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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)

ZARZĄDZENIE NR 110/18
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 27.07.2018r.
w sprawie: powołania Gminnego Komitetu ds. wyłonienia 100 zasłużonych 
nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2018r., poz. 994 z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Gminny Komitet ds. wyłonienia 100 zasłużonych nasielszczan w stulecie 
odzyskania Niepodległości, zwany dalej Komitetem, w składzie:

Krzysztof Macias – Przewodniczący Komitetu
Danuta Białorucka – Sekretarz Komitetu
Janusz Konerberger – członek Komitetu
Andrzej Zawadzki – członek Komitetu
Iwona Górecka – członek Komitetu
Krzysztof Turek – członek Komitetu
Zdzisław Suwiński – członek Komitetu
Artur Nojbert – członek Komitetu

§ 2
Celem prac Komitetu jest pośmiertne uczczenie i upamiętnienie osób zasłużonych 
dla Gminy Nasielsk w 100-lecie odzyskania Niepodległości, a także przypomnienie 
Honorowych Obywateli Nasielska.

§ 3
1. Całokształtem prac Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, w tym w szczególności:
• zwołuje posiedzenia Komitetu, określając ich termin i miejsce, dokonuje podziału zadań 

pomiędzy poszczególnych członków Komitetu, 
• zobowiązuje członków Komitetu do przedstawienia w wyznaczonym terminie 

informacji o stanie realizacji powierzonych zadań,
• zaprasza do udziału w pracach Komitetu, w charakterze doradczym, osoby niebędące 

członkami Komitetu, 
• informuje Burmistrza Nasielska w sposób ciągły o przebiegu realizacji zadań oraz na 

podstawie odrębnego polecenia Burmistrza przedstawia okresowe sprawozdania z 
działalności Komitetu.

2. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komitetu. 
3. We wszystkich sprawach spornych wynikających z funkcjonowania Komitetu roz-
strzyga Burmistrz Nasielska.

§ 4
Do zadań Komitetu należą wszystkie sprawy związane z wyłonieniem 100 zasłużonych 
Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości, a w szczególności:
• koordynacja działań zmierzających do utworzenia listy, 
• opracowanie notek biograficznych osób wyróżnionych,
• prezentacja listy 100 zasłużonych nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości 

podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz 632. rocznicy nadania 
praw miejskich dla Nasielska w listopadzie 2018 r.,

• współorganizacja uroczystości Narodowego Święta Niepodległości oraz 632. rocznicy 
nadania praw miejskich dla Nasielska w listopadzie 2018 r.

§ 5
1. Mieszkańcy Gminy Nasielsk mogą zgłaszać propozycje osób, które ich zdaniem powinny 
znaleźć się wśród 100 zasłużonych nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości  
i zasługują na pośmiertne uhonorowanie. 
2. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres zaneta.karas@nasielsk.pl do 
dnia 28 września 2018 r. 
3. Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne ze znalezieniem się na liście 100 zasłu-
żonych nasielszczan. Od decyzji Komitetu nie przysługuje odwołanie. 

§ 6
Obsługę organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Wydział Administracji i Nadzoru.

§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Nasielska.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu oraz na stronie 
internetowej www.nasielsk.pl 

Z UM

100 zasłużonych 
nasielszczan
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 110/18 Burmistrza Nasielska  
zdn. 27.07.2018 r., powołany został Gminny Komitet ds. Wyłonienia 100 zasłu-
żonych Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości. Celem prac Komi-
tetu jest pośmiertne uczczenie i upamiętnienie osób zasłużonych dla Gminy 
Nasielsk w 100-lecie odzyskania Niepodległości, a także przypomnienie Ho-
norowych Obywateli Nasielska.
Zgodnie z Zarządzeniem, mieszkańcy Gminy Nasielsk mogą zgłaszać propo-
zycje osób, które ich zdaniem powinny znaleźć się wśród 100 zasłużonych 
nasielszczan i zasługują na pośmiertne uhonorowanie. Zgłoszenia prosimy 
przesyłać drogą mailową na adres zaneta.karas@nasielsk.pl do dnia 28 wrze-
śnia 2018 r. 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.nasielsk.pl.

Z UM

Płatność bezgotówkowa  
w Urzędzie 
Od 1 sierpnia 2018 roku w nasielskim Urzędzie Miejskim został urucho-
miony terminal płatniczy. Za jego pomocą będzie można dokonywać 
płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych. Doty-
czyć będą:
 - podatków lokalnych - w pokoju nr 14;
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w pokoju nr 11.
W terminalach płatniczych akceptowane są płatności z wykorzystaniem 
kart płatniczych w technologii tradycyjnej (tzw. stykowej) i zbliżeniowej 
(tzw. bezstykowej/contactless).
Klienci dokonujący wpłat przy użyciu kart płatniczych nie będą ponosili 
z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

www. nasielsk.pl

Z GMINY

Susza powodem strat 
w gospodarstwach
Do nasielskiego magistratu wpłynęły 253 wnioski od rolników o oszaco-
wanie szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycz-
nym – suszą. Można je było składać do 10 lipca br. 
Na wniosek Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, 5 lipca br. 
Wojewoda Mazowiecki powołał Zarządzeniem nr 568 Komisję do sza-
cowania start. Składała się ona z dwóch przedstawicieli Mazowieckiej Izby 
Rolniczej, przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pracow-
ników Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku.
Komisja od 11 do 31 lipca br. oszacowała w terenie uprawy na kilku tysią-
cach działek. Susza w gminie Nasielsk dotknęła głównie upraw żyta, pszen-
żyta oraz seradeli. Najdotkliwiej odczuli ją rolnicy z Dębinek i Zaborza. 
W czwartek, 9 sierpnia br., Komisja przekazała do Wojewody Mazowiec-
kiego 63 protokoły. Pozostałe zostaną przekazane w późniejszym termi-
nie. Z tych 63 przekazanych protokołów w 24 oszacowano straty powyżej 
30 % średniej rocznej produkcji rolnej. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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WYBORY 2018
Premier RP Mateusz Morawiecki we wtorek, 14 sierpnia br. ogłosił,  
że wybory samorządowe odbędą się 21 października. Tego dnia Polacy 
będą mogli pójść do urn, aby oddać swoje głosy na swoich reprezen-
tantów startujących do sejmików wojewódzkich, rad powiatu, rad miej-
skich oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oznacza to,  
że wyborcy otrzymają 3 bądź 4 karty, na których swoich kandydatów 
będą musieli zaznaczyć znakiem X. Tego dnia lokale wyborcze będą 
czynne od godz. 7.00 do 21.00.

Ważne daty
Najważniejszą datą w czekających nas wyborach samorządowych jest 
niedziela, 21 października. Jednak kalendarz wyborów 2018 uwzględnia 
jeszcze kilka innych ważnych dni. Pierwszym z nich jest poniedziałek,  
27 sierpnia. Do tego dnia komitety wyborcze muszą zgłosić komisarzom 
wyborczym, że planują wystawić kandydatów na radnych. Tylko te ko-
mitety, które to uczynią, będą mogły w odpowiednim czasie zbierać 
podpisy pod listami radnych, aby potem je zarejestrować.
Kolejną datą jest poniedziałek, 17 września. Do tego dnia, do godz. 
24:00 będzie można zarejestrować kandydatów na radnych. Do śro-
dy, 26 września należy rejestrować kandydatów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. Tego dnia Państwowa Komisja Wyborcza w drodze 
losowania przydzieli numery listom z nazwiskami kandydatów do sejmi-
ków wojewódzkich. Numery te zostaną także przydzielone na poziomie 
powiatów, czym zajmą się komisarze wyborczy. 
Do piątku, 21 września muszą się zgłosić wszystkie osoby, które będą 
chciały pracować w okręgowych komisjach wyborczych. Zgłaszać ich 
będą komitety wyborcze. 
Na 24 godziny przed dniem głosowania, czyli 20 października rozpo-
czyna się cisza wyborcza. Kończy się ona o godz. 21.00 w niedzielę, 
21 października, czyli w momencie zakończenia głosowania. Druga tura 
wyborów zaplanowana jest dwa tygodnie później, tj. 4 listopada.

E.G.

Z GMINY 

Awantura o drogi
O stanie dróg w naszej gminie rad-
ni debatują niemal na każdej ko-
misj i merytorycznej Rady, jak 
i podczas obrad sesji RM. Każdy 
radny chciałby, żeby w jego okrę-
gu wyborczym były dobre, najle-
piej asfaltowe drogi. Ale w naszej 
rzeczywistości jest bardzo różnie. 
Są takie rejony, jak okręg wybor-
czy radnego Romana Jaskulskie-
go, gdzie w ostatniej kadencji nie 
wybudowano nawet kawałka dro-
gi, co systematycznie podkreślali  
na sesjach mieszkańcy Paulinowa. 
Podczas ostatniej sesji, która od-
była się 30 lipca br. rozmawiano 
na temat planowanych inwestycji 
drogowych. Jenak przede wszyst-
kim mowa była o drodze między 
Siennicą a Mogowem na długości 
1 km  (ul. Piłsudskiego).
– Mieszkańcy dwóch miejsco-
wości spotkali się na zebraniach 
i ustalili, że dokładają chyba ok. 45 
tys. zł i przeznaczają na nalewkę 
na Piłsudskiego. Dlatego ten od-
cinek jest wpisany do wykonania 
– tłumaczył Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska. Swój stanow-
czy sprzeciw wobec tej inwestycji 
wyraził radny Marek Jaroszewski.
– Wkładu z funduszu sołeckiego 
jest tylko 45 tys. zł, a inwestycja 
ma kosztować 450 tys. zł, czyli 
tylko 1/10. Zastanówcie się. Wi-
dzieliśmy tę drogę, tam nie ma 
żadnej skazy – mówił radny M. Ja-
roszewski.
Radny Nowych Pieścirogów do-
datkowo zauważył, że w ostatnim 
czasie były także wykonywane 
inne roboty drogowe w Mogo-
wie, gdzie radnym i sołtysem jest 
Krzysztof Fronczak. Między innymi 
poprawiono ul. Przytorową, a środ-
ki na ten cel pochodziły z bieżące-
go utrzymania (tj. z budżetu gminy). 
Obecnie sołectwo Mogowo, jak 
zwrócił uwagę M. Jaroszewski, 
przeznacza tylko 27 tys. zł na inwe-
stycję drogową, Siennica dokłada 
18 tys. zł, a w zamian ma otrzymać 
drogę o wartości ok. 450 tys. zł.
– Czemu pan radny Jaroszew-
ski tak interesuje się Mogowem, 
nie wiem, czy chce pan tam być 
radnym? 100% pan zawyża, to 
wyjdzie dużo mniej niż 450 tys. 
zł. Jedna nalewka jest już zrobio-
na. Dobry gospodarz to zaczyna 
i kończy – mówił radny Krzysztof 
Fronczak.
Oburzony całą sytuacją był także 
radny Grzegorz Arciszewski. 
– Są osiedla, gdzie nawet jednego 
kawałeczka asfaltu nie ma. A pan co 
roku robi. Natomiast za to, że pan 
głosuje za burmistrzem dostaje pan 
co roku inwestycje – powiedział rad-
ny Grzegorz Arciszewski.
Planowana inwestycja drogowa zbul-
wersowała także radnego Henryka 
Antosika.
– To, jak pan burmistrz argumentuje 
te inwestycje i poszczególni radni, jest 
to żałosne i śmieszne! Pozostałych 
radnych, których żeście zepchnęli za 
burtę, traktujecie jak dzieci i miesz-
kańców, którzy słuchają też jak dzie-

ci, głuptasków takich. Że tutaj trzeba, 
bo tam mieszkańcy chcą, ale pan 
burmistrz był na wizji i tam trzeba rze-
czywiście – komentował radny Hen-
ryk Antosik.
Także radny Andrzej Malon stwierdził, 
że raz w tygodniu w gminie spotyka 
się gabinet cieni decydujący o inwe-
stycjach, a powinna to robić właściwa 
ku temu komisja Rady.
– Wstyd panie burmistrzu, ale ten 
wstyd to ktoś niedługo rozliczy – po-
wiedział Andrzej Malon.
Burmistrz zaprzeczał i podkreślał, 
że wstyd byłby wtedy, gdyby gmi-
na nie wykonywała tak, jak obec-
nie szeregu inwestycji. Zapewniał 
też, że żadnych spotkań z częścią 
Rady potajemnie nie organizu-
je, a brak porozumienia całej Rady  
nie jest wynikiem jego ingerencji.
Radny Marek Jaroszewski pod-
sumował ten temat, powracając  
do inwestycji w okręgu radnego  
K. Fronczaka, że fundusz sołecki Mo-
gowa został przeznaczony na remont 
drogi, zaś w obecnej formie będzie to 
modernizacja. 

Prawie 2 mln na drogi
Ostatecznie 30 lipca br. rozstrzy-
gnięty został przetarg na „Moder-
nizację wybranych odcinków dróg 
gminnych”, na który przeznaczo-
no kwotę: 1 934 623,95 zł brutto. 
Wykonane zostaną one w miejsco-
wościach: część 1: Lorcin, Siennica 
– Mogowo (ul. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego), Żabiczyn; część 2: Toruń 
Dworski, Studzianki, Nowa Wro-
na; część 3: Nasielsk (ul. Broninek), 
Nasielsk (ul. Pniewska Górka), Jacko-
wo Dworskie. Gmina przeznaczyła 
na poszczególne części następują-
ce kwoty: cz. I – 800 367,7 zł, cz. 
II – 321 574,28 zł, cz. III – 812 681,91 
z ł .  N a  c z ę ś ć  I ,  t j .  t a k ż e  
na drogę Siennica – Mogowo, naj-
tańszą ofertę przedstawiła f irma  
„Czystość” z Wołomina 768 690,40 
zł. Na cz. II najtańszą ofertę złożyła 
firma „Infrastruktura Bud” z Warsza-
wy 331 051,62 zł. Na ostatnią III cz. 
najtańsza ofertę złożyła firma „Czy-
stość” z Wołomina 813 756,35 zł. In-
westycje powinny zostać wykonane 
do 30 września br.

