho-
wać bardzo kulturalnie, udają wza-
jemne zrozumienie i prawią sobie 
grzeczności. Veronique, matka po-
bitego chłopca, częstuje gości kawą 
i ciastem, i stara się sprawić wraże-
nie sympatycznej pani domu. Jak 
w prawdziw ym życiu, począ-
tek  spotkania przebiega w nieco 
sztywnej i sztucznej atmosferze, 
lecz za zasłoną gry pozorów, daje 
się wyczuć spore napięcie, więc 
domyślamy się, że nie będzie cały 
czas tak spokojnie. Rzeczywiście, 
konflikt narasta, a powodem za-
wziętych dyskusji i kłótni stają się 
poglądy bohaterów, a bójka dzie-
ciaków schodzi na dalszy plan. 
Chwilowo sytuację łagodzi rum 
podany przez Michel’a, męża Ve-
ronique, lecz pod wpływem rumu 
zaczynają wychodzić na jaw mał-

żeńskie problemy obu par. Alain, 
dobrze sytuowany adwokat, przez 
cały czas załatwia sprawy służbowe 
przez telefon, co działa wszystkim 
na nerwy, a w szczególności jego 
żonie Annette. Bohaterowie wciąż 
zmieniają fronty i sojusze w swoich 
kłótniach. Widzimy tu barwny ka-
lejdoskop ludzkich zachowań pod 
wpływem różnych sytuacji i emo-
cji.
Przeglądając się w zwierciadle na-
szych norm kulturowych, chce-
my widzieć ludzi cywilizowanych 
i wartościowych. Lubimy myśleć 
o sobie, iż jesteśmy „na poziomie”, 
potępiamy agresję i wulgarność, za 
to cenimy wyrozumiałość i umie-
jętność pokojowego rozwiązywa-
nia konfliktów. Tacy też starają się 
być bohaterowie sztuki, lecz oka-
zuje się, że to nie łatwe zadanie. 
I czy w ogóle możliwe do wyko-
nania? A może mimo maski kultury 
pozostajemy we władzy tytułowe-
go Boga mordu?
Biorąc tę sztukę na warsztat, reży-
ser i aktorzy postawili sobie wy-

soką poprzeczkę. Gra na granicy 
dramatu i komedii stanowi trud-
ne wyzwanie. Zespół  „Teatru bez 
nazwy” wykazał się wielkim wy-
czuciem i umiejętnościami aktor-
skimi, nie przesłaniając wymowy 
tekstu groteskową przesadą, ale też  
n ie gubiąc humor yst ycznego 
aspektu sztuki graniem zbyt serio. 
Udało im się utrzymać balans emo-
cji i wydobyć z tekstu wszelkie niu-
anse. Na pochwałę zasługuje także 
dobór kostiumów i rekwizytów. 
Szczerze polecam objerzenie 
Boga mordu w tym wykonaniu ze 
względu na profesjonalizm i zaan-
gażowanie wykonawców, a także 
ku rozrywce i refleksji, nad tym, 
kim chcemy być, a kim się okazu-
jemy w obliczu różnych zdarzeń.

Magdalena Jaworska

Reżyseria: Krzysztof Turek
Obsada:
Veronique - Mariola Górska, 
Michel - Mirek Szczypek,
Annette - Julia Górska,
Alain - Cezary Brzozowski,
Chłopiec - Jowan Szczypek.
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KĄCIK POETYCKI

Przy grobie syna

Klękam przy grobie i oczy wznoszę,
ból mój ogromny do syna niosę, 
chcę się poskarżyć do dziecka mego,
prosić o cichą radę od Niego. 

Pomóż mi, Synku, żyć tak normalnie,
pomóż zrozumieć wszystko, zwyczajnie,
przyjdź z radą Twoją, powiedz mi szczerze,
czy szybko matkę z sobą zabierzesz?

Wstawiaj się za mną do Boga w niebie, 
ja bardzo liczę na to u Ciebie, 
Ty już Go widzisz i znasz oblicze, 
Bóg Cię odrodził na nowe życie.

Czas szybko mija, życie ucieka, 
nagroda w niebie na wszystkich czeka, 
Ty już tam jesteś, obcujesz z Bogiem, 
ja jeszcze żyję, kocham, co drogie. 

Wciąż się przybliżam do Ciebie, Synku, 
by razem z Tobą mieszkać w budynku
Chrystusa Króla, by czekać wstania, 
by się radować ze zmartwychwstania. 

Stanisława Wiśniewska

Z MIASTA

Blok w wodzie stoi
Powraca problem wilgoci w najnowszym bloku 24 D na osiedlu przy ul. 
Płońskiej. W części podziemnej budynku zalane są garaże i komórki lo-
katorskie. 
3 października br, w biurze Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego 
odbyło się zebranie w tej sprawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 
Wspólnoty Mieszkaniowej Płońska 24D, Marzena Gronowska prezes NBM, 
Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska oraz radny Dariusz Kordowski.
 – Mamy problem z zalewaniem tego bloku. Trwają rozmowy z projek-
tantem, spotkaliśmy się z osobą odpowiedzialną za projektowanie in-
stalacji sanitarnej. Niestety, nie mam dobrych wiadomości. Problem jest 
dosyć złożony i jest on związany z tym, że całe osiedle nie ma odprowa-
dzenia kanalizacji deszczowej. Na osiedlu są obecnie tylko dwa zbiorni-
ki retencyjne. Prawdopodobnie niedrożne studnie deszczowe mają zbyt 
małe przepustowości – informowała Marzena Gronowska, prezes NBM 
Sp. z o. o. Pani prezes podkreśliła, że kwestia ta jest szczególnie uciąż-
liwa w tym roku. W poprzednim, kiedy także dochodziło do zalewania 
bloku, przyczyny szukano w wodach opadowych i nagłych, w gwałtow-
nych ulewach. W końcu jednak ustalono, że powodem zalewania okazały 
się wody gruntowe. Doraźne działania spółki nie przyniosły oczekiwa-
nych rezultatów. W chwili obecnej największy problem mają mieszkańcy  
III klatki, gdzie ściany w komórkach są do połowy mokre, nie wspomi-
nając już o zalanych podłogach. Mieszkańcy obawiają się, że za chwilę na 
ścianach mieszkań, w najnowocześniejszym bloku w mieście, pojawi się 
wilgoć. Przedstawiciele Wspólnoty wspomnieli również podczas spotka-
nia, że w ubiegłym roku mieszkańcy ponieśli już straty materialne z powo-
du zalanych garaży i komórek. Część rzeczy spleśniała i nie nadawała się  
o użytku. Lokatorzy nie chcą, żeby sytuacja znowu się powtórzyła.
 – Na pewno trzeba coś z tym zrobić. Ludzie wzięli kredyty, kupili miesz-
kania. Ja myślę, że budując blok, nie zbadano gruntu – zauważył radny 
Dariusz Kordowski, który zapewnił, że sprawy nie pozostawi bez echa i bę-
dzie ją monitorował. 
Jakie rozwiązania przewidziano, w ramach udzielenia pomocy właścicie-
lom zalewanego bloku?

 – W tym tygodniu pojawi się zewnętrzna firma, zrobi ekspertyzę. Pani 
prezes spotka się z wykonawcą, projektantem i geologiem. I trzeba wy-
konać kosztorys prac – mówił burmistrz.
Według prezes NBM, sytuację rozwiązałby przede wszystkim drenaż opa-
skowy. Ten może pomóc budynkom, które mają być wzniesione na dział-
kach o niezbyt korzystnych warunkach gruntowych i wodnych. Mimo, że 
badania gruntu zostały wykonane na etapie projektowania budynku, woda 
„wchodzi” do bloku. Przed wilgocią i wodą, pochodzącą z gruntu, chroni 
warstwa hydroizolacyjna, ułożona na ścianach fundamentowych lub piw-
nicznych w nasielskim bloku. Niestety tego typu zabezpieczenie nie speł-
niło swojego zadania. Nie zdołało ono wytrzymać długotrwałego naporu 
wody gruntowej. Natomiast drenaż opaskowy, niczym ssawka odebrałaby 
część wody, a następnie skierowałaby ją do kanalizacji burzowej, studzie-
nek chłonnych lub w inne bezpieczne miejsce. Ten rodzaj izolacji funda-
mentów jednak kosztuje i to nie mało. Dosyć duże nakłady finansowe są 
także potrzebne na przebudowę parkingu, zaprojektowanego przed bu-
dynkiem, który w chwili obecnej spełnia funkcję leja i wprowadza wodę 
do obiektu. Oficjalnie blok został wykonany zgodnie z projektem. Trzeba 
jednak sprawdzić, na którym etapie budowy zostały popełnione błędy. 
W końcu za uchybienia te płacą teraz mieszkańcy, właściciele nierucho-
mości. Ustalenie tej kwestii jest obecnie priorytetem. Chodzi również o to, 
by znaleźć odpowiedzialnego za zaistniałą sytuację. Sprawa będzie się roz-
wijała w najbliższych dniach. O jej wynikach pani prezes NBM Sp. z o.o. 
będzie informować Zarząd Wspólnoty, a ten pozostałych mieszkańców 
bloku.

E.G. 