E.G.

Zmieniamy się na lepsze

Inwestycje drogowe
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

O tym, jak ważna jest dobra sieć komunikacyjna, nie trzeba nikogo prze-
konywać. Mieszkańcy każdej miejscowości chcą, aby w ich drogi były 
w dobrym stanie i gwarantowały bezpieczeństwo. Dlatego w latach 
2014-2018 poprawa infrastruktury drogowej stała się jednym z prioryte-
tów naszych działań. Łącznie zmodernizowaliśmy 22 094 m dróg gmin-
nych, na które przeznaczono 9 469 508,30 zł, z czego 1 659 868,42 zł 
pochodziło z dofinansowań. 

Przez cztery lata udało nam się zrealizować:
• budowę drogi gminnej ul. Klonowa, Kasztanowa w Nasielsku;
• budowę drogi gminnej ul. Waryńskiego oraz Dąbrowskiego w Nasielsku;
• modernizację drogi w miejscowości Mazewo Dworskie B i Mazewo Wło-

ściańskie;
• modernizację ulic gminnych w Starych Pieścirogach (ul. Storczykowa, 

Różana);
• modernizację wybranych odcinków dróg gminnych w Starych Pieściro-

gach (ul. Narcyzowa, Irysowa), Siennicy (ul. Ogrodowa), Jackowie Dwor-
skim, Psucinie (ul. Dąbrowa) i Nasielsku (ul. Pniewska Górka);

• budowę drogi gminnej w Miękoszynku;
• modernizację drogi gminnej 240338W w miejscowości Psucin;
• przebudowę drogi gminnej nr 240301W Pianowo-Kędzierzawice;
• budowę-modernizację drogi gminnej w Miękoszynku;
• budowę drogi gminnej łączącej  ul. P.O.W z ul. T. Kościuszki;
• modernizację wybranych odcinków dróg gminnych oraz dróg drogi po-

wiatowej nr 2425W Pieścirogi-Siennica;
• modernizację drogi gminnej w Lubominie;
• modernizację drogi powiatowej ul. Pi łsudskiego w Siennicy  

nr 2429W;
• remont drogi w Siennicy dz. nr ew. 261;
• budowę ul. Wiśniowej w Nasielsku;
• modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych (Jackowo Włościań-

skie, Mogowo, Morgi-Czajki, Wągrodno, Nasielsk ul. Sportowa, Chrcyn-
no, Andzin);

• modernizację drogi relacji Jackowo Włościańskie – Nasielsk, ul. Broninek;
• budowę chodnika przy drodze powiatowej 2424W w Nasielsk-Nuna (ul. 

Piłsudskiego);
• budowę chodnika przy ul. Elektronowej w Nasielsku;
• budowę parkingu przy ul. Lipowej;
• przebudowę drogi gminnej ul. Pniewska Górka;
• modernizację drogi w Jaskółowie;
• przebudowę drogi gminnej w Nowych Pieścirogach u. Szafirowa;
• modernizację drogi gminnej w Lelewie;
• modernizację drogi gminnej Broninek-Jackowo Włościańskie;
• przebudowę ul. W Nowych Pieścirogach (ul. Agatowa, ul. Złota);
• przebudowę drogi w Krzyczkach.

Na tym nie koniec naszych starań o poprawę infrastruktury komunikacyjnej. 
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa na połączenie ulic 
Wiśniowej z Elektronową, Warszawskiej z Elektronową (droga przy Biedron-
ce), P.O.W z Płońską oraz P.O.W z drogą wojewódzką nr 632 w Chrcynnie. 
Takie rozwiązania komunikacyjne pozytywnie wpłyną m.in. na ograniczenie 
ruchu pojazdów ciężarowych w centrum Nasielska. Ponadto planowana jest 
modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych: Jackowo Dworskie – 
980 m, Pniewska Górka – 1000 m, Broninek – 300 m, Lorcin – 100 m, 
Mogowo – 1000 m, Nowa Wrona – 150 m, Studzianki – 290 m, Toruń 
Dworski – 600 m, Żabiczyn – 1350 m. Koszt inwestycji to 2 000 000 zł.

W kolejnym numerze pisma zaprezentujemy ronda i mosty.
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KRONIKA OSP
9 sierpnia strażacy z OSP Nasielsk 
zostali zadysponowani na ulicę 
Krańcową w celu usunięcia gniaz-
da szerszeni.

9 sierpnia zastępy z OSP Nasielsk, 
OSP Cieksyn, OSP Psucin, OSP 
Jackowo, OSP Modlin i JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki wyjechał y  
do Zaborza w celu poszukiwań 
zaginionego mężczyzny.

15 sierpnia OSP Nasielsk i JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki zosta-
ły zadysponowane do wypadku 
drogowego na ulicy Warszawskiej.

19 sierpnia OSP Nasielsk i JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki zosta-
ły zadysponowane do wypadku 
drogowego w Wągrodnie.

KRONIKA  
POLICYJNA

W dniu 9.08.2018r. w miejsco-
wości Kosewo funkcjonariusze 
KP Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Toyo-
ta, którym kierował 46-letni powia-
tu ciechanowskiego, znajdujący się 
w stanie nietrzeźwości z wynikami 
1,03 mg/l i 1,04 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.
W dniu 16.08.2018r. w miejsco-
wości Konary funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego KSP 
przeprowadzili kontrolę drogo-
wą samochodu, którym kiero-
wał 28-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk, posiadający obowiązu-
jący zakaz kierowania pojazdami 
kat. B wydany przez Sąd Rejono-
wy w Pułtusku.

Sporz. RW

Z MIASTA

Mandaty nie pomagają
Parking należący do sklepu Te-
sco w Nasielsku okazuje się bar-
dzo często zbyt mały w stosunku  
do liczby klientów. Mimo tego sta-
rają się oni parkować w pobliżu 
sklepu: wzdłuż ulicy Polnej, gdzie 
obowiązuje zakaz parkowania. 
Kierowcy nagminnie łamią prawo 
i nawet mandaty, które wręczają 
im policjanci, nie skutkują zmianą 
przyzwyczajeń. Warto zauważyć, 
że w pobliżu, na ul. Sokolnickiego, 
znajduje się notorycznie pusty par-
king. Warto z niego korzystać.

E.G.

Z POLICJI

Dachowanie w Wągrodnie
W niedzielę, 19 sierpnia br. 
chwilę po godz. 18.00 za-
wyły syreny Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nasielsku. 
Wezwanie dotyczyło po-
jazdu Toyota Corolla. Auto 
prowadziła 20-letnia ko-
bieta. Jak informuje st. sierż. 
Sylwia Ochmańska, kierują-
ca pojazdem podróżująca  
na prostym odcinku dro-
gi nie dostosowała prędko-
ści i dachowała wpadając  
do przydrożnego rowu. Ko-
bieta nie odniosła żadnych 
obrażeń.

Potrąciła motocyklistę
W środę, 15 sierpnia br. ok. godz. 13.20 na ul. Warszawską w Nasielsku zo-
stały zadysponowane służby do wypadku z udziałem motocyklisty. Tego 
dnia miał miejsce w Nasielsku Zlot Motocyklistów. Jak relacjonują świad-

kowie zdarzenia, kierująca samochodem osobowym na wysokości sklepu 
Mrówka nie ustąpiła pierwszeństwa prowadzonej przez funkcjonariuszy 
policji kolumnie motocyklistów. Przepuściła pojazd policyjny, jednak 
wyjechała wprost przed prowadzącego zlot motocyklistę. Ten w wyniku 
gwałtownego hamowania stracił panowanie nad motorem, skręcił w lewo 
i wpadł na pobliskie ogrodzenie. 42-letni mężczyzna został zabrany  
do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi.

Nastolatek  
spowodował kolizję
W środę, 15 sierpnia br., o godz. 13.50 Ochotnicza Straż Pożarna z Jackowa 
została zadysponowana do kolizji w Jackowie Włościańskim. W zdarzeniu 
wzięły udział: samochód osobowy Audi oraz skuter. 16-letni kierowca 
jednośladu, który, jak się okazało, nie miał uprawnień do prowadzenia go, 

chciał skręcić w lewo w drogę gruntową. W tym samym czasie 25-latek 
jadący autem wykonywał manewr wyprzedzania. Jak informuje, st. sierż. 
Sylwia Ochmańska, kierowca pojazdu odbił w lewą stronę i tym samym 
wjechał do rowu. W wyniku urazów głowy, których doznał został prze-
transportowany do szpitala. Ani nastolatek, ani pasażer jednośladu nie do-
znali obrażeń.

E.G.

Z POLICJI

Śmiertelny wypadek
W czwartek, 9 sierpnia, po godz. 17.00 doszło do tragicznego w skutkach 
wypadku w Psucinie. Kierujący pojazdem Renault Master zjechał z drogi  
i uderzył w przydrożne drzewo. 

Czynności na miejscu zdarzenia trwały kilka godzin. Na miejscu współpraco-
wały jednostki Policji, zastępy Straży Pożarnej, karetki pogotowia ratunkowe-
go, w tym także pogotowie lotnicze. Jak informuje st. sierż. Sylwia Ochmańska, 
ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-letni kierujący pojazdem Renault Master, 
jadąc w kierunku Nasielska, na prostym odcinku drogi, zjechał ze swojego 
pasu ruchu i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu zginął 43-letni pasażer 
pojazdu, a trzech pozostałych mężczyzn w wieku 32, 33 oraz 54 lat z obra-
żeniami ciała przetransportowano do szpitali. Kierowca był trzeźwy. Jak infor-
muje Monika Kosińska-Kaim, zastępca Prokuratora Rejonowego w Pułtusku, 
za spowodowanie wypadku z art. 177 par.2 kk, którego skutkiem jest śmierć 
człowieka, kierowcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

E.G.

Przywłaszczył 
sobie portfel
W piątek, 10 sierpnia br. w godzi-
nach porannych na miejskim tar-
gowisku przy ul. Tylnej doszło  
do kradzieży portfela z dokumen-
tami. Złodziej skorzystał z nieuwa-
gi kobiety i wyciągnął go z damskiej 
torebki, którą poszkodowana mia-
ła przy sobie. Jak informuje st. sierż. 
Sylwia Ochmańska, pokrzyw-
dzona oszacowała straty na ok.  
1 tys. zł. Aktualnie prowadzone jest 
postępowanie w tej sprawie. Jedno-
cześnie policjanci zwracają się do 
osób, które mogły być świadkami 
tego zdarzenia, o kontakt z nowo-
dworską komendą.

Skradziono  
wkrętarkę
Jak udało się ustalić policji, w so-
botę 18 sierpnia br., przy ul. Żwirki  
i Wigury z pomieszczenia gospo-
darczego skradziono wkrętarkę 
f irmy Bosh. Z informacji przed-
stawionych przez st. sierż. Sylwię 
Ochmańską, pokrzywdzony osza-
cował straty na ok. 400 zł. Aktual-
nie prowadzone jest postępowanie 
w tej sprawie. Jednocześnie poli-
cjanci zwracają się do osób, które 
mogły być świadkami tego zdarze-
nia, o kontakt z nowodworską ko-
mendą.

NA SYGNALE

Próbował skraść auto
Funkcjonariusze referatu Kryminalnego Komisariatu Policji Nasielsk ustalili 
sprawcę, który pod koniec czerwca br. usiłował ukraść samochód osobo-
wy. Do zdarzenia doszło w nocy z 21/22 czerwca br. Sprawca włamał się 
do pojazdu marki Volkswagen Golf. Jak informuje st. sierż. Sylwia Ochmań-
ska, podejrzany w nieustalony sposób dostał się do wnętrza samochodu 
i usiłował uruchomić jego silnik, zwierając wyrwane wcześniej przewody 
stacyjki, ale ostatecznie nie udało mu się uruchomić pojazdu. Poszkodo-
wany oszacował straty poniesione w wyniku zdarzenia na kwotę 800 zł.  
8 sierpnia sprawa miała swój finał. Sprawcą, który usiłował dokonać kra-
dzieży z włamaniem do samochodu był 16-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk. Podczas przesłuchania nieletni sprawca przyznał się do zarzuca-
nego mu czynu. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje Sąd dla nieletnich.

(e)

fot. OSP Nasielsk

fot. OSP Nasielsk

Z MIASTA

Znak w liściach
Nie tak dawno mieliśmy na ul POW leżący znak 
drogowy. Leżał sobie tak dwa miesiące, dopie-
ro w ostatnich dniach został na nowo ustawiony.
Przykładów dotyczących dziwnego usytuowa-
nia znaków drogowych i ich wyglądu można  
w naszej gminie znaleźć wiele. Ostatnio furo-
rę robi znak na jednej z mniej ważnych, jed-
nak dość często uczęszczanej ulicy. Znak ten  
po prostu skrył się w listowiu i jest właściwie nie-
widoczny dla kierowców samochodów osobowych, które tędy przejeżdżają.