ZAPROSILI NAS

IX Dziennikarski Podwieczorek u Biskupa
Już po raz dziewiąty biskup płocki 
ks. dr Piotr Libera zaprosił dziennika-
rzy ze swej diecezji na spotkanie. Od 
początku te spotkania odbywają się 
w Płocku w budynku Opactwa Pobe-

nedyktyńskiego na przełomie wrze-
śnia i października, kiedy w Polsce 
obchodzone są Światowe Dni Środ-
ków Społecznego Przekazu. Dotąd 
odbywały się one w Sali Biskupów 
tego Opactwa. Tegoroczne spotkanie 
miało miejsce w Sali Barokowej. 
Ich celem jest rozmowa na tema-
ty interesujące obydwie strony, tj.  
przedstawicieli mediów i diecezjal-
ny Kościół. Ta wymiana poglądów, 
doświadczeń odbywa się przy kawie 
i herbacie, i w dużej mierze stąd wzięła 
się nazwa tych spotkań: Dziennikarski 
Podwieczorek u Biskupa. Przedsta-
wiciele „Życia Nasielska” uczestniczą 
w tych spotkaniach od początku.
W tym roku spotkanie to odbyło się 
4 października. Przygotowała je pani 
rzecznik Kurii Płockiej, dr Elżbieta 
Grzybowska. 
Na Podwieczorek do ks. Biskupa przy-
jechało trzydziestu dziennikarzy z te-
renu rozległej diecezji płockiej. Byli też 
goście organizatorów. Jednym z nich 
był ks. kan. dr Paweł Rytel – Andrianik, 
rzecznik prasowy Konferencji Episko-
patu Polski. Warto zauważyć, że jest to 
postać wyjątkowa. Ten młody kapłan 
posiada dwa doktoraty, włada szesna-
stoma językami, w tym językiem he-
brajskim, co jest ważne w jego sytuacji 
naukowej, ponieważ jest biblistą.
Główny prelegent spotkania, ks. dr 
Paweł Rytel-Andranik temat „Obra-
z(y) Kościoła w mediach” zaprezen-
tował w formie multimedialnej. Był 
to ciekawy wykład. Szczególną uwa-
gę zwrócił na tego typu media, jaki-
mi są Twitter i Facebook oraz media 

im podobne. Często przechodzimy 
obok nich  nieco obojętnie lub trak-
tujemy je z lekkim lekceważeniem. 
Okazuje się jednak, a potwierdzają to 
badania, że są one bardzo ważne i po-

wszechnie używane także przez ludzi 
Kościoła, w tym Ojca św. i naszych 
księży biskupów. Prelegent zachęcał 
do korzystania z nich. Są one pomoc-
ne w misji ewangelizacyj-
nej Kościoła.
Jako pierwszy na tym 
spotkaniu wystąpił jego 
gospodarz, ks. biskup dr 
Piotr Libera. Na początku 
nawiązał do słów papieża, 
skierowanych do wier-
nych z okazji Światowego 
Dnia Środków połeczne-
go Przekazu. W pamięci 
osób słuchających wy-
kładu z pewnością utkwi-
ły pierwsze słowa tego 
przekazu: Nie lękaj się, 
bo ja jestem z Tobą. Mó-
wiąc o medialnym prze-
kazie ks. Biskup zauważył, 
że media koncentrują się 
na złych wiadomościach 
(razem miele się ziarno 
i kąkol). Nie jest to do-
bre i przydałby się „dzień 
dobrych wiadomości”. 
Pasterz Diecezji część 
swojego wystąpienia po-
święcił aktualnym wyda-
rzeniom w diecezji, takim 
jak: wdrażanie w życie 
uchwał 43 Synodu Die-
cezji o przeniesieniu 
z Sikorza do budynków 
Seminarium Duchowne-
go w Płocku szkoły ka-
tolickiej, o rozpoczęciu 
prac, w wyniku których 

budynki w Sikorzu zostaną zaadopto-
wane na Dom Seniora.
O nadchodzących wydarzeniach 
w życiu Kościoła Płockiego mówił 
ks. kan. dr Jarosław Kamiński. Uwagę 
dziennikarzy zwrócił m.in. na takie 
wydarzenia, jak: obchody Roku św. 
Stanisława Kostki czy zaplanowane 
w Płocku zebranie Konferencji Epi-
skopatu Polski.
Dziennikarze w syntetycznym prze-
kazie otrzymali olbrzymią por-
cję wiedzy na tematy związane, 
w pierwszym rzędzie, z ich rolą, a jed-
nocześnie wiedzę odnośnie życia Ko-
ścioła płockiego. Uwagę zwraca też 
doskonała współpraca dziennikarzy 
z panią rzecznik Kurii Płockiej, dr Elż-
bietą Grzybowską. Służy ona im nie 
tylko informacjami zamieszczany-
mi na stronach internetowych Kurii,  
ale i w bezpośrednim kontakcie tele-
fonicznym.

andrzej zawadzki

fot. T. Zawadzki
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Malarstwo rodziny Popłonyków

Z ŻYCIA PARAFII

Pielgrzymka na Warmię i Mazury
W dniach 7-8 października (sobota - niedziela) br. 
odbyła się pielgrzymka na Warmię i Mazury. Nasz 
pobyt w Gietrzwałdzie rozpoczęliśmy od modli-
twy różańcowej przy źródełku. Później odprawili-
śmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 12.00 
uczestniczyliśmy we mszy św., której przewodniczył 
ks. biskup Antoni Pacyfik Dydycz. W homilii nawiązał 
do wagi modlitwy różańcowej oraz wartości obja-
wień Matki Bożej w Fatimie. 
Następnie przejechaliśmy do Olsztyna, gdzie w ka-
tedrze św. Jakuba, włączyliśmy się o godz. 14.00  
w modlitwę za Ojczyznę. Po przybliżeniu historii 
archidiecezji warmińskiej i konkatedry przez ks. Grzegorza, udaliśmy się na Rynek. Zatrzymaliśmy się przy pierwszym 
gotyckim Ratuszu, aby przejść pod Bramę Wysoką do Matki Bożej Pokoju, którą podarował św. Jan Paweł II na 650 lat lo-
kalizacji miasta. Przed olsztyńskim Zamkiem powitał nas pomnik Mikołaja Kopernika. Przy przedstawiającym go posągu 
zrobiliśmy zdjęcie. 
Kolejnym punktem w programie naszej wycieczki był Klebark Wielki – Archidiecezjalne Sanktuarium Krzyża Świętego. 
Od tygodnia gospodarz tego miejsca – ks. dr Wojsław Czupryński, tak opisał naszą wizytę:  W sobotę, 7 października, go-
ściliśmy pielgrzymów z Nasielska. W napiętym programie pielgrzymki obok Gietrzwałdu, Olsztyna, Świętej Lipki i Gierłoży 
znalazło się także nasze sanktuarium Krzyża Świętego. Serdecznie dziękujemy za wizytę, wspólną modlitwę i wielkie serce. 
Zapraszamy ponownie. Serdeczne pozdrowienia dla drogiego ks. Grzegorza Ostrowskiego, fantastycznego organizatora 
i gorliwego duszpasterza. Szczęść Boże! [http://foreverliving.com/page/home-page/pol/pl]
Noc spędziliśmy w Domu Pielgrzyma w Świętej Lipce. W niedzielę, o godz. 9.00 uczestniczyliśmy we mszy św., po której 
wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu prezentującego możliwości 40 głosowych organów.
Kętrzyn przywitał nas deszczem. Udaliśmy się do jedynego w Polsce kościoła obronnego –   Bazyliki św. Jerzego. Tam, 
przy odtworzonej Ostrej Bramie odmówiliśmy koronkę do Bożego miłosierdzia. Nawiedziliśmy kościół św. Katarzyny i 
zamek.
W Gierłoży czekał na nas przewodnik, który przez 1,5 godziny oprowadzał nas po Wilczym Szańcu – siedzibie Adolfa 
Hitlera, który spędził w niej 800 dni w czasie II wojny światowej. 
Ostatnim punktem naszego pielgrzymowania było Giżycko. W tym mieście w 1009 roku został zamordowany 
przez Prusów św. Brunon z Kwerfurtu, biskup misyjny. Stanęliśmy przy Krzyżu Męczeństwa. Podziwialiśmy je-
dyny w Europie most obrotowy, obsługiwany przez jednego człowieka. Urzekł nas krajobraz jezior mazurskich. 
50-osobowa grupa pielgrzymów wróciła do Nasielska z wdzięcznością Bogu, Matce Najświętszej i ludziom  
za wspólne pielgrzymowanie. 

ks. Grzegorz A. Ostrowski

W sobotę, 23 września, w Cieksy-
nie odbył się wernisaż zatytułowany 
Sztuka nie jedno ma imię, ale jedno 
nazwisko. Przez tydzień w Wiejskiej 
Scenie Kulturalnej można było oglą-
dać prace plastyczne utalentowanej 
rodziny Popłonyków. 
Wernisaż otworzyła Kinga Szczy-
pek, przedstawiając gościom sylwet-
ki artystów. Popłonykowie pochodzą 
z Wrocławia, lecz różne losy ściągnę-
ły ich w kierunku Warszawy. Roman 
Popłonyk, znany jako pomysłodaw-
ca międzynarodowego festiwalu 
artystów ulicznych „BuskerBus”, pro-
wadził na wrocławskim rynku galerię 
pod chmurką, gdzie wystawiał akwa-
relki swojej żony Agnieszki. 

Sam również malował oraz stworzył 
kolekcje autorskich znaczków pocz-
towych z niezwykle misternymi ry-
sunkami, zabawnych, fantazyjnych 
zwierząt. Agnieszka Popłonyk, pla-
styk z wykształcenia, współpracowała 

z mężem przy prowadzeniu warszta-
tów „Teatru Cieni” we Wrocławiu. 
„Teatr Cieni” wzorował się na trady-
cji chińskiej. Córki, Agnieszka i Daria, 
wyniosły z domu artystyczną pasję, 
rysowały i malowały od najmłod-
szych lat.  
Obecna na wernisażu Daria Popłonyk 
omówiła prezentowaną twórczość 
i oprowadzała gości po wystawie. 
Prace zostały wykonane różnymi 
technikami: olej na płótnie, szkice 
ołówkiem i węglem, akwarele i ikony. 
Artystów inspirowały rozmaite tema-
ty. Z+wiedzający oglądali portrety 
eleganckich kobiet, twarze sędziwych 
starców, martwą naturę, pejzaże, 
a także kopię znanego obrazu El Gre-

ca Piotr i Paweł. Szczególne wrażenie 
sprawiał duży obraz olejny z martwą 
naturą w blasku świec. Uwagę przy-
ciągały akwarelki z sielskimi widoka-
mi, spowitymi tajemniczą mgiełką. 

Może dlatego, że przypominały tro-
chę naszą najbliższą okolice? 
Goście, przy lampce wina wymieniali 
wrażenia na temat oglądanych obra-
zów, pytali Darię o inspirację, a tak-
że mogli usłyszeć anegdoty z życia 
i twórczości artystów, np. podczas 
buskerskich podróży po Włoszech. 
Daria, dla ćwiczenia i relaksu, szki-
cowała ołówkiem portrety Verdie-
go, wzorując się na zdjęciu z okładki 
płyty winylowej. Jednym z tych por-
tretów odwdzięczyła się gościnnym 
Włochom, za obdarowanie lokalnymi 
przysmakami. Drugi portret Verdiego 
można było obejrzeć na wernisażu. 
Jeśli chodzi o tajniki warsztatu, do-
wiedzieliśmy się, że dla treningu ręki 
łatwiej zacząć od odwzorowywania 
prac innych twórców niż szkicować 
wprost z natury. Jeśli ma się już spo-
rą wprawę, można malować nawet 
wprost z wyobraźni. Większość poka-
zanych akwarelek – pejzaży powstała 
właśnie w ten sposób.
Gwoździem programu była gorąca 
licytacja jednej z akwareli, którą wy-
grała pani Hanna Woźniak. Dochód 
z licytacji wyniósł 180 zł. Wiejska Sce-
na Kulturalna nie otrzymuje żadnego 
dofinansowania na bieżące utrzy-
manie miejsca spotkań, więc dzięki 
ofiarodawczyni, Darii Popłonyk oraz 
licytującym, pieniądze z akcji zostaną 
przeznaczone na zakup opału. 
Projekt Wiejska Scena Kulturalna jest 
realizowany w ramach inicjatywy lo-
kalnej Gminy Nasielsk.

Magdalena Jaworska

UROCZYSTOŚCI

Gminny Dzień Nauczyciela
W czwartek, 12 października br., w sali Nasielskiego Ośrodka Kultury odbyło 
się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w nim udział 
nauczyciele z gminnych placówek oświatowych oraz przedstawiciele władz 
samorządu powiatowego i gminnego. 
Już na wstępnie tej uroczystości ,witając wszystkich gości Hanna Pietrzak dy-
rektor Centrum Usług Wspólnych, skierowała do nauczycieli i niepedago-
gicznych pracowników oświaty podziękowania za zaangażowanie w pracę, 
za cierpliwość, wyrozumiałość i kreatywność. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach wystąpiły w ciekawym, 
pełnym humoru i piosenek, programie artystycznym opowiadającym historię 
pojawienia się na świecie zawodu nauczyciela. Przedstawienie uczniowie przy-
gotowali pod kierunkiem nauczycielek: Joanny Maluchnik i Agnieszki Tylewski. 
Młodzi artyści za swój występ otrzymali słodkie upominki. Po czym wszystkim 
nauczycielom życzenia złożyli Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska oraz 
Jerzy Lubieniecki, przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku. Następnie ko-
lejno, dyrektorzy szkół z naszej gminy zapraszali na scenę nauczycieli, którym 
przyznali nagrody. Nagród z tej okazji nie było jednak w szkole podstawowej 
nr 1. Jak poinformowała obecnych Agnieszka Mackiewicz, dyrektor szkoły 
podstawowej nr 2, dwie nauczycielki tej placówki: Barbara Kamińska i Jadwiga 
Michnowska zostały uhonorowane medalami Komisji Edukacji Narodowej. 
Serdeczne słowa pod adresem nauczycieli skierowały także: Magdalena Bier-
nacka starosta nowodworski i Agata Busłajew, wiceprezes Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego okręgu mazowieckiego. 
Gminny Dzień Nauczyciela zakończył się spotkaniem przy kawie i słodkim 
poczęstunku. 

(red.)
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Głosujmy  
na naszą bibliotekę!
Od 2 października br. możemy głosować na naszą Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną, która bierze udział w akcji pod hasłem Przerwa na wspólne czyta-
nie, zorganizowanej przez  „Kinder Mleczna Kanapka” i wydawnictwo „Znak”.
W ramach tej akcji 10 tys. książek dla dzieci trafi do bibliotek, które otrzymają 
najwięcej głosów w głosowaniu internetowym.  
Żeby wziąć udział w głosowaniu, najpierw musimy się zarejestrować na stronie 
www.wspolneczytanie.pl, a później każdego dnia aż do końca października 
głosować na wybraną bibliotekę.
20 bibliotek, które otrzyma najwięcej głosów internautów, dostanie nagrody 
I stopnia: 20 zestawów 250 książek wraz z pufami do wspólnego czytania, zaś 
100 kolejnych bibliotek otrzyma nagrody II stopnia: 100 zestawów 50 książek 
do wspólnego czytania.
Każdy z nas może przyczynić się do zdobycia ciekawych książek dla naszych 
najmłodszych czytelników, dlatego prosimy o aktywny udział w głosowaniu.
Głosować możemy tylko do 31 października br. Mamy jeszcze szansę, by zdo-
być nagrody książkowe.

(i.)

Rajd rowerowy Gołębie - Stpice
W niedzielę, 8 października br., od 
rana padał deszcz, było smutno i sza-
ro, a my tradycyjnie byliśmy przygo-
towani na kolejny wyjazd rowerowy 
z biblioteką. 
I tym razem, zarówno pogoda, jak 
i stali uczestnicy naszych rowero-
wych podróży, nie zawiedli. Za pięć 
dwunasta przestał padać deszcz, na 
niebie pojawiło się słońce, a przed 
budynkiem biblioteki ponad 30 cy-
klistów w dobrych  humorach. Tym 
razem trasa wiodła przez Jackowo, 
Gołębie, Ostrzeniewo do Stpic. 

Pierwszy postój miał miejsce w Jac-
kowie. Po krótkim odpoczynku ru-
szyliśmy dalej i krętą ścieżką poprzez 
las dotarliśmy do wsi Gołębie, gdzie 
nasz przewodnik po historii, Stani-
sław Tyc, przedstawił dzieje tej miej-
scowości. 
Gołębie to siedziba rodowa Gołę-
biewskich. Jeszcze w czasach sta-
nisławowskich mieszkało tu sześć 
familii o tym nazwisku. W okresie 
II Rzeczypospolitej funkcjonował 
tu spory majątek ziemski, należący 
do Oyrzanowskich. Jednocześnie 

we wsi Gołębie była siedzi-
ba tamtejszej gminy, która 
później została przeniesiona 
do Świercz. Z tego miejsca 
udaliśmy się do Ostrzenie-
wa. To miejscowość, która 
dawniej stanowiła gniazdo 
rodu Ostrzeniewskich. Do 
dnia dzisiejszego osobliwo-
ścią wsi są pozostałości ro-
mantycznego parku. 
Po wysłuchaniu ciekawostek 
historycznych podziwiali-
śmy walory krajobrazu po-

lodowcowego: pagórki 
i wzniesienia pokryte la-
sem. Analogicznie było 
to w punkcie docelo-
wym naszej wycieczki, 
czyli we wsi Stpice. Stpice to rów-
nież stara szlachecka wieś, rodu 
Stpickich, która mimo upływu 
wielu lat, nadal posiada charakter 
wsi postszlacheckiej i charakte-
ryzuje się zabudową peryferyj-
ną. Zabudowania przypominają 
dawne szlacheckie dworki. 
Ogniska, tym razem dwa, przy-
gotowali dla nas państwo Bry-
gida i Dariusz Gołębiowscy. Na 
pierwszym z nich piekliśmy kieł-

baski, natomiast w drugim wolniutko 
piekły się ziemniaki, które smako-
wały wybornie. Po dwugodzinnym 
biesiadowaniu, na którym nie zabra-
kło również ciasteczek, kawy, her-
baty i małego co nieco dla dzieci, 

wyruszyliśmy w drogę powrotną  
do Nasielska. Był to ostatni w tym 
sezonie nasz rajd rowerowy. Na na-
stępny zapraszamy w kwietniu przy-
szłego roku. Do zobaczenia.

Bibl.
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im. Stefana Starzyńskiego

Smaczny 
podwieczorek 
grantowy 
Nasie l ska  Fundacj a  Wsp iera-
nia i Rozwoju Edukacji wspólnie  
ze społecznością Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
realizowała w dniach 1.06.2017 r. 
do dnia 30.09.2017 r. projekt Łączy 
Nas Altana Zrozumienia. Dofinan-
sowany był on w ramach II Edycji 
programu TESCO Decydujesz, Po-
magamy.
W ramach jego realizacji społecz-
ność szkolna podejmowała szereg 
działań, głównie proekologicznych, 
które poprzez budzenie aktywno-
ści, zarówno dzieci, jak i ich rodzi-
ców oraz nauczycieli, przybliżały 
te problemy lokalnej społeczności. 
Końcowym efektem tej czteromie-
sięcznej działalności ma być wybu-
dowanie przy szkole altany, która 
będzie wykorzystywana do celów 
edukacyjno-pedagogicznych.
28 września w godzinach popo-
łudniowych nastąpi ło wstępne 
podsumowanie realizowanego 
projektu. Spotkaniu, jakie na tę oko-
liczność przygotowano, nadano 
wielce wymowną nazwę Podwie-
czorek Grantowy Jak dobrze nam.
I rzeczywiście miało ono charakter 
pewnego rodzaju wieczerzy. Pod-
wieczorek był wyjątkowo smaczny 
i to nie tylko ze względu na smako-
wity tort grantowy, jakim poczęsto-
wano uczestników spotkania, ale 
i ze względu na całą jego scenerię, 

jak i przesłania wyrażone w formie 
artystycznej w zaprezentowanych 
nastrojowych piosenkach i wier-
szach tematycznie związanych 
z ideą projektu. Wiersze Phila Bos-
mansa czytały panie: Bożena Ko-
złowska i Anna Korycka, a piosenki 
(Rozmowa z jesienią, Wdzięczność 
i Wieczorne śpiewogranie) śpiewa-
ła, akompaniując sobie na gitarze 
pani Kinga Żabik. O scenerię zadba-
ły panie Aneta Czyż Rosiak i Justy-
na Margiel.
Koordynatorką realizowanego pro-
jektu była pani Elżbieta Wróblewska. 
W trakcie spotkania przybliżyła ona 
zebranym zarówno sam projekt, 
przebieg jego realizacji, jak i jego 
rezultaty. Odchodząc, uczestnicy 
spotkania otrzymali foldery ilustru-
jące przebieg realizacji projektu.