(az)



524.08.–6.09.2018; Życie Nasielska nr 18 (508) AKTUALNOŚCI

Z MIASTA

Bałagan przed 
cmentarzem

Jedni protestują przeciwko zaśmiecaniu gminy, inni natomiast notorycz-
nie udowadniają, że ani śmieci, ani bałagan zupełnie im nie przeszkadzają. 
Mowa tu o poszukiwaczach ubrań plądrujących kontenery na odzież uży-
waną. W połowie sierpnia ktoś zaradny otworzył pojemnik PCK stojący przy 
wejściu na nową część cmentarza  i dosłownie wszystkie ubrania wyrzucił  
na zewnątrz. Niestety właściciele kontenerów zupełnie nie kontrolują sytu-
acji i nie opróżniają ich na czas. Podobnie jest z pojemnikiem stojącym obok 
ośrodka zdrowia na ul. Sportowej, przy nim także leży góra ubrań. W ostatnim 
wydaniu ŻN przedstawiciel Fundacji Textil, zapewniał, że pojemniki są regu-
larnie kontrolowane i opróżniane. 
Być może kontenerów na ubrania w naszym mieście jest po prostu 
 za dużo i firmom, które powinny o nie dbać, brakuje na to czasu. 

E.G.

Z GMINY

Zabezpieczyli rów
Kilkakrotnie radny 
Marek Jaroszewski 
zgłaszał konieczność 
zabezpieczenia rowu 
melioracyjnego znaj-
dującego s ię  prz y  
u l .  S z m a ra gd owe j 
w Nowych Pieściro-
gach. 
B y ł  o n  z a r o ś n i ę -
ty i niewidoczny dla 
uczestników ruchu 
drogowego. W pierw-
szej połowie sierpnia 
br. pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zabez-
pieczyli to miejsce, instalując tam barierki ochronne.

(e)

Z MIASTA

Ławeczki i kiełbasa 

Z GMINY

Z PARAFII

Ks. T. Pepłoński 
dziekanem
Biskup Płocki ks. Piotr Libera mianował  
ks. kan Tadeusza Pepłońskiego, proboszcza 
parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, dzieka-
nem dekanatu nasielskiego. Wicedziekanem 
został ks. mgr Sławomir Karłowicz, proboszcz 
parafii pw. św. Stanisława BM we Wronie Starej,  
zaś ojcem duchownym księży w tym dekanacie 
został ks. mgr Zbigniew Maciejewski, proboszcz 
parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapio-
nych w Winnicy. 
Przypominamy, że w skład tego dekanatu 
wchodzą następujące parafie: św. Rocha w Ciek-
synie; św. Ludwika w Jońcu; św. Stanisława BM  
w Klukowie, św. Katarzyny w Nasielsku (Stare 
Pieścirogi); św. Wojciecha w Nasielsku; św. Anny w Nowym Mieście, bł. ks Je-
rzego Popiełuszki w Nunie, Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie, Matki 
Boskiej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy i św. Stanisława BM we Wronie.

(red.)Nowe ławki, które zamontowa-
no w sierpniu na skwerze przy ulicy 
Kościuszki wzbudziły wiele emo-
cji wśród nasielskich mieszkań-
ców. A wszystko to za sprawą filmu,  
pt. Nasielsk... miasto moje, a w nim 
zamieszczonego 27 lipca br., w in-
ternecie, przez Dawida Domałę. Po-
równywał w nim nasze miasto  
do Pomiechówka czy Serocka. 
U sąsiadów są piękne tereny zielone, 
a u nas: zniszczone chodniki, zde-
wastowane ławki i zaniedbany skwer 
obok kina Niwa. Jednym słowem, 
Nasielsk wypada w nim fatalnie. In-
ternauci szeroko komentowali ten 
post i szybko zauważyli też wymianę 
ławek. Niektórzy uznali je nawet za 
„kiełbasę wyborczą”.
Zwróciliśmy się do Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
z pytaniami o to, kiedy zaplanowana 

została wymiana ławek w parku, ile 
one kosztowały i jakie prace dodat-
kowo zostały wykonane w ostatnim 
czasie na terenie nasielskich skwer-
ków.
– Temat remontu, ewentual-
nie wymiany ławek, porusza-
ny był wielokrotnie z uwagi na ich 
stan techniczny. W lipcu br. ZGKiM  
po rozeznaniu cenowym złożył ofer-
tę zakupu i montażu 10 nowych ła-
wek za kwotę 6 000 zł. Na początku 
sierpnia otrzymaliśmy zlecenie, któ-
re zostało zrealizowane – mówi Lidia 
Rutkowska dyrektor Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
– Na terenach zielonych prowa-
dzimy bieżące prace pielęgnacyjne 
i konserwacyjne polegające m.in.: 
na podlewaniu kwiatów i krzewów, 
pieleniu, koszeniu trawy, sprzątaniu 

ścieżek oraz czyszczeniu i utrzymy-
waniu sprawności fontanny – dodaje.
Nowe ławki, nawet gdyby obstawio-
ne zostało nimi całe miasto, niewiele 
zmienią w kwestii wyglądu Nasielska 
i znajdujących się tu terenów zie-
lonych. Potrzebna jest radykalna 
zmiana, żeby w mieście pojawiły 
się ukwiecone skwery, place zabaw 
dla dzieci, fontanna z prawdziwe-
go zdarzenia i siłownie napowietrz-
ne. W mieście mamy rzekę Nasielną 
i gminny plac tuż obok ronda. Mamy 
gminne tereny w nad Wkrą w Borko-
wie. Mamy więc bardzo dużo, nieste-
ty nadal nie mamy pomysłu, jak to 
wszystko wykorzystać. 
Wybory samorządowe to dobry 
czas, by podjąć temat terenów re-
kreacyjnych w Nasielsku, bo potem 
znowu drogi będą najważniejsze…

(r)

Odbiór śmieci do reklamacji
Wielu mieszkańców gminy Nasielsk 
reklamuje zgłasza zastrzeżenia  
co do jakości usług,  jakie świadczy 
na naszym terenie firma „Błysk-Bis” 
odbierająca śmieci komunalne.  
Nie dziwią też komunikaty poja-
wiające się na stronie internetowej  
UM o awariach śmieciarek i opóź-
nionym odbiorze odpadów.
– Notorycznie śmieci zamiast 
w czwartek są odbierane w piątek 
popołudniu. Czy to wynik awa-
ri i  samochodu?–  mówi jeden 
z mieszkańców gminy. 
Inni zauważają, że firma nie odbiera 
wszystkich wystawianych worków 
z odpadami. Z czego faktycznie 
wynikają spóźnienia i zmienione 
daty odbioru śmieci? Czyżby braki 
kadrowe w firmie? 
Firma „Błysk-Bis” wygrywa prze-
targi w naszej gminie od 2013 roku. 
Jak twierdzi Jadwiga Szymańska 
kierownik Wydziału Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
nasielskiego magistratu spotkania 
z przedstawicielami tej firmy od-
bywają się regularnie, na bieżąco 
zgłaszane są im również wszystkie 
zastrzeżenia od naszych mieszkań-
ców. W razie konieczności nalicza-
ne są też kary. Ostatnio za czerwiec 

i lipiec gmina naliczyła firmie po  
3 tys. zł kary za nieterminowe re-
klamacje. Zgodnie z umową firma 
ma 24 godziny na zrealizowanie re-
klamacji. 
– Na początku działalności fir-
my „Błysk Bis” na naszym tere-
nie reklamacji było bardzo dużo, 
a obecnie jest ich zdecydowanie 
mniej. Są też takie, które powta-
rzają się regularnie, ale nie zawsze 
powstają z winy firmy np. utrud-
niony dojazd do posesji, szczegól-
nie zimą czy po dużych opadach 
lub wynikają z braku oznakowania 
posesji – wyjaśnia Jadwiga Szymań-
ska. – Firma zatrudniła pracow-
nika, który zajmuje się kontrolą 
odpadów. Jeżeli ktoś ma zadekla-
rowane odpady segregowane, 

a w zmieszanych znajdzie się dużo 
odpadów, które powinny być w se-
gregowanych, to mogą nie zostać 
odebrane. Odpady nie są też od-
bierane, jeśli w zmieszanych znaj-
dą się np. odpady poremontowe, 
niebezpieczne czy biodegradowal-
ne. Warto pamiętać o tym, że pra-
cownicy firmy mają obowiązek 
kontrolowania oddawanych przez 
naszych mieszkańców odpadów 
– dodaje.
Kierownik J. Szymańska przypomi-
na o wystawianiu worków lub ko-
szy z odpadami do godz. 7.00 oraz 
niełączeniu odpadów zmieszanych 
z odpadami zielonymi.
Wszelkie odpady można bezpłatnie 
oddać do PSZOK przy ul. Płońskiej 43.

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Przygody Fandorina
W książce o wielce intrygującym tytu-
le Planeta woda Boris Akunin powraca 
do przygód Erasta Fandorina. Tym razem 
nie jest to jedna powieść detektywistycz-
na. Pod wspólnym tytułem opublikowane 
zostały trzy, różnych rozmiarów fabuły: 
Planeta woda, Samotny żagiel i Dokąd pły-
niemy?, których akcja dzieje się na począt-
ku XIX wieku.
W tytułowym utworze autor nawiązuje  
do pomysłów Juliusza Verne’a i tworzy fu-
turystyczną wizję podwodnego świata.  
Jest  rok 1903, Fandorin zdobył for-
tunę i  zamiast  roz wią z y wać detek-
t y wist yczne zagadki wraz ze swoim 
japońskim służącym Masą testuje na Karaibach małą łódź podwod-
ną. Wtedy na prośbę przedstawiciela brytyjskiej policji angażuje się 
w poszukiwania seryjnego mordercy małych dziewczynek zwa-
nego Liliowym Maniakiem. Tak trafia na wyspę Saint Constatntin 
w archipelagu Wysp Kanaryjskich, gdzie działa tajemniczy koncern 
farmaceutyczny Oceania i spotyka szalonego potomka Napoleona, 
który pragnie stworzyć podwodne społeczeństwo i przejąć kontrolę  
nad światem.
Samotny żagiel to powieść, w którym Fandorin z Paryża (1907 r.) prze-
nosi się na głęboką rosyjską prowincję w poszukiwaniu zabójcy Fiewronii 
przeoryszy miejscowego monasteru. Tym razem detektyw postanowił 
za wszelką cenę odnaleźć zabójcę swojej dawnej ukochanej. Nie będzie 
to łatwe zadanie, bo w guberni zawołżskiej rządzi się przede wszystkim 
siłą mięśni. 
Ostatnie opowiadanie, Dokąd płyniemy?, dzieje się w roku 1912 na zie-
miach polskich znajdujących się wtedy pod zaborami. Fandorin wraz 
z żoną podróżuje z Częstochowy do Warszawy kiedy to staje się świad-
kiem napadu na wagon pocztowy. Żonę pozostawia pod opieką Masy, 
zaś sam postanawia odnaleźć mordercę i złodzieja oraz odkryć jego 
mocodawców. W pogoni za przestępcą zwanym Cukiereczkiem trafia  
aż do Krakowa. 
Planeta woda to już 15 tom przygód detektywa Erasta Fandorina, który 
często porównywany jest do Sherlocka Holmesa. W powieściach Aku-
nina zawsze mamy do czynienia z intrygującą i dobrze poprowadzoną 
fabułą, świetnym stylem literackim, błyskotliwym, pełnym ironii humo-
rem oraz licznymi kontekstami literackimi. 
Polecam tę lekturę wszystkim, bo wśród wielu zalet ma przede wszyst-
kim tę, że jak piszą wydawcy jest ona poświęcona: pamięci wieku XIX, 
kiedy to literatura była wielka, wiara w postęp – bezgraniczna, a zbrod-
nie popełniano i wykrywano ze smakiem tudzież elegancją.

(i.)

Z NOK

Filmowe 
wieczory  
pod chmurką
Seanse pod chmurką 
cieszą się dużym powo-
dzeniem wśród widzów. 
Organizowane są w wie-
lu miejscowościach na-
szego powiatu. Nasielski 
Ośrodek Kultury już od 
kilku lat organizuje w wa-
kacje plenerowe pokazy 
filmów, które odbywa-
ją się na placu przy ko-
ściele św. Wojciecha 
w Nasielsku.
O tegorocznym repertuarze naszego letniego kina za-
decydowali widzowie, którzy wzięli udział w ankiecie 
zorganizowanej przez NOK. 
Na wszystkich kinomanów, którzy postanowili w pią-
tek, 10 sierpnia spędzić upalny wieczór przed dużym 
ekranem, czekały leżaki i musicalowa produkcja  
pt. La la Land. 
Filmowe spotkanie cieszyło się sporym zaintereso-
waniem, bo wszystkie przygotowane miejsca zostały 
zajęte, a pozostali widzowie organizowali sobie sami 
dodatkowe miejscówki.
Zgromadzonych nie wystraszyły nawet krople desz-
czu, które kilkakrotnie zapowiadały zmianę pogody. 
Na szczęście na dobre rozpadało się dopiero po za-
kończeniu filmu. 
Kolejne seanse odbywać się będą w tym samym 
miejscu o godz. 21.00 w dniach: 24 sierpnia (piątek), 
z muzyką na żywo, którą wykonywać będzie zespół 
Agressiva 69 – Berlin. Symfonia wielkiego miasta oraz 
31 sierpnia (piątek) – Obdarowani.

E.G.