andrzej zawadzki

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

VII Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia 
W piątek, 29 września 
2017 r., nasza szkoła po 
raz pierwszy obchodziła 
Światowy Dzień Tablicz-
ki Mnożenia. Już kilka 
dni wcześniej uczniowie 
zostali poinformowani 
o tym wydarzeniu. Trwa-
ły zatem przygotowania, 
aby jak najlepiej wykonać 
zadanie egzaminacyjne. 
Piątek rozpoczęliśmy od apelu, podczas którego koordynator wydarzenia, 
pani Iwona Łyczkowska, przedstawiła najważniejsze informacje, zakres zadań 
oraz plan całego dnia. W prawidłowym przebiegu zadań rolę wspomagającą 
pełnił zespół - Paulina Załoga kl. V, Kuba Pasztelan kl. V i Jakub Charzyński kl. VI.
Do egzaminu podeszło 39 uczniów z klas II-VII. Zadania były podzielone 
na trzy kategorie - łatwe, średnie, trudne. Wszystkie zadania były sprawdza-
ne przez Szkolnego Egzaminatora - Wiktorię Zawadzką kl. V, pod okiem pani 
koordynator. Okazało się, że mamy wielu ambitnych matematyków, którzy 
sięgali po zadania z poziomu najwyższego. Trójka z nich bezbłędnie zrobiła 
zadania, których wykonanie wymagało pamięciowych przeliczeń na liczbach 
wielocyfrowych. Dodatkową atrakcją był pokaz, zorganizowany dla uczniów 
klasy III. Mogli oni bowiem obejrzeć prezentację, a także wziąć udział w zaba-
wach matematycznych „Królowa skakanki” i „Piłkarz matematyk”. Zwycięzcy 
tych gier otrzymali pamiątkowe kubki, przygotowane specjalnie na obchody 
VII ŚDTM. Finał wyłonił 15 ekspertów tabliczki mnożenia. Wzięli oni udział w lo-
sowaniu pamiątkowych kubków. Losowania, wspólnie z uczniami, dokonała 
Teresa Przybysz, dyrektor szkoły.
Na koniec koordynator VII ŚDTM zaproponowała wszystkim krótką zabawę. 
Został odczytany wiersz matematyczny. Zadaniem uczniów było podanie 
właściwych wyników, co gwarantowało zachowanie rymów wiersza. Zabawa 
wywołała wiele uśmiechów, które mam nadzieję zachęcą dzieci do kolejnych 
spotkań z tabliczką mnożenia. Gratuluję Ekspertom! Do zobaczenia za rok!

I.Łyczkowska

ZE SZKÓŁ. Szkoła Podstawowa Nr 1

Wyjazd integracyjny 
klas pierwszych
15 września, uczniowie klasy IA oraz 
IB wraz z opiekunami: Dorotą Fijalską 
oraz Beatą Białorucką i Anną Łączyń-
ską wyruszyli na wycieczkę do po-
bliskiej miejscowości Gąsiorowo, by 
tam spędzić bardzo aktywnie i miło 
czas. 
Z okazji zbliżającego się Dnia Jabł-
ka , przypadającego 28 września, 
nasi pierwszoklasiści gościli w Młynie 
Gąsiorowo, dawnej zagrodzie mły-
narskiej. Uczestniczyli tam w święcie 
jabłka pod zabawną nazwą:. Jabłkowy 
zawrót głowy. Program całej uroczy-
stości był ciekawy i bogaty w treści 
edukacyjne. Nie zabrakło aktywności integracyjnej, zajęć plastycznych 
czy  sportowych. Wspólnie gotowano i spożywano posiłki.
Na początku spotkania, tuż po drugim śniadaniu, dzieci uczestniczyły 
w krótkiej pogadance na temat drzew i krzewów owocowych w daw-
nej, wiejskiej zagrodzie. Kolejnym punktem programu było zapozna-
nie uczniów z dawnymi oraz współczesnymi odmianami jabłek. Dzieci 
wspólnie przygotowywały konfitury oraz kompot z jabłek z dodatkiem 
goździków i cynamonu, które gotując się na dawnym piecu kaflowym, 
wydzielały piękny zapach, unoszący się po całej izbie w trakcie trwania 
zajęć. W tzw. międzyczasie dzieci korzystały z uroków mazowieckiej wsi: 
grały w piłkę, w berka, karmiły zwierzątka, bawiły się na placu zabaw. Po 
totalnym szaleństwie na świeżym i rześkim powietrzu, uczniowi e przystą-
pili do konkursu plastycznego. Ich zadaniem było narysować jabłka w ca-
łości i w przekroju. Na koniec uroczystości wszyscy biesiadowali przy 
wspólnym stole, jedząc z apetytem naleśniki z konfiturami jabłkowymi 
i popijając ciepły, pachnący naturą kompot.
Lekcja poprzez zabawę to doskonały pomysł na ciekawe zajęcia, które 
jednocześnie uczą, integrują, bawią i pobudzają wszystkie zmysły naszych 
uczniów. Mamy nadzieję, że ten dzień był dla każdego malucha wspaniałą 
i zabawną przygodą, która na długo pozostanie w ich pamięci.
Dziękujemy gospodarzom Młyna Gąsiorowo za ciepłe przyjęcie i dosko-
nałą organizację.

DF, BB, AŁ

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Uczniowie zdobyli św. Krzyż
W dniach 27-28 września br. odbyła się wycieczka szkolna uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 na Wyżynę Kielecko-Sandomierską. Pierwszym postojem 
były Krzemionki Opatowskie.
Są one jakby pomnikiem górnictwa pierwotnego, religii neolitycznej i przyro-
dy nieożywionej – to słowa profesora S. Krukowskiego, który opisał je jeszcze 
w 20 –leciu międzywojennym. Naszym celem był słoneczny Sandomierz. 
Przeszliśmy wąwozem św. Jadwigi, aby stanąć na Wzgórzu Zamkowym. Na-
stępnie udaliśmy się od Katedry Sandomierskiej do domu ks. Jana Długosza. 
Przeszliśmy Bramę Opatowską, aby z jej wierzchołka zobaczyć urzekającą 
panoramę miasta oraz wijącą się Wisłę. Pod Ratuszem rozpoznawaliśmy bu-
dynki z poszczególnych scen „Ojca Mateusza”. Z żalem pożegnaliśmy miasto, 
aby udać się do dóbr Ossolińskich – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe to pełna 
magii i tajemniczości ruina zagubiona wśród pól i wzgórz ziemi opatowskiej, 
z dala od głównych dróg i szlaków. Jest zabytkiem klasy międzynarodowej, 
wyjątkowym, chociaż mocno zniszczonym. Ruiny zamku zapierały dech 
w piersiach. Pełni wrażeń udaliśmy się na nocleg, aby następnego dnia podjąć 

wyprawę na św. Krzyż. Czwartkowe słońce sprawiło, że mogliśmy podziwiać 
panoramę Gór Świętokrzyskich. Wejście na św. Krzyż (595 m.n.p.m) zajęło 
nam ok. 1,5 godziny. Poznaliśmy bogatą historię tego miejsca. Ucałowaliśmy 
relikwię św. Krzyża. Następnie w Muzeum Przyrodniczym oglądaliśmy faunę 
i florę Gór Świętokrzyskich. Po zejściu ze szczytu przejechaliśmy do Oblę-
gorka. To majątek ziemski, który Henryk Sienkiewicz otrzymał w 1900 roku 
z okazji 25-lecia pracy pisarskiej. Ten pięknie położony eklektyczny pałacyk, 
zaprojektowany specjalnie dla pisarza przez architekta Hugona Kuderę stał się 
siedzibą muzeum w 1958 roku. Ekspozycja to wierne odtworzenie wnętrz pa-
łacyku z czasów, kiedy mieszkał w nim pisarz (1902-1914). Zobaczyć tu moż-
na gabinet, salon, jadalnię, palarnię i sypialnię pisarza. Wyposażenie stanowią 
oryginalne meble, obrazy, rzeźby, tkaniny i część księgozbioru Sienkiewicza. 
Na piętrze zorganizowana jest wystawa biograficzno-literacka poświęcona pa-
tronowi muzeum. Do najcenniejszych zbiorów należą rękopisy, listy, pamiątki 
jubileuszowe, albumy i adresy kunsztownie zdobione przesyłane w dowód 
uznania i czci. Ostatnim punktem naszej wyprawy był Dąb Bartek – to naj-
słynniejsze polskie drzewo. Dąb stoi w Zagnańsku. Okazuje się bowiem, że 
Dąb Bartek jest największym i najstarszym znanym w Polsce drzewem. Jego 
wymiary, jak i wiek, są rzeczywiście imponujące. Dąb Bartek bowiem mierzy 
obecnie 30 metrów wysokości, obwód pnia na wysokości 1,3 m wynosi 
9,85 m, a średnica korony to ok. 40 metrów. Ze względu na spróchniały 
pień trudno jest dokładnie oszacować wiek drzewa, ale naukowcy określili, 
że Dąb Bartek liczy sobie od 645 do 670 lat, choć według tradycji drzewo 
ma aż 1200 lat.
Opiekunami grupy byli Anna Chmielewska i ks. Grzegorz Ostrowski. Wy-
cieczka została zorganizowana przez Dorotę Podgórską. 

Ks. Grzegorz A. Ostrowski

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Z wizytą u Czarnej Madonny 
W tym roku obchodzimy w Pol-
sce 300-lecie koronacji obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej, 
Królowej Polski. To wydarze-
nie stało się inspiracją do zor-
ganizowania 26 września 2017 
r. szkolnej pielgrzymki do Czę-
stochowy dla uczniów klas III a  
i III d Szkoły Podstawowej nr 2  
w Nasielsku. Dzieciom towarzyszyli rodzice i nauczyciele: Joanna Chmie-
lewska, Joanna Pichalska, Małgorzata Komorowska oraz ks. Grzegorz Bed-
narczyk. Podczas podróży, dzieci poznały historię obrazu Czarnej Madonny 
oraz dowiedziały się, jaką rolę odegrał on w dziejach Polski. Pielgrzymi wzięli 
udział we mszy św., sprawowanej w kaplicy Cudownego Obrazu oraz mie-
li okazję zobaczyć moment zasłonięcia cudownej ikony. Podczas pobytu 
na Jasnej Górze, uczestnicy pielgrzymki zwiedzili również Skarbiec i Arse-
nał. Kolejnym punktem wyjazdu był Park Miniatur w Częstochowie. Wszy-
scy uczestnicy wycieczki z zainteresowaniem zapoznali się z największymi 
sanktuariami świata, które mieli okazję zobaczyć w miniaturze. Następnie 
młodzi pielgrzymi, pełni wrażeń i ubogaceni duchowo, wrócili do Nasielska.

M.K.
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ZE SZKÓŁ. SP Stare Pieścirogi

Święty Jan Paweł II  
w naszej pamięci i sercach
Idźmy naprzód z nadzieją! - tak 
brzmiało tegoroczne hasło XVII Dnia 
Papieskiego, który obchodziliśmy  
8 października. Zostało ono za-
czerpnięte z listu apostolskiego św. 
Jana Pawła II „Novo millennio in-
eunte”, wydanego na zakończenie 
Roku Jubileuszowego 2000. Jak co 
roku, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. księcia Józefa Poniatowskie-
go w Starych Pieścirogach uczcili to 
szczególne święto. Pod kierunkiem 
Doroty Sierzputowskiej przygoto-
wali przedstawienie, którego akcja 
dzieje się w Tatrach. Grupa turystów 
(Karolina Myśleńska, Daria Rębecka, 
Ola Romanowicz i Kacper Zakrzew-
ski) wędruje górskim szlakiem, podzi-
wiając piękno tatrzańskiej przyrody. 
Niestety, Kacper nie chce iść dalej, bo 
jest bardzo zmęczony. Dzieci natra-
fiają na tablicę upamiętniającą pobyt 
Jana Pawła II w Tatrach. Ta informacja 
skłania wycieczkowiczów do wspo-
mnień o naszym wielkim Rodaku, 
który nigdy nie tracił nadziei i zawsze 
ufał Bogu. Przedstawienie zosta-
ło wzbogacone scenami ewange-
licznymi z udziałem Jezusa (Krystian 

Piecychna) i Piotra Apostoła (Dawid 
Bombalicki), poprzedzone teksta-
mi narracyjnymi (narratorzy: Nata-
lia Bombała i Daria Morawska) oraz 
recytacją (Wiktor Czajkowski). Pięk-
na scenografia, przygotowana przez 
Mariolę Ewę Zychora i Sławomirę 
Mazurkiewicz oraz prezentacja mul-
timedialna, stanowiąca jednocześnie 
tło przedstawienia, na pewno prze-
mówiły do wyobraźni widzów. Prze-
żyć dostarczył również chór szkolny 
pod batutą Danuty Białoruckiej, któ-
ry zaśpiewał pieśni: Błogosław duszo 
moja Pana, Zaufałem Panu, Bar-
ka. Niemałych wzruszeń dostarczył 

także duet – Patrycja Rzeczkowska 
i Dawid Bombalicki, wykonując frag-
menty pieśni Jezus siłą mą i Nie bój 
się, wypłyń na głębię.
8 października uczniowie wystąpili 
w kościele św. Katarzyny przed wier-
nymi zgromadzonymi na mszy św. 
o godz. 12.00 oraz 10 października 
przed społecznością uczniowską.
Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! – 
powiedział Jezus, a św. Jan Paweł II 
pragnął uczynić nas świadkami na-
dziei. Pamiętajmy o tym i nigdy jej 
nie traćmy! 

Dorota Sierzputowska

ZE SZKÓŁ. SP Cieksyn projekt Erasmus +.

Międzynarodowe spotkanie w Cieksynie
Od roku szkolnego 2016/2017 reali-
zowany jest w Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Cieksynie pro-
jekt I Am Being an Ecological Person 
(Jestem ekologiem) w ramach działa-
nia Erasmus Plus. 
Uczniowie i nauczyciele uczestniczą 
w krótkookresowych wymianach  
ze szkołami za granicą, wspólnie pra-
cując nad szeroko pojętym tematem 
ekologii. Projekt jest współfinansowa-
ny w ramach programu Unii Europej-
skiej Erasmus +.
W dniach 24.09.-30.09.br. odbyło się 
kolejne spotkanie projektowe w ra-
mach tego działania. Tym razem spo-
łeczność szkolna z Cieksyna gościła 
grupę uczniów i nauczycieli ze szkół 
partnerskich – Grecji i Chorwacji. 
W niedzielę, 24 września, powitaliśmy 
gości na lotnisku. Część dzieci noco-
wała u rodzin naszych uczniów, pozo-
stali wraz z nauczycielami stacjonowali 
w nasielskim hotelu „Stary Młyn”. 
Poniedziałek, 25 września był właści-
wie pierwszym, oficjalnym dniem 
spotkania. Niemal przez cały dzień 

grupa projektowa uczestniczyła 
w życiu naszej szkoły. Już rano powi-
tała naszych gości Justyna Nowacka, 
dyrektor szkoły i zarazem koordyna-
tor projektu Erasmus + w Polsce. 
Uczniowie naszej szkoły byli pod-
ekscytowani i otwarci na gości. Chęt-
nie nawiązywali relacje, rozmawiali. 
W ramach powitania w szkole, przy-
gotowana została część artystyczna. 
Uczniowie naszego gimnazjum wy-
stawili spektakl w języku angielskim pt. 
Romeo i Julia. Chór szkolny zaśpiewał 
kilka piosenek z klasyki repertuaru 
polskiego i angielskiego. Nie zabrakło 
również prezentacji naszego polskie-
go tańca ludowego. Uczniowie naszej 
szkoły, w pięknych strojach ludowych 
zatańczyli Krakowiaka, a następnie, 
w formie warsztatów integracyjnych, 
uczyli naszych gości podstawowych 
kroków tego narodowego tańca. 
W trakcie pobytu uczestnicy projek-
tu wzięli również udział w zajęciach 
artystycznych – tworzyliśmy kwiaty 
z ekologicznego sznurka. Po wspól-
nym obiedzie udaliśmy się na spacer 

po terenie szkoły, a następ-
nie braliśmy udział w warsz-
tatach ekologicznych, które 
nawiązywały do upraw 
ekologicznych z użyciem 
kompostu. Posadziliśmy 
razem drzewka, które będą 
symbolizowały nasze kra-
je partnerskie. Po południu 
grupa Erasmus + wybra-
ła się na ognisko do leśni-
czówki w Kucharach. Już 
pierwszego dnia uczestnicy 
projektu się zintegrowali – 
rozmawiali, grali w piłkę, byli 
otwarci i uśmiechnięci.
W trakcie pobytu grupa 
projektowa uczestniczyła 
w wielu wycieczkach, za-
jęciach, zorganizowanych 
przez nauczycieli z naszej 
szkoły. Braliśmy udział w ekologicz-
nych warsztatach w Kampinoskim 
Parku Narodowym. W Sierpcu na-
tomiast pokazaliśmy naszym go-
ściom tradycyjną, mazowiecką wieś. 
W trakcie warsztatów wyrabialiśmy 

np. masło. Dzieciom i mło-
dzieży bardzo podobało się 
to zajęcie, zwłaszcza że za-
kończyło się degustacją go-
towego masła z pysznym, 
domowym chlebem.
Były też wycieczki z elemen-
tami historii i nauki – zwie-
dzaliśmy Żelazową Wolę, 
dom najsłynniejszego pol-
skiego kompozytora Fryde-
ryka Chopina i zapierający 
dech w piersi park. Niewąt-
pliwie największą atrakcją dla 
dzieci i nauczycieli z Gre-
cji, Chorwacji było zwiedza-
nie Warszawy oraz pobyt 
w Centrum Nauki Kopernik. 

W ramach realizacji projektu byli-
śmy również w Elektrowni Wodnej 
Dębe, piętrzącej wodę w pobliskim 
Jeziorze Zegrzyńskim. Ostatniego 
dnia cała grupa projektowa wybra-
ła się do pobliskiej wsi ekologicznej 
Konary. Pan Jarosław Rudnik opro-
wadził nas po gospodarstwie eko-
logicznym, ciekawie opowiadając 
o swoich pasjach związanych z ho-
dowlą węgorzy czy wielokierunko-
wych rozwiązaniach ekologicznych. 
Tego dnia, w trakcie obiadu nasi go-
ście próbowali tradycyjnych, pol-
skich potraw, przygotowanych przez 
rodziców naszych uczniów. Uczen-
nice gimnazjum upiekły trzy duże 
torty – każdy symbolizował partner-
ski kraj – Grecję, Chorwację i Polskę. 
Po obiedzie nastąpiło rozdanie cer-
tyfikatów. W sobotę, z łezką w oku, 
wszyscy się pożegnali, licząc na ko-
lejny zjazd, tym razem w Chorwacji.

Spotkanie w Polsce w ramach pro-
jektu Erasmus Plus było bardzo in-
tensywne. Każdego dnia mieliśmy 
napięty grafik, bo zależało nam na 
tym, by pokazać nasz piękny kraj 
z jak najlepszej strony. Na szczęście 
pogoda dopisała – było ciepło i sło-
necznie. Zintegrowaliśmy się, wy-
mieniliśmy się doświadczeniami. 
Uczniowie z Chorwacji, przebywając 
u polskich rodzin, spotkali się z go-
ścinnością i miłą atmosferą. Uczestni-
cy wrócili do domu bogatsi o szereg 
nowych doświadczeń, wspomnień 
i znajomości. Wizyta ta na pewno  
na długo pozostanie w naszej pamię-
ci.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do tego, by to mię-
dzynarodowe spotkanie przebiegło 
sprawnie w pozytywnej, przyjaznej 
atmosferze. 