Z BIBLIOTEKI

Wakacje  
z kryminałem
Wakacje już niemal za nami. Warto wykorzystać ostat-
nie słoneczne dni na przygodę z kryminałami, których 
sporymi zasobami poszczycić się może nasza bibliote-
ka. Każdy czytelnik znajdzie z pewnością coś dla siebie. 
Dysponujemy zarówno książkami klasyków gatunku, 
takich jak Agatha Christie– autorka niezapomnianego 
Morderstwa w Orient Expressie czy sir Artur Conan 
Doyle – twórca postaci detektywa wszech czasów - 
Sherlocka Holmesa oraz całkiem sporą kolekcją dzieł 
nowych autorów, zarówno popularnych skandynaw-
skich, jak też w niczym im nieustępujących polskich, 
którzy zdobywają coraz większe grono czytelników.
Zaglądając na nasze półki możecie znaleźć książki Ca-
milli Läckberg, Jo Nesbo, a także serię Millenium Stiega 
Larssona. Literatura skandynawska jest dosyć mroczna, 
przez co dla niektórych może się okazać nieco trudna 
w odbiorze, jednak warto po nią sięgnąć, aby przeko-
nać się, jak piszą autorzy z zimnych zakątków naszego 
kontynentu. 
Na czytelników preferujących polskich autorów, czy  
to ze względu na ich popularność, czy podobną men-
talność i przez to prostszy przekaz, czekają z niecier-
pliwością na półkach: Remigiusz Mróz z serią thrillerów 
prawniczych z Joanną Chyłką, Katarzyna Bonda – uwa-
żana przez wielu za królową polskiego kryminału, Ka-
tarzyna Puzyńska, której książki o Lipowie przeczytają 
chętnie, poza amatorami historii kryminalnych, miłośni-
cy wątków obyczajowych, gdyż i takich w jej twórczości 
nie brakuje.
Nie sposób wymienić wszystkich pisarzy i tytułów kry-
minałów, które można znaleźć na półkach. Dobrym 
pomysłem będzie wizyta w bibliotece, zapoznanie się  
ze zbiorami i wybranie książki, która pozwoli pożegnać 
się z wakacjami a także, być może, zasmakować w ga-
tunku, który świetnie będzie się komponował z nadcho-
dzącymi nieubłaganie długimi jesiennymi wieczorami.

EL.

Z NOK

Z kulturą za pan brat

Z BIBLIOTEKI

Wieści z biblioteki
Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Nasielsku 
po wakacyjnej przerwie 
zaprasza wszystkich miło-
śników aktywnego wypo-
czynku na rajd rowerowy, 
który odbędzie się w nie-
dzielę, 9 września, trady-
cyjnie w samo południe. 
B ę d z i e  on p o ł ąc zony 
z Narodowym Czytaniem 
„Przedwiośnia” Stefana Że-
romskiego. Jednocześnie 
zapraszamy miłośników 
dobrej lektury, aby zapi-
sali się do Dyskusyjne-
go Klubu Książki, od lat 
prężnie działającego przy 
naszej bibliotece. Na naj-
b l iższe spotkanie DKK 
dla dorosłych zaprasza-
my w sobotę, 15 września, 
natomiast DKK dla dzieci 
i młodzieży będzie miało 
swoje spotkanie 20 września. Przypominamy, że w ramach DKK gwaran-
tujemy naszym klubowiczom nie tylko ciekawe dyskusje na temat książek,  
ale również atrakcje w postaci wyjazdów do teatru, spotkań autorskich i inne.

(b)

W kwietniu br. Nasielski Ośrodek 
Kultury ogłosił zwycięzców kon-
kursu „Mam patent na kulturę”. 
Wśród laureatów znaleźli się: Sto-
warzyszenie Artystyczno-Spo-
łeczne Skafander, zespół muzyczny 
Raggabarabanda i sołectwo Psucin. 
Wszyscy dostali wsparcie finanso-
we dla planowanych przez siebie 
inicjatyw kulturalnych. Stowarzy-
szenie Skafander zaproponowało 
Festiwal Muzyki Wielopokolenio-
wej „Pępek”, który ma się odbyć 
8 września br. NOK wspomógł tę 
inicjatywę kwotą ok. 5 tys. zł. Or-
ganizatorzy planują występy takich 
zespołów, jak: Wiejska Spec Kape-
la z Cieksyna, Cała Praga Śpiewa 
z Warszawy, Gwizdalanki z Gwizdał, 
Młodzieżówka z Sulejówka, Kumy 
z Komorowa, STAYnia z Warszawy, 
Kapela Lipy z Warszawy. Zagrać ma 
również zespół BUM BUM ORKe-
STAR i wystąpi teatr Makata ze sztu-
ką „Wesele”. 
Dodatkowo zaplanowano konkur-
sy rodzinne, stoiska z rękodzie-
łami i produktami regionalnymi, 
grochówkę z kuchni polowej oraz, 
jak głosi hasło na plakacie impre-
zy, jadło, picie i tańce z przytupem. 
W związku z przygotowaniem tak 
dużego przedsięwzięcia, orga-
nizatorzy zwracają się o pomoc  
do sponsorów. Poszukują pomo-

cy w sfinansowaniu 
poczęstunku dla za-
proszonych artystów 
(150 osób). Brakuje 
też na wynagrodze-
nie dla aktorów teatru 
Makata.
 – Do pełnej reali-
zacj i  projektu po-
trzebujemy około  
2 tys. zł . Będziemy 
b ardzo wdzi ę c zn i 
za każde wsparcie 
naszych działań na 
rzecz integracji lo-
kalnej społeczności 
– mówi Katarzyna 
Szczypek ze Stowa-
rzyszenia Artystycz-
n o - S p o ł e c z n e g o 
Skafander z Cieksy-
na. Dodajmy, że poza 
NOK-iem imprezę 
wsparł f inansowo Urząd Miejski 
w Nasielsku oraz Starostwo Powia-
tu Nowodworskiego.
W ŻN opisywaliśmy już także dzia-
łania kobiet z sołectwa Psucin, któ-
re w ramach projektu „Mam patent 
na kulturę” uczestniczyły w warsz-
tatach decoupage. Prace wyko-
nane podczas wszystkich spotkań 
zostaną wystawione w sobotę,  
25 sierpnia, kiedy to zaplanowano 

podsumowanie akcji i piknik inte-
gracyjny dla mieszkańców.
Zrealizowany został także projekt 
zespołu Raggabarabanda. Dofi-
nansowanie, jakie zespół  otrzymał 
od NOK-u opiewa na kwotę ponad 
3 tys. zł. W lipcu, dzięki tej pomo-
cy, nagrano teledysk do utworu 
pt. Spadam . Muzycy zachęcają  
do odsłuchania ich nowego kawał-
ka, który można znaleźć na kanale 
YouTube.pl.

E.G.

BUM BUM ORKeSTAR
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Dzieci garnki lepią
Nie trzeba być ani świętym, ani sławnym garncarzem, żeby zrobić, a do-
kładniej ulepić piękne garnki. Udowodniły to dzieci z naszej gminy, które 
w sobotę, 11 sierpnia br., wzięły udział  w warsztatach garncarskich zorga-
nizowanych przez Nasielski Ośrodek Kultury. 
Bardzo ciekawe zajęcia dla 25 - osobowej grupy dzieci prowadził Grze-
gorz Dybowski, renowator pracujący na co dzień w Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu. Prezentował  dzieciom wszystkie etapy, przez jakie 
musi przejść glina, by powstały z niej garnki.

Opowiadał przy tym wiele 
ciekawostek dotyczących 
tworzenia różnych przed-
miotów z gliny. Ceramiką, 
jak mówił pan Grzegorz, jako 
pierwsi zajmowali się Sume-
rowie, których pochodzenie 
datuje się na IV tysiąclecie 
p.n.e. Przede wszystkim jed-
nak to kobiety dbały o to, 
aby stworzyć sobie garnki,  
w których mogły przecho-
wywać m.in. pożywienie. 
- Nawet najbardziej sucha 
gl ina nie potrzebuje du-
żej i lości wody, aby była 
plastyczna, ponieważ jej 

właściwością jest duża 
wilgotność – mówił pan 
Grzegorz i zachęcał dzieci, 
by śmiało zasiadały przy 
kole garncarskim. 
Mali uczestnicy warszta-
tów bardzo szybko zorien-
towali się, w jaki sposób 
należy pracować w glinie 
i stworzyli ciekawe pra-
ce, które zabrali ze sobą  
do domu. Dzieci były bar-
dzo zadowolone z udziału 
w tych zajęciach. 

E.G. 

MUZYCZNIE

Nagroda Ministra dla Weroniki
W środę, 15 sierpnia, podczas obchodów Świę-
ta Wojska Polskiego w Warszawie, na błoniach 
Stadionu Narodowego, pod hasłem „Służymy 
Niepodległej”, miał miejsce koncert laureatów 
wieńczący ogólnopolski festiwal pod nazwą 
„Manewry Artystyczne Wojska Polskiego”. Ze-
brani pod sceną mogli wysłuchać i obejrzeć 
wielu utalentowanych młodych artystów, gdyż 
w finale brało udział ponad 200 osób.
Pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej 
zajęła nasielszczanka – Weronika Wapniewska, 
która zaśpiewała utwór Marka Grechuty Kronika 
oraz własną piosenkę Chmura. Akompaniowała 
jej Katarzyna Rawa. Szczególnym wyróżnieniem 
dla artystów było wręczenie nagrody przez sa-
mego ministra obrony narodowej, Mariusza 
Błaszczaka, który by także jej fundatorem. Gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

EL

U HARCERZY

Harcerskie wakacje 2018
Czas wakacyjnego wypoczynku 
owocnie i szybko upłynął Nasiel-
skiemu Środowisku ZHR. Harcerze 
podczas swojego 3-tygodniowe-
go obozu zdobyli wiele sprawności 
i przeżyli niezapomniane przygo-
dy, które pozostaną w pamięci  
na długo. O tym, jak przebiegał ich 
wyjazd, pisał już druh Daniel Kró-
lak – drużynowy 1 NDH-y „Błękit-
na Armia”. Natomiast dziewczynki 
z 1 Nasielskiej Gromady Zuche-
nek „Mieszkańcy Zaczarowanej 
Łąki” wyjechały na swoją kolo-
nię w Bieszczady, którą opiszemy 
w następnym numerze ŻN.
Dla harcerek, zuchenek i harcerzy, 
którzy nie wyjechali na swój waka-
cyjny wypoczynek zorganizowa-
liśmy dwa jednodniowe wyjazdy  
do Płocka i Warszawy. 

W pochmurny poranek, we wtorek 
10 lipca br. wyruszyliśmy do Płoc-
ka, aby zwiedzić Katedrę, Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego oraz 
zrelaksować się spacerem po ZOO. 
Deszcz nie przeszkodził w zwie-

dzaniu i szybko na niebie pokazało 
się słońce, które towarzyszyło nam 
do końca dnia. 
Miłą niespodziankę sprawił nam 
przyjaciel nasielskiego środowi-
ska hm. Albert Dyna, który zaprosił  
nas do zwiedzania płockiego Ra-

tusza. W bardzo ciekawy sposób 
przedstawiono nam historię Płoc-
ka, a na zakończenie każdy otrzy-
mał upominek od pana Prezydenta 
Miasta.  
Kolejny wyjazd odbył się we wto-
rek, 24 lipca br. do Centrum Na-
uki Kopernik do Warszawy. Zanim 
dotarliśmy do muzeum, spacero-
waliśmy po pięknych Łazienkach 
Warszawskich, poznając historię 
tego miejsca. Tym razem pogoda 
dopisała nam od rana. Po posiłku 
udaliśmy się do CNK, gdzie po-
dzieleni na grupy mogliśmy sami 
prowadzić doświadczenia w prze-
strzeni warsztatowej Majsterni. Czas 
upłynął nam szybko, kreatywnie 
i ciekawie.
Wakacyjny wypoczynek koń-
czy się nieubłaganie. Czas na plany  
na kolejny rok harcerski. Już dziś za-
praszamy wszystkich chętnych, któ-
rzy razem z nami chcieliby poznać 
smak harcerskiej przygody. Każda 
z naszych drużyn od września pro-
wadzi nabór do swoich jednostek. 

Phm. Ewa Kamińska
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U NAS  Z ŻYCIA PARAFII

Pożegnanie ks. Ostrowskiego
W niedzielę, 19 sierpnia br. parafia św. Wojciecha w Nasielsku pożegnała księdza 
Grzegorza A. Ostrowskiego, który przez pięć ostatnich lat w niej pełnił posługę 
wikariusza. 
Ks. Proboszcz Tadeusz Pepłoński przypomniał wszystkim zebranym na poran-
nej mszy świętej, jakie owoce tej posługi pozostaną w naszej parafii. Wśród nich 
wymienił m.in.: przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, prace 
z grupami parafialnymi, a szczególnie z Kołami Różańcowymi, Rodzinami Ka-
tolickimi z Problemem Alkoholowym, Ministrantami oraz Dziećmi z Papieskich 
Dzieł Misyjnych.
Ks. Proboszcz podziękował również za szerzenie kultu Matki Bożej przez wpro-
wadzenie nabożeństw pierwszych sobót miesiąca, Apeli Maryjnych oraz wielu 
pielgrzymek do Sanktuariów Maryjnych w Polsce i nie tylko. W pamięci wier-
nych pozostanie również Orszak Trzech Króli, Droga Światła i Koronka na uli-
cach miast. 
Zebrani na Eucharystii parafianie, a wśród nich przedstawiciele poszczególnych 
grup, dziękowali za pięć lat posługi ks. Grzegorza A. Ostrowskiego w naszej pa-
rafii. Pierwsi podziękowanie złożyli najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 1 jako reprezentacja dzieci, zaraz po nich podziękowała Akcja Katolicka, kate-
checi, Koła Różańcowe i Radio Maryja, Ministranci, Ruch Rodzin Nazareńskich 

oraz parafianie. 
Wszyscy życzyli, aby dobry Bóg w nowej 
parafii w Baboszewie zsyłał ks. Grzegorzowi 
wiele łask oraz dostarczał jak najwięcej po-
wodów do zadowolenia. 

E.K.
Składamy serdeczne podziękowa-
nia ks . Grzegorzowi Ostrowskiemu  
za życzliwość, współpracę, zaangażo-
wanie oraz relacjonowanie ważnych 
wydarzeń z życia parafii św. Wojciecha 
w naszym czasopiśmie. Na dalszą drogę 
życzymy Księdzu zdrowia, wielu Łask 
Bożych i życzliwych ludzi. Bóg zapłać 
za Twoją obecność wśród nas!

Iwona Pęcherzewska
Red. nacz. Życia Nasielska

Zlot motocyklowy ku pamięci 
kpt. Stefana Żbikowskiego
W środę, 15 sierpnia br. mieszkań-
cy naszego miasta mieli okazję 
podziwiać efektowny przejazd mo-
tocyklistów. Pretekstem do takiego 
wydarzenia było upamiętnienie ka-
pitana Stefana Żbikowskiego poprzez 
posadzenie Dębu Pamięci oraz od-
słonięcie tablicy pamiątkowej przy 
Szkole Podstawowej nr 1. Motocy-
kliści XVII Międzynarodowego Zlotu 
Motocyklowego MotoCud Radzy-
min 1920 w ramach programu „Ka-
tyń…ocalić od zapomnienia” przybyli  
do Nasielska z Radzymina.
W Radzyminie uroczystości rozpo-
częły się już przed południem, gdzie 
na grobie poległych w bitwie war-
szawskiej 1920 r. oraz pod pomnikiem 
motocyklisty złożono wiązanki kwia-
tów i zapalono znicze. Tam też w hoł-
dzie porucznik Janinie Lewandowskiej 
zasadzono katyński „Dąb Pamięci”. 
W południe kolumna motocykli wy-
ruszyła w trasę do Nasielska.
Do naszego miasta przybyło około 
1 000 motocyklistów z całej Polski. 
Uroczystości przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Nasielsku poprowadziła 
Barbara Lau z MotoCud Radzymin 
1920. Uczestniczyli w nich moto-
cykliści wraz z przedstawicielami 
władz lokalnych i mieszkańcami 
gminy.
Po odśpiewaniu hymnu, Artur Nor-
bert jako Komandor Nasielskiego 
Rajdu Motocyklowego przedstawił 
sylwetkę kapitana Stefana Żbikow-
skiego. Głos zabrał również Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, 
który podkreślił potrzebę kultywo-
wania pamięci o bohaterach wywo-
dzących się z nasielskich stron. 
Następnie ksiądz proboszcz Tade-
usz Pepłoński poświęcił miejsce 
pamięci, w którym chwilę póź-

niej uroczyście zasa-
dzono Dąb Pamięci 
w ziemi przywiezionej 
z miejsc mordu z Katy-
nia Miednoje, Bykowni 
i Kuropaty. Honory  
te rozpoczęli człon-
kowie rodziny za-
mordowanego, panie: 
Teresa Stromecka 
i Teresa Glinicka. Uro-
czyście odsłonięto 
też tablicę pamiątko-
wą. Na koniec uroczystości burmistrz 
Nasielska wraz z Katarzyną Świder-
ską dyrektor Szkoły Podstawowej  
nr 1 złożyli kwiaty przed tablicą upa-
miętniającą kapitana Żbikowskiego. 
Po części oficjalnej zgromadzeni udali 
się na teren przy hali sportowej, gdzie 
dla gości przygotowano grochówkę 
i kiełbaski z grilla.
Na organizację wydarzenia burmistrz 
Nasielska przekazał klubowi Moto-
Cud Radzymin 1920 kwotę 7 000 zł., 
a obsługę techniczno-organizacyjną 
zapewnili pan Artur Nojbert, pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 

Nasielskiego Ośrodka Kultury i Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Nasielsku.
Dąb ufundowali nasielscy motocy-
kliści, głaz podarował i ustawił Leszek 
Kaczyński, natomiast tablicę wykonał 
Wiesław Bożym. W ten symboliczny 
sposób uhonorowano pamięć o kapi-
tanie Żbikowskim, który został zamor-
dowany w Katyniu, razem z tysiącami 
innych Polaków.

Michał B.

Kim był kpt. Stefan Żbikowski?
Syn Jana i Józefy urodzony 24 lutego 1901 roku w Górkach-Baćkach 
koło Winnicy. W 1923 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w War-
szawie. W wojnie polsko-bolszewickiej walczył jako ochotnik 210 Pułku 
Ułanów. Ukończył Kurs Baonu Podchorążych Rezerwy nr 7 w Śremie. 
W 1929 r. uzyskał stopień podporucznika, a 1 stycznia 1935 roku awan-
sował do stopnia porucznika i otrzymał przydział mobilizacyjny do 13. 
Pułku Piechoty z Pułtuska. W Szkole Powszechnej w Nasielsku był na-
uczycielem wychowania fizycznego. Bardzo lubił pracować z młodzie-
żą i prowadził lokalną drużynę towarzystwa „Sokół”. Był uczestnikiem 
Kampanii Wrześniowej, a po jej klęsce dostał się do niewoli radzieckiej. 
Następnie wraz z tysiącami polskich oficerów został bestialsko zamordo-
wany przez sowieckich oprawców w Katyniu w 1940 roku. Pośmiertnie 
został awansowany do stopnia kapitana.
Żona kpt. Żbikowskiego była nauczycielką. Mieli dwóch synów – star-
szy zginął od kuli w 1945 r. w czasie przejścia frontu w okolicy Nasielska, 
młodszy zmarł w pułtuskim szpitalu na zapalenie opon mózgowych.

(za http://facebook.com/dawny.nasielsk)
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UROCZYSTOŚCI. Nasielsk - Borkowo

W hołdzie bohaterom 1920 r.
Nasielsk
W środę, 15 sierpnia br., miesz-
kańcy naszej gminy spotkali się  
na nasielskim cmentarzu parafial-
nym, by oddać hołd żołnierzom 
poległym w wojnie polsko-bol-
szewickiej w 1920 roku. 
W uroczystości udział wzięli żoł-
nierze 2 . Mazowieckiego Puł-

ku Saperów z Kazunia Nowego,  
zaś modlitwę za poległych odmó-
wił ks. Damian Klimkowski. 
W trakcie uroczystości delegacje 
ze szkół, instytucji oraz organizacji 
działających w naszej gminie zło-
żyły kwiaty na grobie polskich żoł-
nierzy. 
Następnie zebrani przeszli do ko-
ścioła, gdzie w intencji Ojczyzny 
oraz Bohaterów Poległych w 1920 

roku została odprawiona msza 
święta. 

Borkowo
W  s o b o t ę ,  1 8  s i e r p n i a  b r . , 
w Borkowie odbyły się obchody  
98. Rocznicy Bitwy nad Wkrą. Jak 
co roku przedstawiciele wojska, 
lokalnych władz oraz mieszkańcy 
zgromadzili się przed pomnikiem 

upamiętniającym boha-
terów poległych w tym 
rej on ie w 1920 roku,  
by wziąć udział we mszy 
świętej i Apelu Pamięci. 
W uroczystościach udział 
wzięła Kompania Hono-
rowa 2. Mazowieckiego 
Pułku Saperów z Kazunia 
Nowego pod dowódz-
twem pułkownika Roberta 
Kamińskiego oraz Orkie-

stra Wojskowa z Siedlec pod batutą 
Michała Kryńskiego. 
W tym roku do Bor-
kowa przybyli: ks. rek-
tor Tadeusz Tomasiński, 
Artur Standowicz wice-
wojewoda mazowiec-
ki, Mariusz Grabowski 
dyrektor Delegatury 
Urzędu Wojewódzkie-
go w Ostrołęce, Piotr 

Wojciechowski radny sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego, admi-
rał Jarosław Ziemiański, Radosław 
Rybicki z Urzędu Marszałkowskie-
go województwa mazowieckie-
go, Kamil Szafrański dyrektor biura 
poselskiego Jacka Sasina, Paweł 
Calak wicestarosta nowodwor-
ski, radni nasielskiej Rady Miejskiej 
i Rady Powiatu Nowodworskiego, 
przedstawicieli środowisk komba-
tanckich, gminnych jednostek or-
ganizacyjnych oraz stowarzyszeń. 
Mszy św. przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. porucznik Antoni Hu-
meniuk. 
Po zakończeniu eucharystii i po 
odegraniu hymnu państwowego 
głos zabrali zaproszeni goście, któ-
rzy w swoich przemówieniach 
podkreślali wagę bitwy warszaw-
skiej dla losów wojny polsko – 

b o l s z e w i c k i e j 
1920 roku. Wie-
le słów padło też 
na temat hono-
ru i odwagi pol-
skiego żołnierza 
oraz poczucia 
patriotyzmu. 
Następnie odbył się Apel Pamięci, 
który odczytała major Agnieszka 
Królak, później została oddana sal-
wa honorowa, następnie delegacje 
złożyły pod pomnikiem wieńce. 
W drugiej części uroczystości zgro-
madzeni obejrzeli rekonstrukcję 
walk polsko – bolszewickich, jakie 

rozegrały się nad Wkrą w 1920 r. 
Narratorem tegorocznej insceni-
zacji, która przygotowana została 
przez stowarzyszenie Rok 1920, 
był Michał Miazga. 
Podczas tegorocznych uroczy-
stości goście mogli posil ić się 
grochówką, którą przygotowali 
druhowie z OSP Cieksyn. 

(red.)

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny,  
które mogą uczulać
Żyjemy w czasach, kiedy coraz więcej osób jest uczulonych  
na różne substancje. Uczulać mogą np. substancje chemiczne, roztocza 
znajdujące się w kurzu, zarodniki niektórych grzybów, sierść zwierząt, 
jad owadów zapylających, a także soki roślinne, pyłki kwiatowe czy sub-
stancje zapachowe.
Chociaż istnieje bardzo dużo roślin, które mogą wywołać reakcję 
alergiczną, to osoby uczulone nie muszą z tego powodu rezygnować 
z posiadania ogrodu. Planując swój ogród, zwłaszcza taki, w którym 
będą przebywać osoby z alergią, wystarczy starannie dobrać rośliny 
i zrezygnować z uprawy tych roślin, których substancje zapachowe, pyłki 
kwiatowe czy zarodniki najczęściej uczulają. Niestety, mimo szczerych 
chęci nie da się i tak uniknąć kontaktu z pyłkami roślin, które powodują 
uczulenie, gdyż te mogą być przenoszone przez wiatr z działek sąsiadów. 
Nie da się więc całkowicie wyeliminować negatywnego oddziaływania 
pyłków, ale można je chociaż częściowo ograniczyć. Najczęściej 
uczulają rośliny, których pyłki przenoszone są przez wiatr (rośliny wiat-
ropylne). Odpowiednimi roślinami dla alergików są te zapylane przez ow-
ady, ale w tej grupie też są rośliny, które w zależności od budowy kwiatu 
mogą rozsiewać pyłek.
W miejscach, gdzie rosną rośliny miododajne (wabiące pszczoły),  
np. żywokost lekarski, dynia zwyczajna, miodunka plamista, nie powinny 
przebywać osoby uczulone na ich jad. Jeśli wśród bliskich nam osób są 
osoby uczulone na jad owadów błonkoskrzydłych lepiej zrezygnować 
z uprawy roślin wabiących pszczoły, trzmiele czy osy.
Alergenami mogą być również trawy i chwasty, np. babka lancetowata, 
mniszek lekarski (zwany potocznie mleczem), szczaw, pokrzywa, ko-
mosa, bylica.
Bardzo trudno jest wybrać rośliny do ogrodu alergików. Większość 
drzew liściastych zaliczane jest do alergenów. Drzewa liściaste, które 
mogą uczulać to brzoza, dąb, grab, jesion, lipa, leszczyna, topola, wiąz, 
wierzba.
Dotknięcie niektórych roślin ogrodowych powoduje alergię skórną, 
np. rumień, bąble, krostki. Podrażniać mogą drobne włoski występujące 
na liściach i łodygach niektórych roślin, np. rzodkiewki, ogórków, po-
midorów, chmielu, opuncji, malwy czy też sok zawarty w niektórych 
roślinach, np. pierwiosnkach, nagietkach, pelargoniach, pokrzywie zwyc-
zajnej. Sok niektórych roślin nie tylko uczula, ale jest trujący. Sok trujący 
posiadają np. bluszcz pospolity, ciemiernik, wawrzynek wilczełyko, wil-
czomlecze.
Dodatkowym czynnikiem zwiększającym pojawienie się objawów 
skórnych są promienie ultraf ioletowe. Substancje fototoksyczne 
zawierają między innymi rośliny takie, jak: jaskier, dziurawiec, dyp-
tam jesionolistny, koniczyna, różne gatunki barszczu, np. barszcz 
Sosnowskiego, barszcz kaukaski, a także pomarańcza, cytryna, figa pos-
polita, pszenica, ale też czosnek, koper, seler, marchew i pietruszka. Silną 
alergię może wywołać też zapach, np. lilii, chryzantem, kosaćców, nar-
cyzów.
Według dostępnej literatury, wśród drzew i krzewów liściastych są też 
takie, które nie wywołują alergii, np. klon czerwony, głóg dwuszyjkowy, 
dereń, tulipanowiec, bukszpan, irga, berberys, hortensja, złotlin japoński, 
krzewuszka, drzewa owocowe (grusza domowa, jabłoń pospolita, wiśnia, 
czereśnia, śliwa) oraz niektóre krzewy np. pigwowiec chiński, tawuły, 
perukowiec podolski, forsycja, kalina koralowa, krzewuszka cudowna, 
pełnokwiatowy złotlin japoński.
Lepsze dla alergików są rośliny, które mają kwiaty zamknięte i są za-
pylane przez owady. Kwiaty rurkowate mają pręciki z pyłkiem wewnątrz, 
który nie jest przenoszony przez wiatr. Do takich roślin kwitnących 
zalicza się wyżlin (lwia paszcza). Im głębiej ukryty pyłek, tym lepiej dla 
osób uczulonych. Inną rośliną, u której pręciki są ukryte wewnątrz kwi-
atu, jest miodunka oraz niezapominajka. Niektóre pierwiosnki też mają 
pręciki schowane w rurkowatej części kwiatów. Pierwiosnki zawierają 
też mało alergenów. U roślin dwupiennych (męskich i żeńskich) pyłek 
i pręciki znajdują się wyłącznie na okazach męskich. Dlatego w ogrodzie 
alergików lepiej jest posadzić okazy żeńskie. Lepszymi roślinami 
do wykorzystania w ogrodzie alergika są te z pełnymi kwiatami,  
np. pełnokwiatowe odmiany pelargonii, słoneczników, astrów, nagiet-
ków, stokrotek – te nie produkują pyłku lub wytwarzają go bardzo mało. 
Pełnokwiatowe odmiany piwonii natomiast mają pręciki przekształcone 
w płatki. W ogrodzie alergików mogą się też znaleźć niektóre byliny 
i rośliny jednoroczne, które zawierają mało alergenów. Każda osoba 
indywidualnie musi podjąć decyzję, czy daną roślinę może umieścić 
w swoim ogrodzie, gdyż jedną osobę będzie uczulał pyłek, a drugą za-
pach danej rośliny.