EN

ZE SZKÓŁ. SP Stare Pieścirogi

Turniej warcabowy
W piątek, 6 października 2017 r., odbył się szkolny etap Turnieju War-
cabowego o Puchar Prezesa Rejonowego oddziału Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim. Przystąpiło do niego  
4 uczniów szkoły podstawowej oraz 13 uczniów kl. VII i II, III gimnazjum.
Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcami zostali:
szkoła podstawowa: Julia Kurek, Kacper Zakrzewski;
gimnazjum: Janusz Tyski, Kamil Kasiński.
W nagrodę zwycięzcy pojadą do Nowego Dworu Mazowieckiego jako 
reprezentacja Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach w rejonowym 
etapie tego Turnieju. Gratulujemy, życząc jednocześnie powodzenia  
w następnych rozgrywkach!

Opiekunowie SK PCK. 
H. Golnik, Z. Truszkowska



12 Życie Nasielska nr 22 (486); 20.10.–2.11.2017ROZMAITOŚCI
ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Święto Pierwszaków

ZE SZKÓŁ. SP Stare Pieścirogi

Pasowanie 2017
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego od  
4 października 2017 r. są pełnopraw-
nymi uczniami. W tym dniu odbyło 
się uroczyste pasowanie na ucznia. To 
był wyjątkowy dzień, na który przyby-
li: ksiądz dziekan Jan Majewski, Cezary 
Wiśniewski dyrektor szkoły, Barbara Ja-
skulska wicedyrektor szkoły, wycho-
wawczyni kl.0 – Danuta Leśniak, rodzice, 
dziadkowie oraz członkowie Samorządu 
Uczniowskiego. 
Zgodnie z tradycją, pierwszaki musiały 
wykazać się swoją wiedzą i umiejętno-
ściami, które pozwoliły im stać się praw-
dziwymi uczniami. Wspólnie śpiewały 
piosenki, recytowały wiersze, prezento-
wały to, czego już się nauczyły w murach 
szkoły.
Gdy zgromadzona publiczność wyda-
ła pozytywny werdykt, dzieci złożyły 
ślubowanie, a pan dyrektor za pomocą 
olbrzymiego ołówka pasował je na peł-
noprawnych uczniów. 
Ksiądz dziekan modlił się za dzieci i do-
konał poświęcenia ich tornistrów. Na za-
kończenie wszyscy uczniowie otrzymali 
pamiątkowe akty ślubowania, przypie-
czętowane własnym palcem, legityma-
cje szkolne - pierwszy ważny dokument 
w życiu dziecka oraz pamiątkowe –   pokaźnych rozmiarów – kredki i rożki obfitości, wypełnione słodyczami. 
Klasa wraz z wychowawczynią Hanną Golnik zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia i w radosnym nastroju razem 
z gośćmi udała się do swojej sali na słodki poczęstunek – wspaniały tort, przygotowany na tę okazję przez ro-
dziców oraz inne pyszne łakocie.

H.G.

W piątek, 6 października 
2017 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku odbyła się długo 
oczekiwana uroczystość Ślu-
bowania uczniów klas pierw-
szych. Do tego dnia dzieci 
przygotowywały się od pierw-
szego tygodnia nauki. Pozna-
ły swoje prawa i obowiązki, 
zasady panujące w nowym, 
ważnym dla nich miejscu, do-
świadczyły życia szkolnego.
W wyniku reformy oświaty, 
po długiej przerwie, przywi-
taliśmy w społeczności szkol-
nej uczniów klas pierwszych. 
Rozpoczynają oni ośmioletni 
cykl kształcenia w szkole podstawo-
wej. W naszej placówce powstały  
2 oddziały klas pierwszych.
Dzień ślubowania to wyjątkowe wy-
darzenie, na które pierwszaki za-
prosiły Bogdana Ruszkowskiego 
burmistrza Nasielska, Hannę Pietrzak 
dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 
Katarzynę Świderską dyrektor szkoły, 
Iwonę Górecką wicedyrektor szkoły 
oraz swoich rodziców i dziadków.
Na początku uroczystości, naszych 
pierwszaków powitali przedstawicie-
le samorządu uczniowskiego oraz 
harcerki. Starsi koledzy udzielili kilku 
rad dotyczących życia w społeczno-
ści szkolnej oraz zapewnili o swojej 
pomocy. Następnie pierwszoklasiści 
zaprezentowali swoje umiejętności 
wokalne i recytatorskie podczas czę-
ści artystycznej, przygotowanej pod 
czujnym okiem nauczycielek: Beaty 

Białoruckiej, Doroty Fijalskiej i Anny 
Łączyńskiej. Pięknie wybrzmiewa-
ły słowa piosenek, liczne recyta-
cje. Uczniowie wykazali się również 
wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny, 
znajomością zasad, które ułatwiają 
prawidłowe funkcjonowanie w gru-
pie rówieśniczej. Pierwszoklasiści bły-
snęli talentem. Za swój występ zebrali 
gromkie brawa. Pokazali, że są goto-
wi, by zostać uczniami.
Następnie w podniosłej atmosfe-
rze, przed pocztem sztandarowym, 
pierwszoklasiści ślubowali być dobry-
mi uczniami, godnie reprezentować 
swoją szkołę, swym zachowaniem 
sprawiać radość rodzicom i na-
uczycielom. Po złożeniu ślubowania 
dyrektor Katarzyna Świderska „ma-
gicznym ołówkiem” dotykała 
ramienia każdego pierwszaka, wypo-
wiadając słowa: pasuję cię na ucznia 
Szkoły Podstawowej.

Uczniowie klasy I a i I b zostali przy-
jęci do braci uczniowskiej. Uko-
ronowaniem aktu pasowania było 
wręczenie pamiątkowych dyplo-
mów oraz pierwszego ważnego do-
kumentu – legitymacji szkolnej.
Dzieci usłyszały wiele ciepłych słów 
oraz życzeń z ust pani dyrektor oraz 
zaproszonych gości. Po „sesji zdję-
ciowej”, w klasach czekał na dzieci 
słodki poczęstunek, przygotowany 
przez rodziców. 
Ten wyjątkowy dzień na pewno  
na długo zapadnie im w pamięci. Ży-
czymy naszym Wychowankom za-
pału do pracy, satysfakcji płynącej ze 
zdobywania wiedzy oraz wielu szkol-
nych przyjaźni.

Wychowawcy Klas I
Szkoły Podstawowej nr 1

im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku

NASZE SPRAWY

W hołdzie Ojcu Świętemu, 
św. Janowi Pawłowi II
16 października 1978 r. to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Tego dnia 
na Stolicę Apostolską został powołany Polak – kardynał Karol Wojtyła, metro-
polita krakowski. Na tę okoliczność przybrał imię: Jan Paweł, a ponieważ już jeden 
papież o imieniu Jan Paweł był, więc dodano liczbę II. Jan Paweł II, obecnie już 
święty, był 264 następcą św. Piotra. 
Wypowiedziane na tę okoliczność w Watykanie słowa: Habemus papam były 
radosne dla całego Kościoła, jednak szczególnie szczęśliwe były dla wszystkich 

Polaków. Nie tylko tych wierzących i tych, którzy mieszkali wtedy w Polsce. Dla 
wszystkich Polaków na całym świecie.
Od tamtej chwili minęło 39 lat. Kościół pamięta o tym wydarzeniu. Pamiętają 
też Polacy.
W 39. rocznicę tego wydarzenia przy pomniku św. Jana Pawła II na skwerze Jego 
imienia w Nasielsku miała miejsce Modlitwa Wdzięczności. Zorganizowało ją pa-
rafialne Koło Akcji Katolickiej, kierowane przez panią Halinę Kamińską. Ona też, 
wspólnie z księdzem prefektem Grzegorzem Ostrowskim poprowadziła tę mo-
dlitwę. Poszczególne modlitwy odmawiali członkowie Akcji Katolickiej. 
Była to modlitwa wielopokoleniowa. Modliły się osoby, które w sposób ducho-
wy towarzyszyły wyborowi Karola Wojtyły na papieża, osoby które urodziły się 
w czasie, gdy nasz Papież żył, a także te osoby, które urodziły się już po śmier-
ci św. Jana Pawła II. Obecne były dzieci i młodzież z Publicznego Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku. W modlitwie uczestniczyły też osoby, 
które brały udział w spotkaniach z naszym Papieżem.
Modlitwę przy pomniku rozpoczął ks. prefekt Grzegorz Ostrowski, krótko prze-
kazując kilka zdań o św. Janie Pawle II. Po czym wspólnie odśpiewano ulubioną 
pieśń Ojca św., Barkę. Odmówiono litanię do św. Jana Pawła II. Następnie pani 
Prezes Koła AK odczytała Modlitwę św. JP II o powołania kapłańskie. Nie mogło 
zabraknąć w tak uroczystej chwili ulubionej modlitwy Ojca Świętego – różańca. 
To właśnie on wzbogacił modlitwę różańcową o nową część – Światła. Zebrani 
odmówili V. tajemnicę tej części: ustanowienie  Eucharystii. 

andrzej zawadzki    

Z NOK

Pół na pół, czyli wielka 
sztuka w małym mieście

10 października w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się spektakl Pół na 
pół w reżyserii Wojciecha Malajkata. Bilety na spektakl rozeszły się na dłu-
go przed jego terminem. W sali NOK, wypełnionej po brzegi, mieliśmy 
okazję podziwiać dwóch bardzo utalentowanych aktorów. Na naszej sce-
nie wystąpili Piotr Polk i Piotr Szwedes, którzy jako dwaj przyrodni bracia, 
poważnie rozważali temat unieszkodliwienia własnej matki.
Komediowa formuła spektaklu, niezwykle błyskotliwe i zabawne dialogi 
sprawiły, że całość oglądało się bardzo przyjemnie. Aktorzy zyskali sym-
patię widzów już od pierwszej sceny. Czarny humor, wyraziście nakreślo-
ne postacie, piętrowe kłamstwa i wspaniała obsada tej sztuki, z pewnością  
na długo zostaną zapamiętane przez nasielską publiczność.

K.T.
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Kino NIWA ZAPRASZA 
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... 