Elżbieta K.
Opracowano na podstawie książki Brigitte Klemme „Ogród dla alergika”, 
Działkowiec 4/2015 oraz  wiedzy własnej.

ROŚLINA MIESIĄCA

Chaber wielkogłówkowy
Chaber wielkogłówkowy jest łatwą w pielęgnacji 
wysoką byliną. Jest rośliną światłolubną. Dobrze 
rośnie na glebach przepuszczalnych o odczynie 
zasadowym. Dobrze znosi suszę. Osiąga wyso-
kość ok 100 cm. Kwitnie od lipca do sierpnia. 
Kwiaty osadzone są po kilka na sztywnych, gru-
bych łodygach. Po przekwitnięciu na łodygach 
pozostają bardzo ładne koszyczki o średnicy  
ok. 5-8 cm Nadaje się na kwiat cięty lub do za-
suszenia w celu wykorzystania do suchych bu-
kietów. Bylina ta bywa sadzona na rabatach lub 
pojedynczo w większych ogrodach. Roślinę tę 
należy rozmnażać przede wszystkim przez wy-
siew nasion lub z sadzonek korzeniowych.

E.K.

NASZE SPRAWY

Ks. Rektor Tadeusz Tomasiński  
w Borkowie
Tegoroczna sierpniowa uroczy-
stość w Borkowie zgromadziła 
wielu wspaniałych gości. Wśród 
nich był na tej uroczystości zna-
komity nasielszczanin z urodzenia,  
ks. Rektor Tadeusz Tomasiński.
„Życie Nasielska” wielokrotnie pi-
sało o tym wyjątkowym Kapłanie. 
Nasze miasto nadało mu tytuł Ho-
norowego Obywatela Nasielska. 
Wydaje się jednak, że jest on jed-
nak zbyt mało znany i rozpozna-
wany w naszej Gminie. A znany 
być powinien, bo jest to osoba za-
służona dla Kościoła, Kościoła Pol-
skiego, ziemi mazowieckiej, no i dla 
Kościoła Nasielskiego oraz nasiel-
skiej ziemi.
Ksiądz Tadeusz znakomicie wpisu-
je się w stulecie odrodzonego pań-
stwa polskiego. I nie chodzi o lata 
jego życia. Ma ich prawie STO.  
Do setki brakuje mu tylko 5 lat. 
Urodził się już w wolnej Polsce 
(1923 r.). Nie dane mu było jednak 
przeżyć tych lat w błogim spokoju. 
Jego życie nie było usłane różami, 
chociaż większa część była radosna 
i dawała mu powód do dumy. Jego 
młodzieńcze lata przypadły na czas 
wojny, która i w jego życiu zostawi-
ła swój ślad. Kiedy szykował się do 
kapłaństwa, los sprawił, że otarł się 
o wojsko (AK), a następnie o wyda-
rzenia związane z powstaniem war-
szawskim. 
Te trudne lata  n ie skończ ył y 
się wraz z zakończeniem woj-
ny w roku 1945. Przygotowywał 
się do kapłaństwa. Musiał wyróż-

niać się wśród młodych kandy-
datów do tego stanu, skoro jego 
przełożeni skierowali go na dal-
sze studia do Rzymu. Tu spotkał 
się z Karolem Wojtyłą, później-
szym papieżem Janem Pawłem II.  
Nie było to jednak pierwsze spotka-
nie tych dwóch kapłanów.
Święcenia prz yją ł  w R z ymie .  
Nie dane mu było jednak odpra-
wić Mszy św. Prymicyjnej w jego 
rodzinnym Nasielsku. Odprawił  
j ą  w p ięć d zie s iąt  la t  p óźniej .  
W tzw. międzyczasie został przez 
komunistyczne władze pozbawio-
ny polskiego obywatelstwa. Nada-
nie mu honorowego obywatelstwa 
Nasielska sprawiło Kapłanowi wiel-
ką radość. Odzyskał także polskie 
obywatelstwo.
N aj p i e r w p o s ł u gę  k a p ł ań ską 
 i nie tylko stricte kapłańską pełnił 

w Rzymie. Później jego przełoże-
ni ze Stowarzyszenia Księży Pal-
lotynów skierowali go do Paryża 
(Osny). Tu działał na rzecz Stowa-
rzyszenia, ale to, co robił, bardzo 
przydało się kościołowi polskiemu. 
Ściśle współpracował z Prymasem 
Tysiąclecia ks. kardynałem Stefa-
nem Wyszyńskim. A było to w la-
tach, kiedy Kościół Polski świętował 
tysięczną rocznicę Chrztu Polski 
(Millenium).
Przyszły lata przemian ustrojo-
wych w Polsce, przyszedł czas,  
że mógł przyjeżdżać do kraju. 
Wspierał w miarę swych możli-
wości wiele polskich parafii, w tym 
chyba najbardziej parafię nasielską. 
Mało kto dzisiaj pamięta czas, kie-
dy do Nasielska z Paryża przyjeż-
dżały tiry z darami. Wiele z nich  
kierował tu ks. Tadeusz Tomasiński. 
W Paryżu i w Osny często podej-
mował gości z Nasielska.
Nasielsk wyróżnił ks. Rektora ho-
norowym obywatelstwem, Sejmik 
Mazowiecki nadał mu odznacze-
nie Pro Masovia. Posiada także 
wysokie odznaczenia państwowe.
W tym roku spełniło się jeszcze 
jedno z jego marzeń: oddał hołd 
żołnierzom walczącym w ramach 
bitwy warszawskiej w 1920 r.  
na nasielskim odcinku frontu. Po-
przez swą modlitwę patronował 
budowie tego pomnika. Grób 
rodziców ks. Tadeusza Tomasiń-
skiego znajduje się na nasielskim 
cmentarzu tuż obok Grobu Nie-
znanego Żołnierza.

andrzej zawadzki
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Pozyskują środki 
zewnętrzne
Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku złożyli w ostatnim czasie 
pięć wniosków w celu pozyskania 
środków zewnętrznych na zada-
nia aktywizujące nasielską społecz-
ność. Każdy z nich jest skierowany 
do innej grupy i dotyczy innego za-
gadnienia.
Gmina cały czas czeka na ostatecz-
ną decyzję instytucji, do których 
składane był y wnioski. Wiado-
mo już, że sukcesem gminy jest 
złożony ostatnio projekt Młodzi  
na start - możliwości jakie dają fun-
dusze europejskie osobom z gru-
py NEET. Jak informują pracownicy 
administracji z Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, zajmujący się wnio-
skiem, celem tego projektu bę-
dzie przeszkolenie 20 młodych 
(do 29 r. ż) osób z grupy NEET,  
tj. nie pracujących, nie uczących się,  
nie doszkalających się. 
Część oficjalna zostanie poprowa-
dzona przez przedstawiciela Cen-
tralnego Punktu Informacyjnego 
o Funduszach Europejskich. Po niej 
nastąpi dyskusja z Tomaszem Bień-
kowskim, który przedstawi swoją 
historię pozyskania środków unij-
nych na tłocznię soków. Uczestnicy 
szkolenia otrzymają także wspar-
cie psychologa. Wniosek złożono 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwo-
ju w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Techniczna. Łączny koszt 
inwestycji to 10 625,50 zł. Gmina 
próbowała pozyskać 9 984,50 zł. 
Ostatecznie przyznano na ten cel 
5 700 zł.
Kolejny projekt, na który gmi-
na Nasielsk podjęła próbę pozy-
skania funduszu, skierowany jest  
do matek, które chcą wrócić  
po urlopie macierzyńskim lub wy-
chowawczym na rynek pracy. Tytuł 
projektu to: Jestem mamą. Mogę 
wszystko! - możliwości jakie dają 
kobietom powracającym na rynek 
pracy fundusze europejskie. Prze-
szkolonych może być 20 kobiet. 
Jako prelegenci zostali zaproszeni 
przedstawiciele Centralnego Punk-
tu Informacyjnego o Funduszach 
Europejskich, Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Zielone Mosty Narwi” oraz 
Agata Komorowska, coach zna-
na z programów medialnych typu 
„Dzień Dobry TVN” czy „Pytanie 
na śniadanie”. Dodatkowo jest autor-
ką bloga i książek. Wniosek złożono 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna. Łączny koszt 
projektu to 10 860,50 zł. Środki 
o jakie ubiega się gmina to: 9 750 zł.

Następny projekt zatytułowany jest: 
Ja w Internecie. Celem projektu jest 
przeszkolenie 120 osób w zakresie 
funkcjonowania w Internecie. Pro-
jekt skierowany ma być do czterech 
grup, stąd cztery bloki tematyczne: 
Rodzic w internecie; Moje finanse 
i transakcje w sieci, Działam w sie-
ciach społecznościowych, Rolnik 
w sieci . Nauka ma dotyczyć: wy-
pełniania wniosków online, ko-
rzystania z konta ePUAP, profilu 
zaufanego, rozliczeń podatkowych, 
działań w sieciach społecznościo-
wych, zapoznania się z zasadami 
wykorzystania twórczości innych 
osób zgodnie z prawem, dzielenia 
się własną twórczością, współdzia-
łaniem z innymi użytkownikami, 
reagowaniem na zagrożenia typu 
hate i trolling. Poza szkoleniem gmi-
na planuje zakup 13 komputerów, 
które zostaną przekazane wybranej 
szkole. Program jest finansowany 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1 „Działania szkolenio-
we na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”. Operatorem Progra-
mu jest Fundacja Legalna Kultura. 
Łączny koszt projektu to 67 200 zł 
(środki przekazane w formie grantu 
80% i 20%). Gmina wnioskuje o do-
finansowanie w wysokości 100%.
Złożono także projekt pt. Najak-
tywniejsze sołectwo Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich – Sukcesy 
widać po sąsiedzku do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, De-
partamentu Rolnictwa i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. Łączna 
pula nagród w konkursie wynosi  
15 tys. zł. Podziału nagród doko-
na Komisja Konkursowa. Wszystkie 
sołectwa biorące udział w konkur-
sie otrzymają gadżety promujące 
Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz Krajową Sieć Obszarów 
Wiejskich. Gmina Nasielsk zgłosiła  
do konkursu sołectwo Cieksyn.
Trwa też kompletowanie doku-
mentacj i,  aby złożyć wniosek  
na Najaktywniejszą liderkę obsza-
rów wiejskich w województwie 
mazowieckim. Pula nagród w Kon-
kursie wynosi maksymalnie 10.000 
zł brutto. Wniosek będzie złożony 
do Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego w War-
szawie Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zgłoszona została kandydatura Kin-
gi Szczypek z Cieksyna.

E.G.

Nasielski Bieg Terenowy
Nasielski Bieg Terenowy przeszedł 
już do historii, a sądząc po opiniach 
naszych gości, na długo pozostanie  
w pamięci. W niedzielę, 12 sierpnia br., 
zorganizowaliśmy nasz pierwszy bieg 
pn. „Nasielski Bieg Terenowy”. Dzięki 
uprzejmości pana Krzysztofa Łuka-
szewicza, prezesa Fundacji „Centrum 
Ochrony Środowiska”, mogliśmy 
przygotować bieg w otoczeniu ziele-
ni Lasu Chrcyńskiego. Zależało nam 
na tym, aby była to impreza o cha-
rakterze piknikowym, rodzinnym,  
by każdy mógł aktywnie spędzić czas 
na świeżym powietrzu. W tym dniu 
pogoda rozpieszczała biegaczy przez 
cały czas trwania zawodów.
Pierwsi zawodnicy pojawili się w nie-
dzielę już o godzinie 9.00, by ode-
brać swój pakiet i numer startowy. 
Biuro zawodów pracowało na naj-
wyższych obrotach do ostatnich mi-
nut przed biegiem, gdyż czekaliśmy 
na spóźnialskich lub niezdecydowa-
nych. Jak na pierwszy nasz bieg i ka-
meralny charakter imprezy, pojawiło 
się naprawdę sporo moc-
nych zawodników.
Przed biegiem porządną 
rozgrzewkę poprowadziła 
Zuzanna Białorucka, uty-
tułowana i doświadczo-
na zawodniczka i trenerka 
karate. O nawodnienie 
uczestników biegu dbał 
Klub Zdrowego Stylu Ży-
cia „Herbalife”. Każdy mógł 
napić się napoju CR7, pre-
paratu elektrolitowo –wę-
glowodanowego, a także 
dokonać pomiaru składu 
masy ciała.
Po dobrym przygoto-
waniu, o godzinie 11.00 
ruszyli uczestnicy biegu  
na 6 km. Trasa wiodła przez zielone, 
leśne tereny. Padający poprzedniego 
dnia deszcz utworzył kilka grząskich 
miejsc, ale jednocześnie zrobiło się 
chłodniej i przyjemniej się biegło. 
Jako pierwszy linię mety przekroczył 
Rafał Smoliński z czasem 00:21:45 
z PSP Przasnysz, kolejno finiszowa-
li Adam Zalewski i Łukasz Malinow-
ski z Nasielsk Baszta Team. Pierwsza 
kobieta na mecie to Klaudia Kra-
jewska z MGK Legionowo z cza-
sem 00:28:09. Metę przekroczyło  
80 biegaczy, a nad dokładnością po-
miaru czasu czuwała Agencja Marke-
tingu Sportowego „Projekt Igrzyska”. 
Zawody miały charakter rodzinny, 
więc nie mogło zabraknąć dzieci  
 młodzieży. Dla najmłodszych biega-
czy zostały przygotowane dwie tra-
sy biegu na 800 i na 300 m. Wśród 
dzieci widać było również zaciętą 
rywalizację. Najmłodszy zawodnik 
biegu urodził się w 2017 r., wbiegł  
na metę po 300 m jako ostatni i 
podbił serca wszystkich uczestników 
imprezy. Na każdego zawodnika  
na mecie czekał pamiątkowy medal, 
zaprojektowany przez Pracownię Re-
klamy Retro Wojciecha „Kisiela” Ki-
sielińskiego, zaś najlepsi zawodnicy 
otrzymali statuetki wykonane przez 
firmę Berta&Gravomach.
Wśród wszystkich biegaczy rozlo-
sowano nagrody ufundowane przez 
sklep ArtBiur, salon BloodyMary, klub 

PomarańczaFit, Pizzerię „Salermo”, 
Nasielski Ośrodek Kultury. Nic tak  
po biegu nie smakuje, jak dobre je-
dzenie. Na biegaczy i kibiców czekała 
kiełbaska z ogniska, którą sponsoro-
wał Piotr Gogolewski, domowe ciasta 
pieczone przez członkinie stowarzy-
szenia oraz pyszne jabłuszka, które za-
fundował Robert Siwy. 
Opiekę nad najmłodszymi zapew-
niła Grażyna Rosiak z „Magii Uśmie-
chu”. Dzieci miały wspaniałą zabawę 
przy puszczaniu baniek mydlanych 
przygotowanych według specjalnej 
receptury, robieniu zwierzątek z ba-
lonów, malowaniu twarzy i wielu in-
nych atrakcjach. Uśmiech z ich twarzy 
nie znikał do samego końca imprezy. 
Po Nasielskim Biegu Terenowym po-
zostało mnóstwo wspomnień, zdjęć 
i filmów. O obsługę fotograficzną za-
dbał Marcin Tracz oraz Robert Sierz-
putowski, a o nagłośnienie Nasielski 
Ośrodek Kultury. 
Nad bezpieczeństwem biegaczy 
czuwała Ochotnicza Straż Pożarna 

z Jackowa oraz karetka 
Pogotowie Ratunkowe 
Nasielska. W czasie impre-
zy zbieraliśmy do puszki 
na karmę dla psów z Fun-
dacji „Centrum Ochrony 
Środowiska”, z zebranych 
środków zostanie zaku-
piona karma.
Ten bieg nie odbyłby się, 
gdyby nie biegacze i kibi-
ce. To oni swoją postawą 
i uśmiechem stworzy-
li niesamowitą atmos-
ferę t ych zawodów.  
Za sukcesem stoją przede 
wszystkim członkowie 
stowarzyszenia, którzy 
włączyli się w przygo-
towania, którzy dniami  
i nocami pracowali, dba-
jąc o każdy szczegół.  
Na pewno pojawiły się 
jakieś niedociągnięcia  
z naszej strony, ale mamy 
nadzieję, że przymknęli-
ście na nie oko.
Miała to być kameralna, 
skromna impreza, a wy-
szło świetne spotkanie. 
Nie obiecujemy, ale kto 
wie, może za rok zorgani-
zujemy podobną imprezę 
z jeszcze większą dawką 
pozytywnej energii.

Organizator:
Stowarzyszenie „Nasielsk Baszta 
Team”.
Bieg był współfinansowany ze środ-
ków gminy Nasielsk w ramach re-
alizacji zadania publicznego Gminy 
Nasielsk w 2018 roku z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu.
Sponsorzy/partnerzy:
Fundacja „Centrum Ochrony Środo-
wiska”, Hurtowania Budowlana „Tani 
Dom”, Apteka „Arnica”, P.H. „Guli-
wer”, PomarańczaFit, „Bloody Mary 
Studio Tatuażu Magdalena Piecho-
wicz”, Pizzeria „Salermo”, Nasielski 
Ośrodek Kultury, „Artbiur” FHU. 
Frączkiewicz K., Klub Zdrowego Sty-
lu Życia „Herbalife”, Piotr Gogolewski 
Sklep mięsny, Animator dziecięcy 
Grażyna Rosiak „Magia uśmiechu”, 
Berta&Gravomach. Marcin Chrustow-
ski, P.H.U. „Bryśkiewicz”, Pracownia 
Reklamy Retro Wojciech „Kisiel” Ki-
sieliński, RS English School.

(IW)

Klasyfikacja OPEN kobiety
1. Klaudia Krajewska – MGK Legionowo – 00:28:09
2. Magdalena Perchaluk – ENTRE.PL Team – 00:29:45
3. Aleksandra Szczurowska – Rozbiegany Nowy Dwór 
– 00:30:22
Klasyfikacja OPEN mężczyźni
1. Rafał Smoliński – PSP Przasnysz – 00:21:45
2. Adam Zalewski – Nasielsk Baszta Team – 00:23:11
3. Łukasz Malinowski - Nasielsk Baszta Team – 00:23:52

Klasyfikacja wiekowa do 30 r. ż. 
Kobiety
1. Aleksandra Zgodzińska – 00:32:00
2. Aldona Zawadzka – 00:33:27
3. Monika Osińska – 00:36:34
Mężczyźni
1. Karol Bielec – Rozbiegany Nowy Dwór – 00:25:17
2. Patryk Wleszczak – 00:26:07
3. Arkadiusz Żyła – Nasielsk Baszta Team – 00:26:27

Klasyfikacja wiekowa 30-50 r. ż. 
Kobiety
1. Karolina Renkiewicz-Saliszewska – 00:30:43
2. Anna Jaworek – Rozbiegany Nowy Dwór – 00:31:35
3. Eliza Witkowska – Nasielsk Baszta Team – 00:34:31
Mężczyźni
1. Marek Ratyński – Otwocki Tupacz – 00:24:29 
2. Sebastian Strumnik – Rozbiegany Nowy Dwór – 
00:24:50
3. Marcin Banaszkiewicz – Lider Winnica – 00:24:53
Klasyfikacja wiekowa powyżej 50 r. ż. 
Kobiety
1. Małgorzata Szadura – Wieliszew Heron Team – 00:32:24
2. Justyna Grad – 00:37:38
Mężczyźni
1. Ryszard Łukaszewicz - 00:25:20
2. Sławomir Salwin - Wieliszew Heron Team – 00:28:18
3. Zbigniew Gorząch – 00:32:11
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Dobre odżywianie
Kodeks Dobrych Praktyk  
cześć III
Psy piją dużo wody, zatem dostęp 
do czystej, świeżej wody bez ogra-
niczeń jest konieczny dla utrzyma-
nia psa w zdrowiu. Drugim filarem 
jest odpowiednie, zbilansowane 
pożywienie.  
Resztki z domowego stołu nie będą 
służyły psu (a na pewno nie będzie 
to posiłek zbilansowany), niektóre 
zaś produkty mogą być szkodli-
we (rodzynki, czekolada, cebula). 
Potrzeby żywieniowe psa zależą  
od wieku, płci, aktywności, a na-
wet od tego, czy pies został wy-
kastrowany/wysterylizowany. Pies 
potrzebuje przynajmniej jedne-
go posiłku dziennie i to, co zje/
ile zje zależy od typu jedzenia, 
wagi ciała, aktywności. Dorosły 
pies powinien mieć stabilną wagę 
odpowiednią do wieku, płci, rasy 
 i poziomu aktywności. Nie powi-
nien być ani zbyt chudy, ani zbyt 

gruby. Zarówno przekarmienie, jak 
i niedożywienie powodować bę-
dzie choroby. Nagła zmiana diety 
może powodować u psów pro-
blemy trawienne. Intensywne ćwi-
czenia, zabawy krótko przed lub  
po posiłku również mogą być dla 
psa szkodliwe.  
O czym warto pamiętać?
 – Zapewnij psu dostęp do czystej, 
świeżej wody przez cały czas.
 – Sprawdź, czy pies nie jest zbyt chu-
dy/otyły, czy jego waga jest stabilna 
i odpowiednia do potrzeb psa, jego 
wieku, rasy, płci i aktywności.
 – Gwałtowna zmiana w ilości zjada-
nych porcji/wypitej wody przez psa 
może świadczyć o jego zdrowotnych 
problemach. Warto wtedy skonsulto-
wać się z lekarzem weterynarii.
 – Czytaj etykiety na opakowaniach 
z psią karmą i porcjuj jedzenie zgod-
nie z instrukcją, obserwując jed-
nocześnie, czy pies nie dostaje jej  
za mało/za dużo.

– Psy mogą mieć 
t a k ż e  s p e c j a l n e , 
niestandardowe potrzeby żywie-
niowe, szczególnie jeśli chodzi  
o szczenięta, suki w ciąży i karmią-
ce, oraz psy starsze lub chore.
– Karm psa raz dziennie, o ile we-
terynarz nie zalecił inaczej.
 – Nie zmieniaj diety swojego psa 
nagle. Zmiany powinny być wpro-
wadzane stopniowo przez kilka 
dni.
– Przed karmieniem i tuż po nim 
nie baw się intensywnie z psem/
nie trenuj go (nieprzestrzeganie 
tej zasady może spowodować u 
psa skręt żołądka, co kończy się 
śmiercią psa w ogromnym cier-
pieniu).
Jeśli nie masz pewności co robić, 
zasięgnij porady weterynarza bądź 
skorzystaj z dobrego, wiarygodne-
go źródła.

Źródło:  
Fundacja Wspomagania Wsi.

Z UM

Konkursy ekologiczne 
rozstrzygnięte
Kontynuując tradycję z ubie-
głego roku, w 2018 r. ogło-
szona została druga edycja 
konkursów ekologicznych or-
ganizowanych przez Burmistrza 
Nasielska, na: Najładniejsze so-
łectwo w Gminie Nasielsk, Naj-
ładniejszą posesję w Gminie 
Nasielsk, Najpiękniejszy balkon 
w Gminie Nasielsk.
Konkursy miały na celu m.in.: 
propagowanie działań ekolo-
gicznych, uwrażliwianie na dba-
łość o środowisko naturalne 
oraz inspirowanie aktywności 
mieszkańców Gminy Nasielsk 
w zakresie dbałości o estetykę 
swojego miejsca zamieszkania. 

W roku 2018, w związku z przystąpieniem przez 
Gminę Nasielsk do drugiej edycji akcji „Manifest 
Gmin Przyjaznych Pszczołom”, wśród kryteriów 
oceny zgłoszonych sołectw, posesji czy balko-
nów brane pod uwagę były działania mieszkańców  
na rzecz ochrony owadów zapylających, tj.: two-
rzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom (klomby, 
trawniki, rabaty kwietne, parki, skwery, aleje drzew, 
ogrody przydomowe, ogródki działkowe, doniczki 
na parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem 
roślin miododajnych).
Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa 
wyłoniła zwycięzców konkursów w poszczegól-
nych kategoriach:

W konkursie na Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk:
I miejsce zajęło sołectwo Nowe Pieścirogi;
II miejsce zajęło sołectwo Psucin.
W konkursie na Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk:
I miejsce zajęła posesja Państwa Hanny i Ryszarda Frączkowskich;
II miejsce zajęła posesja Pana Edwarda Popielarskiego;
III miejsce ex aequo zajęły posesje Państwa Ingi i Adama Zawadzkich oraz Państwa Małgorzaty i Pawła Kowal-
skich.
W konkursie na Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk:
I miejsce zajął balkon Pana Krzysztofa Pyrzakowskiego;
II miejsce zajął balkon Państwa Moniki i Marcina Osińskich.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy pozostałych do udziału w konkursach w przyszłym roku. 
O terminie wręczenia nagród poinformujemy Państwa indywidualnie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,  

dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2300 i trwa  

do godziny 730 dnia następnego  
pod numerem telefonu 572 388 046

20.07.–26.08.2018 r. 
Apteka, ul. Szkolna, Pomiechówek;

27.08.–2.09.2018 r. 
Apteka Przy Stacji ul. Modlińska 18, Pomiechówek;

3.08.–9.09.2018 r. 
Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.;

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017  
RADY POWIATU  NOWODWORSKIEGO  

z dnia 14 grudnia 2017 r.
(red.)
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NA EKRANIE
22–26 sierpnia, GODZ. 15.00

Książę Czaruś (dubbing)
Animacja, komedia, musical; Kanada, USA; Czas trwania: 
1 godz. 30 min.
Dawno, dawno temu niegodziwa Królowa 
rzuciła urok na małego księcia Filipa. Zaklęcie 
sprawia, że  teraz młodzieniec zakochuje się 
w każdej napotkanej dziewczynie, od razu się 
oświadczając. Królewna Śnieżka, Kopciuszek, 
Śpiąca Królewna – każda z nich wierzy, że przy-
stojny książę ożeni się właśnie z nią. Ojciec Filipa, 
kompletnie nieświadomy klątwy, jaka ciąży nad jego synem, ma już dość 
sercowego chaosu panującego w królestwie 
i stawia chłopakowi ultimatum – albo znajdzie 
wreszcie miłość życia i ustatkuje się, albo straci 
prawo do tronu.