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 Franken-
steina. Zabawa jest przednia, aż do chwili, gdy 
okazuje się, iż na skutek klątwy ich przebrania 
przestały być tylko żartem...

25–29 października, godz. 17.00

Kingsman: Złoty krąg  
(z napisami)

Komedia, akcja; USA, Wielka Brytania; Czas trwania: 
2 godz. 21 min.
Kontynuacja przeboju „Kingsman: Tajne służ-
by”, który zrewolucjonizował kino szpiegow-
skie i wprowadził na ekran agentów nowej 
generacji. Tym razem nasi bohaterowie stają 
w obliczu wyjątkowego wyzwania. Gdy ich 
kwatera zostaje zniszczona, a los świata zawisa 
na włosku...

25–29 października, godz. 19.00

Krucyfiks (z napisami)
Horror; Wielka Brytania, Rumunia; Czas trwania:  
1 godz. 30 min.
Do więziennej celi trafia ojciec Anton, ksiądz, 
skazany za zabójstwo opętanej zakonnicy, nad 
którą sprawował egzorcyzmy. Jego sprawą in-
teresuje się zdolna dziennikarka śledcza Nicole Rawlins. Reporterka nie 
przepuści żadnej okazji, aby pokazać światu daleko idące nieprawidłowo-
ści w działaniu organizacji kościelnej.

25–29 października, godz. 19.00

Między nami wampirami 3D 
(dubbing)

Animacja, fantasy, komedia; Dania, Holandia, Niemcy, 
Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz. 23 min.
Podczas wycieczki do Transylwanii trzynastoletni 
Tony poznaje Vigo, prawdziwego wampira z krwi 
i kości. Od tego momentu między nimi rodzi się 

koleżeńska więź. 

Baran 21.03-20.04
Będziesz teraz w stanie bez problemu poko-
nać konkurencję. Poradzisz sobie zarówno 
z trudnymi osobami, jak i skomplikowanymi 
projektami. Unikaj nerwowych sytuacji i nie 
podejmuj pochopnych decyzji. 

Byk 21.04-20.05
Na spotkaniu z ważną osobą opowiadaj 
o swoich pomysłach i dokonaniach. Wo-
bec konkurencji bądź twardy, bo czas ją 
przegonić. Nie zwracaj uwagi na marud-
nych krewnych. Dbaj o zdrowie.

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje nastawienie do życia będzie się zmie-
niać jak w kalejdoskopie - od euforii po roz-
pacz. Staraj się być bardziej cierpliwym i nie 
denerwuj się o byle co. Więcej odpoczywaj 
i uprawiaj ulubiony sport, który Cię relaksuje.

Rak 22.06-22.07
Samotne Raki mogą spotkać w weekend 
kogoś, kto je zaciekawi. Sprawy zawodo-
we nie będą najważniejsze. W życiu rodzin-
nym będzie spokojnie, więc znajdź czas na 
kawę z przyjaciółmi, spacer czy kino.

Lew 23.07-23.08
Zapowiada się większe ożywienie w spra-
wach towarzyskich. Przyjaciele znajdą dla 
Ciebie więcej czasu i będziesz w centrum 
ich uwagi. Możesz poznać kogoś, kto po-
może Ci w biznesie. 

Panna 24.08-22.09
Niczego nie odkładaj na później, bo będziesz 
miał dużo zaległości. Będziesz świetnie zor-
ganizowany i spostrzegawczy. Podczas re-
montów musisz przypilnować fachowców 
osobiście. 

Waga 23.09-23.10
Nowe znajomości przyniosą Ci dobre po-
mysły na rozwój kariery albo przebranżo-
wienie się. Dostrzeżesz finansową szansę 
tam, gdzie inni polegli. Uważaj, na zaku-
pach, może ponieść Cię fantazja. 

Skorpion 24.10-22.11
Skup się na pracy, ale nie odmawiaj pomo-
cy kolegom. Znajdź też czas na pasje, rand-
ki albo ukochany sport, a wszelkie porządki 
zostaw innym domownikom. Poznasz wielu 
ciekawych ludzi.

Strzelec 23.11-21.12
Jeśli szukasz lepszej pracy, działaj teraz ze 
zdwojoną siłą. Warto wysyłać CV i umawiać 
się na rozmowy kwalifikacyjne. W razie 
spięć z partnerem, nie dyskutuj do upadłe-
go. Wycofaj się i przeproś, a wtedy wygrasz.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie daj się sprowokować do nieprzemyśla-
nych wypowiedzi, spokojnie się zastanów, 
czy w ogóle coś z tym zrobić. Grożą Ci 
nieporozumienia. Ktoś o czymś zapomni 
lub źle Cię zrozumie. 

Wodnik 21.01-19.02
Uda Ci się zrealizować pomysły, które wy-
magają umiejętności współpracy z inny-
mi. Nie pozwól namówić się na ryzykowne 
przedsięwzięcia. Podczas rodzinnych spo-
tkań unikaj rozmów o polityce i pieniądzach. 

Ryby 20.02-20.03
Bądź konsekwentny i staraj się postawić na 
swoim. Zapowiada się teraz dużo interesu-
jących wydarzeń. Skorzystaj z nich maksy-
malnie. Życie rodzinne będzie się toczyć 
spokojnym rytmem.

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

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

Skup samochodów złomowych.  
Tel. 503 531 687.

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

Oddam obornik od koni za sprzątnięcie. 
Lorcin. Tel. 603 809 653.

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.

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.

Zatrudnię młodego pracownika na 
umowę o pracę do prac instalacyjnych 
w budownictwie. Może być osoba bez 
doświadczenia. Miejsce pracy Nasielsk. 
Tel. 606 508 162.

Poszukuję osoby do pracy w hodowli 
psów rasowych. Lorcin. Tel. 603 809 
653.

Zatrudnię młodego pracownika na 
umowę o pracę do prac instalacyjnych 
w budownictwie, może być osoba bez 
doświadczenia. Tel. 606 508 162.

Sprzedam mieszkanie 72 m2 (4 poko-
je) wraz z garażem, os. Warszawska.  
Tel. 696 090 559.

Zatrudnię dwóch hydraulików i po-
mocnika. Praca w delegacjach. Tel. 508 
271 703.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku.  
Tel. 889 307 122.

Sprzedam mieszkanie ul. Piłsudskiego 
12/16D, kawalerka 36 m2, parter.  
Tel. 667 634 667.

Sprzedam działkę 2170 m2, Kosewo 
k.Nasielska. Tel. 784 808 863.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy koło Nasielska zatrudni 
Sekretarkę. Prosimy o kontakt pod nr 
tel. 603 555 624 oraz aplikowanie na 
adres e-mail: nzoz.millenium@wp.pl

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
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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Nie ma śmieci, są surowce
Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna, 24 edycja akcji „Sprzątanie Świa-
ta – Polska”, której finał przypadł jak zwykle na trzeci tydzień września (od 
15 do 17.09.br.). Akcja ta polegała na wspólnym sprzątaniu śmieci, zalega-
jących na terenach publicznych gminy Nasielsk. Każda taka akcja to realna 
pomoc na rzecz utrzymania w czystości najbliższego otoczenia. „Sprząta-
nie Świata” to lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie 
działań na rzecz ochrony środowiska. 

Głównym celem tegorocznej akcji było promowanie zmiany postrzegania 
odpadów jako „śmieci”, dostrzeżenie ich surowcowego potencjału, zak-
tywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz środowiska i promowa-
nie obowiązującego standardu selektywnej zbiórki. Istotne jest również 
budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, ich wpływ  
na środowisko oraz świadomość, jaką ilość odpadów wytwarzamy pod-
czas codziennych czynności. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” bywa nie-
jednokrotnie pierwszym krokiem uczestnika na drodze do przyjaznego 
ziemi stylu życia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, grupy ze szkół wzięły czynny udział, li-
kwidując dzikie wysypiska, sprzątając lasy, tereny przy szkołach i ulice. Jak 
co roku gmina zapewniała wszystkim chętnym, którzy zgłosili się do akcji 
rękawice, worki oraz odbiór zebranych śmieci.

W akcji udział wzięli:

 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku,

 – Zespół Szkół nr 2 w Nasielsku,

 – Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, 

 – Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach,

 – Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, 

 – Szkoła Podstawowa w Dębinkach.

Wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie o przyłączeniu się 
do akcji, bardzo serdecznie dziękujemy.

Zachęcamy wszystkich do dbania o środowisko każdego dnia, abyśmy jak 
najmniej mieli do sprzątania w ogólnoświatowych akcjach. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

U NAS

Spotkanie z wyborami w tle
We wtorek 17 października w sali kino-
wej Nasielskiego Ośrodka Kultury miało 
miejsce spotkanie zorganizowane przez 
Nasielski Komitet PIS, któremu przewodzi 
pan Andrzej Pacocha. On też prowadził 
to spotkanie. 
Tematyka spotkania ogniskowała się wo-
kół zbliżających się wyborów, a zwłaszcza 
wokół najważniejszych, dla lokalnej spo-
łeczności, wyborów samorządowych. 
Problematyka ta zawarta była też w tytu-
le spotkania: „Nasz pomysł na samorząd”.
Na spotkanie zaproszono członków 
Prawa i Sprawiedliwości z terenu gminy 
Nasielsk oraz sympatyków tej partii. Za-
proszono też delegacje struktur tej partii 
z terenu powiatu nowodworskiego. Po-
nadto wzięły w nim udział osoby nie będące ani członkami, ani nawet sympatykami tego ugrupowania. Intere-
sowała ich tematyka spotkania. Uczestniczyli w nim też goście, z którymi miała się spotkać społeczność Nasielska 
i powiatu nowodworskiego.
Organizatorzy zadbali, aby zebrani otrzymali  solidną wiedzę na interesujące ich tematy. Na spotkanie przyby-
li dwaj posłowie partii PIS: Jacek Sasin i Piotr Uściński. Obydwaj posłowie związani są z Wołominem. Poza nimi  
w spotkaniu wziął udział radny Sejmiku Mazowieckiego z powiatu nowodworskiego, Piotr Wojciechowski. Wszy-
scy panowie poinformowali zebranych o swych działaniach wynikających z funkcji posła i radnego, zwracając 
szczególną uwagę na problematykę samorządów. Poza tym chętnie słuchali tego, co mają do powiedzenia 

mieszkańcy lokalnej społeczności. Poruszo-
no np. temat kadencyjności w samorządach, 
handlu w niedzielę, systemu administracyjnego 
państwa, Konstytucji.
Wiele tematów poruszono też już po spotkaniu 
w holu nasielskiego kina. I to była także ważna 
część dyskusji. Panowie posłowie i pan radny  
z uwagą wsłuchiwali się w głosy mieszkańców.
Nasielski Komitet PIS zrzesza 25 członków. Ma 
też 45 zadeklarowanych sympatyków. To tylko 
te osoby, które na bieżąco angażują się lub przy-
znają się do PIS-u. Jak wskazują wyniki różnych 
wyborów sympatyków jest znacznie więcej.

andrzej zawadzki
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BRYDŻ
W piątek, 6 października odbył się dwudziesty turniej z cyklu Grand Prix Nasielska ̀ 2017. 
Tym razem brydżyści rywalizowali o Puchar Prezesa MLKS „Żbik”. Zawody odbyły się 
w budynku przy Stadionie Miejskim. W turnieju wzięło osiem par. Rozegrano siedem rund 
po trzy rozdania. Po trzech godzinach rywalizacji sędziowie podliczyli wyniki. Okazało się, 
że Puchar Prezesa w tym sezonie powędrował w ręce Janusza Muzala i Janusza Wydry. 
Pary z miejsc drugiego i trzeciego również otrzymały pamiątkowe puchary. Dziękujemy 
Prezesowi Markowi Prusinowskiemu za ufundowanie nagród, a zarządcy stadionu, firmie 
EM-TYM Bud, za organizację turnieju. 

Wyniki turnieju o Puchar Prezesa MLKS „Żbik”  06.10.2017 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra    77 pkt (61,11%)
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski  72 pkt (57,14%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  70 pkt (55,56%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   63 pkt (50,00%)
5. Zbigniew Michalski – Marek Olbryś  60 pkt (47,62%)
6. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  59 pkt (45,00%)
7. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski  54 pkt (42,86%)
8. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  49 pkt (38,89%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” `2017:
1-2. Mariusz Figurski      127 pkt
 Robert Truszkowski     127 pkt
3-4. Piotr Kowalski      118 pkt
 Grzegorz Nowiński     118 pkt
5-6. Janusz Muzal      104 pkt
 Janusz Wydra      104 pkt
7.  Krzysztof Michnowski     73 pkt
8. Waldemar Gnatkowski     71 pkt
9.  Paweł Wróblewski      63 pkt
10-12. Józef Dobrowolski      59 pkt
 Kazimierz Kowalski     59 pkt
 Krzysztof Morawiecki     59 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA
7.X. Ostrowia Ostrów Maz.–Żbik 1:2 (0:1); 14.X. Żbik–Wkra Bieżuń 2:0 (0:0)

Sześć punktów cieszy, ale gra już mniej
Po dwóch porażkach (Jednorożec i 
Szydłowo) Żbik dwukrotnie zwycię-
żył. Porażki poniósł po wyrównanych 
pojedynkach, wygrał, mając optyczną 
przewagę, jednak gra w zwycięskich 
meczach nie wszystkich zadowoliła. 
Dotyczy to zwłaszcza meczu z Wkrą 
Bieżuń. Cieszył w tym meczu niewąt-
pliwie styl, w jakim strzelone były oby-
dwie bramki.
7.X. 2017 r. Ostrów Mazowiecka
Do Ostrowi Mazowieckiej drużyna 
jechała z dużymi obawami. To skutek 
poniesionych, w poprzedzających ten 
mecz, dwóch porażkach. W dodatku 
wieści, jakie dochodziły z Ostrowi, 
były niepokojące. Miejscowa drużyna 
po kilku porażkach wyraźnie zaczęła 
grać lepiej i odnosić zwycięstwa. Nasi 
zawodnicy, świadomi, tego na pły-
tę boiska w Ostrowi Maz. wychodzili 
mocno skoncentrowani i zdetermi-
nowani, bo strata kolejnych punktów 
spowodowałaby duży spadek w tabeli. 
Początkowo nasi zawodnicy nie 
„rwali się” więc do przodu. Skutecz-
nie i w ładnym stylu się bronili. Dała 
się też zauważyć asekuracja, dublo-
wanie pozycji, których to elementów 
tak często naszej drużynie brakuje.  
W miarę upływu czasu nasi zawod-
nicy coraz odważniej przechodzili 
na połowę przeciwnika i coraz czę-
ściej zagrażali bramce gospodarzy. 
Obrońcy starali się długimi piłkami 
uruchomić naszych napastników. Nad 
wszystkim panował stoper naszej dru-
żyny, Rafał Załoga. Dzielnie wspie-
rali go bracia Adamscy, Prusinowski  
i Chmielewski. 
Po jednaj z kontr (15’) piłka znalazła się 
w polu karnym gospodarzy. Akcję  
w pięknym stylu wykończył Mateusz 
Bramowicz (1:0). Bramka ta zaskoczyła 
gospodarzy. Grali dobrze, ale nie po-
trafili się ustrzec błędu. Wydaje się, że 
bramka ta zaskoczyła też naszych za-
wodników. Nie spodziewali się chyba, 
że tak łatwo będzie objąć prowadze-
nie.
Po tej bramce z jeszcze większą de-
terminacją ruszyli gospodarze. Sta-
rali się jak najszybciej doprowadzić  
do wyrównania. Bardzo ładną akcję 
zapoczątkował Marek Osiński. On 
też ją zakończył. Tyle, że w jej wyniku 
nie padła bramka. Do przerwy i przez 
prawie pół godziny drugiej połowy 
rywale toczyli wyrównaną walkę. 
Dopiero na dwadzieścia minut przed 
końcem spotkania nasi zawodnicy 
znowu zaczęli grać bardziej aktywnie. 
Po pierwsze odważniej. Szybko dało 
to efekt. W 70. minucie meczu ładną 
bramkę zdobył Rafał Milewski (0:2).
Zwycięstwo było blisko. Gospodarze 
nie myśleli przegrywać. Liczyli wciąż, 

że jeszcze uda się im dogonić „wynik”. 
Raz po razie inicjowali groźne ataki, 
ale były one skutecznie zatrzymywa-
ne przez naszych obrońców. Chwi-
la nieuwagi w doliczonym już czasie 
gry sprawiła, że gospodarzom udało 
się jednak zdobyć bramkę (1:2). Po tej 
bramce sędzia już nie wznawiał gry, 
lecz odgwizdał koniec meczu. Wy-
daje się, że mecz z Ostrowią był naj-
lepszym meczem naszej drużyny w 
tym sezonie. Grali odważnie, szybko, 
z dużym poświęceniem. Widać jed-
nak, że potencjał tkwiący w tej druży-
nie jest dużo większy.
14.X. Nasielsk mecz z Wkrą Bieżuń
Po meczu w Ostrowi wydawało się, 
że ze zwycięstwem z kolejnym prze-
ciwnikiem nie będzie problemu, tym 
bardziej, że w meczu tym Żbik był go-
spodarzem. Wkra Bieżuń zawsze spra-

wiała sporo kłopotu. Teraz, podobnie 
jak Ostrowia, przeżywa trudne chwile. 
Przed sezonem została „rozebrana” 
przez sąsiadów, czwartoligowców. 
Po meczu ze Żbikiem można powie-
dzieć, że drużyna jest na najlepszej 
drodze do odbudowy.
Goście zdawali sobie sprawę z tego, 
że Żbik jest faworytem, że uzy-
skanie chociażby jednego punktu  
w Nasielsku będzie już sukcesem. 
Do meczu przystąpili bardzo skon-
centrowani. Żbik chyba jednak nie 
potrafi grać w roli faworyta - nie po-
trafi podporządkować sobie pola 
gry, nie potrafi narzucić przeciwni-
kowi swych warunków. I chyba dla-
tego przez trzy czwarte spotkania 
utrzymywał się wynik remisowy.  
W dodatku przez większość tego cza-
su gry Żbik grał z przewagą jednego 

zawodnika, gdyż jeden z piłkarzy 
gości otrzymał czerwoną kartkę. 
Ostatecznie goście kończyli mecz w 
dziewięcioosobowym składzie, po-
nieważ czerwoną kartkę otrzymał 
również bramkarz Piotr Retkowski za 
podobny faul, popełniony tuż przed 
linią pola karnego. Tu warto przypo-
mnieć, że Piotr Retkowski przed laty 
bronił bramki Żbika. W tym meczu był 
z pewnością ostoją bieżuńskiej dru-
żyny. Marek Osiński potrafił go jednak 
przechytrzyć w 73. minucie meczu. 
Strzał naszego napastnika był bardzo 
ładny. 
Po tej bramce goście zmienili styl gry. 
Odważniej ruszyli do przodu, chcąc 
ratować chociaż jeden punkt. Zakoń-
czyło się to źle dla naszego strzelca 
bramki. Ponownie znalazł się w bez-
pośredniej bliskości pola karnego. 

Niestety w walce odnowiła się mu 
kontuzja i musiał opuścić boisko.
Goście, mimo osłabienia, nadal ostro 
atakowali. Ostatnie słowo należa-
ło jednak do naszej drużyny. Piękną 
bramkę w doliczonym już czasie gry 
zdobył Mateusz Rutkowski. To jeden  
z obiecujących młodych zawodni-
ków.
Do końca sezonu już tylko czte-
ry kolejki. Spotkamy się w nich z 
dwoma drużynami zajmującymi 
pierwsze i drugie miejsce w tabeli: z 
Nadnarwianką Pułtusk i Wkrą Żuromin.  
W najbliższą sobotę czeka nas wyjazd 
do Wieczfnianki z Wieczfni Kościel-
nej. To raczej słaby przeciwnik, ale jak 
można zauważyć, Żbik gorzej sobie 
radzi ze słabymi drużynami.

andrzejzawadzki