22–26 sierpnia, GODZ. 17.00 i 19.15

Mamma Mia:  
Here We Go Again!

Komedia, musical; USA; Czas trwania: 1 godz. 56 min.
Sophie spotyka się na greckiej wyspie Kaloka-
iri z przyjaciółkami swojej matki. Dziewczyna 
ogłasza im, że jest w ciąży, jednak obawia się,  
że samodzielnie nie uda jej się wycho-
wać dziecka. Kobiety oferują swoją pomoc,  
a do spółki dołączają także mąż Donny, Sam 
oraz jej byli partnerzy: Harry i Bill...

29 sierpnia, GODZ. 12.00

Tedi i mapa skarbów  
(dubbing)

Animacja, komedia, przygodowy; Hiszpania; Czas trwa-
nia: 1 godz. 26 min.
Tedi Jones udaje się do Los Angeles, by zapo-
znać się z nowymi odkryciami archeolożki Sary 
Lavroff. Odnalazła ona papirus wskazujący na ist-
nienie naszyjnika należącego do mitycznego króla Midasa, który mocą swe-
go dotyku wszystko zamieniał w złoto.

29 sierpnia–2 września, GODZ. 15.00

Jak zostać czarodziejem  
(dubbing)

Animacja, komedia, przygodowy; Meksyk, Wielka 
Brytania; Czas trwania: 1 godz. 37 min.
Bohaterem filmu jest nieśmiały chłopiec o zło-
tym sercu i bujnej wyobraźni. Marzy o przy-
godach, ale nie wierzy, że jakaś może go tak 
naprawdę spotkać. Pewnego dnia, niespodzie-
wanie odkryje przejście do innego, ekscy-
tującego wymiaru. To, kogo tam spotka w głowie się nie mieści! Złośliwe 
trolle, czarnoksiężnik o wielkiej mocy, treso-
wane smoki, balonowe ptaki, ale też zakręcona 
księżniczka, której wpadnie w oko...

29 sierpnia–2 września, GODZ. 17.00

Ant-Man i Osa (z napisami)
Akcja, sci-fi; USA, Wielka Brytania; Czas trwania: 2 godz.
Scott Lang (Paul Rudd), zarówno jako ojciec 
jak i superbohater, próbuje stawić czoła kon-
sekwencjom swoich czynów. Podczas prób 
zrównoważenia życia rodzinnego z obo-
wiązkami Ant-mana, otrzymuje pilne zadanie  
od doktora Hanka Pyma (Michael Douglas) 
i Hope van Dyne (Evangeline Lilly). Musi połą-
czyć siły z Osą, by odkryć sekrety z ich prze-
szłości.

29 sierpnia–2 września, GODZ. 19.00

Odnajdę Cię
Sensacyjny, thriller; Polska; Czas trwania: 1 godz. 23 min.
Trwa policyjna obława na żołnierza (Dariusz 
Chojnacki), który ma na sumieniu niemal 
wszystkich członków swojego oddziału. Prze-
stępcę udaje się zwabić w pułapkę, ale doświad-
czona policjantka Justa (Ewa Kaim) popełnia 
prosty błąd i ścigany wymyka się obławie. W konsekwencji uchybień, ko-
bieta zostaje wysłana na przymusowy urlop. Ambicja dyktuje jej jednak inne 
rozwiązanie. Zamiast zająć się narastającymi problemami we własnej rodzi-
nie, porzuca wszystko i wraca do miasteczka swojego dzieciństwa, gdzie do-
rastał również jej przeciwnik...

Baran 21.03-20.04
Zdobędziesz informacje, na jakich od daw-
na Ci zależało. Niektóre z nich okażą się 
bardzo cenne, dzięki nim uratujesz trudną 
zawodową sytuację. Zrób porządek w róż-
nych zaległych urzędowych sprawach.

Byk 21.04-20.05
Poczujesz wielki przypływ sił. Będziesz teraz 
szybki i kreatywny, a to sprzyja zawodowym 
sukcesom. Zawieraj przyjaźnie i odważnie 
wkraczaj w nowe kręgi towarzyskie. Postaraj 
się mniej wszystkim przejmować.

Bliźnięta 21.05-21.06
Najbl iżsi  nie pozwolą Ci s ię nudzić 
i zawsze znajdą dla Ciebie jakieś zajęcie. 
Trzymaj nerwy na wodzy, bo jeśli się nad-
miernie zdenerwujesz, możesz podejmo-
wać błędne decyzje. Nie słuchaj plotek.

Rak 22.06-22.07
Będziesz doradzać, a może nawet po-
średniczyć między nadąsanymi małżon-
kami. Uważaj, żeby potem nie pogniewali 
się na Ciebie! Potrzebujesz więcej witamin 
i zdrowych produktów, ogranicz słodycze.

Lew 23.07-23.08
Rozmowa z kimś, kogo szanujesz, pozwoli 
Ci nabrać dystansu do kłopotów. Unikaj za-
kupów w wielkich sklepach, nic ciekawego 
nie kupisz, a na pewno się zmęczysz. W fi-
nansach zdecydowana poprawa.

Panna 24.08-22.09
Czas sprzyja odzyskiwaniu długów i szu-
kaniu tańszych ofert u dostawców telefo-
nu lub Internetu. Korzystaj z każdej okazji, 
aby spotkać się z przyjaciółmi i trochę od-
począć. Zadbaj o regularne zdrowe posiłki.

Waga 23.09-23.10
Czeka Cię romantyczna randka i wyjazd 
tylko we dwoje. Nie musisz się tłuma-
czyć nikomu z tego, co robisz w życiu. 
Jeśli uwikłasz się w niepotrzebną dyskusję  
z to stracisz i czas, i dobry humor.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz bardzo mile widzianym gościem. 
Okaże się bowiem, że masz doświadcze-
nie, wiedzę i znajomości, które mogą się 
komuś do czegoś przydać. Unikaj organi-
zowania wszystkim wolnego czasu.

Strzelec 23.11-21.12
Dzięki temu, że będziesz systematycz-
ny i dobrze zorganizowany nadrobisz 
zaległości. Uważaj, co i komu mówisz,  
bo Twoje żarty ktoś weźmie na poważnie. 
Nie manipuluj uczuciami partnera.

Koziorożec 22.12-20.01
Staraj się być bardziej samodzielny i nie 
uzależniaj swoich planów od innych. Wy-
ciągnij wnioski z nieporozumień i kłótni. 
Humor poprawi Ci rozmowa z przyjaciół-
mi, kino lub zakupy.

Wodnik 21.01-19.02
W rodzinie możliwe są nieporozumienia 
dotyczące wydatków i zakupów. Trzy-
maj się z daleka od remontów, majstrów 
i rachunków, bo dasz się oszukać. Ucz 
swoje dzieci większej samodzielności.

Ryby 20.02-20.03
Single będą miały niezwykłe szczęście  
do nowych znajomości. Kogoś interesują-
cego możesz spotkać w podróży. Energia 
będzie Cię rozpierać, ale wobec szefa po-
staraj się wykazać więcej dyplomacji.

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

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

Usługi koparko-ładowarką. Tel. 781 
948 220.

DOM Alarmy Monitoring Kamery 
Montaż Naprawy Rozbudowy 
System&oacute. Tel. 796 671 671.

Domofony Wideodomofony 
Montaż Naprawa. Tel. 796 671 671.

Sprzedam mieszkanie 74 m2 
– Nasielsk. Promocja – garaż.  
Tel. 698 090 559.

Sprzedam mieszkanie 64 m2.  
Tel. 513 138 153.

Zatrudnię fryzjerkę w NDM. 
Tel 691 553 551.

Sprzedam działkę na ul. Młynarskiej 
z mediami. Tel. 695 119 982. 

Sprzedam dzia łkę 1200m 2. 
Golądkowo. Ogrodzona, media. 
35zł/m2.Tel. 504 640 330.

Kupię mieszkanie na Piłsudskiego. 
Tel. 736 544 022.

Sprzedam mieszkanie w bloku 
64,5 m2 2 piętro ul. Warszawska 
Nasielsk. Tel. 692 652 824. 

Gąsocin -2,5 ha - działka pięknie 
położona. Wjazd z asfaltowej drogi 
przez gesty las, polana, stawek ryb-
ny. Są warunki zabudowy, idealna 
na dom lub pensjonat. Cena 95 
tys. Właścicielka: tel. 502 115 413.

Firma KAM-POL (branża mro-
żonych owoców i warzyw0 
w Nasielsku poszukuje pracow-
ników na stanowiska; pracow-
nik produkcji, operator wózków 
widłowych, kierownik produkcji.  
Tel. 784 902 549

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
w Nasielsku 2-pokojowe. Tel. 508 
585 406.

Nasielsk - do wynajęcia po-
kój z kuchnią, wc, łazienka, c.o.  
Tel. 602 793 096.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku ul. Słoneczna 2293m2.. 
Tel. 695 163 726.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy koło Nasielska zatrud-
ni Panie do opieki nad osobami 
starszymi oraz kucharkę. Prosimy 
o kontakt od pon. do pt. godz.8-16 
pod nr.tel.603-555-624.

Pranie dywanów i tapicerek. 
Tel. 667 569 562.

Pielęgnacja ogrodów, wycinka 
drzew.Tel. 667 569 562.

Ocieplanie budynków, elewacje-
-remonty. Tel. 667 569 562.

Korepetycje z j. angielskiego.  
Tel. 509 708 992.

Do wynajęcia kawalerka w Starych 
Pieścirogach. Tel. 608 350 378.

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

gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

OD REDAKCJI

Matury 2018 
W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w ŻN nr 16 pt. „Zdali niemal  
w 100%” informuję, że wyniki matur zostały podane w tekście redakcja uzy-
skała ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego. Po sygnałach naszych czytelni-
ków ponownie zwróciliśmy się do starostwa, o sprawdzenie przedstawionych 
danych. Otrzymaliśmy informację zwrotną, iż przedstawione wcześniej, a za-
razem opublikowane informacje w ŻN są prawidłowe.

E.G. 
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Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  
położonej w obrębie Kosewo,  

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3.
1. Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr XLV/368/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zbycia 
nieruchomości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).  
2. Przedmiot sprzedaży
Nieruchomość obejmująca działkę nr 121/3 o pow. 0,1400 ha położona w obrębie Kosewo zabudowana budynkiem miesz-
kalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym i piwnicą betonowo- ziemną.  Dla nieruchomości prowadzona jest 
w Sądzie Rejonowym w Pułtusku księga wieczysta KW OS1U/00022421/3.
Obiekt znajduje się w części miejscowości o luźnej zabudowie mieszkaniowej i rolniczej, przy drodze o nawierzchni asfal-
towej. Działka leży w zasięgu napowietrzanej linii energetycznej, wiejskiej sieci wodociągowej i sieci gazowej. Kształt działki 
i powierzchnia korzystne.  
Zabudowa. Zasadniczą część zabudowy stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, niepod-
piwniczony. Budynek mieszkalny składa się z czterech części o różnej konstrukcji i stanie technicznym, wybudowanych 
w różnym czasie. 
Łączna pow. zabudowy bud. mieszkalnego 69,00 m2  
Pow. zabudowy bud. gospodarczego 15,00 m2. Stan techniczny średni.  
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość  położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 10.11.2011 r. sytuuje położenie nieruchomości  w kompleksie oznaczonym jako MU- skupiska istniejącej zabudowy 
mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenie.
4. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
95 600,- złotych (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny 
wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień wyznaczonego terminu spo-
rządzenia aktu notarialnego.
7. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali 
konferencyjnej (I piętro) o godz. 1200.
8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 
które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 23 sierpnia 2018 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 1746 2000 
0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 23 sierpnia 2018 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. 
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu na 
wskazane przez nich konta. Wadium  w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, 
unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od 
zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
10. Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• Okazania dowodu wniesienia wadium
• Okazania dowodu tożsamości
• Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami 

i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
• W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – 

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

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

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

• Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu nota-
rialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.

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

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

• Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy 
pokoju 214), na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://
www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska. 
Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w gazecie o zasięgu powiatowym. 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Brydż
Wyniki turnieju „szesnastego”, 17.08.2018 r.:
1. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   96 pkt (59,26%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    91 pkt (56,17%)
3. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek    87 pkt (53,70%)
4. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski   84 pkt (51,85%)
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra    79 pkt (48,77%)
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś    78 pkt (48,15%)
7. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  68 pkt (41,98%)
8. Józef Dobrowolski – Krzysztof Michnowski   65 pkt (40,12%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2.  Piotr Kowalski     88 pkt
 Grzegorz Nowiński    88 pkt
3.  Krzysztof Michnowski    81 pkt
4. Janusz Muzal     77 pkt
5.  Janusz Wydra     74 pkt
6-8. Waldemar Gnatkowski    70 pkt
 Zbigniew Michalski    70 pkt
 Robert Truszkowski    70 pkt
9. Krzysztof Morawiecki    64 pkt
10. Mariusz Figurski     63 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK

Z UM
Pierwsza Legionowska Noc Kabaretów

Bezpłatny transport 
dla osób na wózkach
Na prośbę Organizatorów informujemy, że w 16 września br. w Legio-
nowie odbędzie się Pierwsza Legionowska Noc Kabaretów. Część do-
chodów pochodzących z tej imprezy będzie przeznaczona na cele 
charytatywne. O godzinie 18:00 w legionowskiej Arenie zaprezentują się 
trzy znane polskie kabarety: Łowcy.B, czyli Czterech Jeźdźców Apokalip-
sy, Kabaret Skeczów Męczących oraz Kabaret Formacja Chatelet z No-
wym Programem Wyborowym „Kandydaci”. Bilety będzie można kupić 
na stronie kabaretowebilety.pl biletyna.pl lub biletynakabarety.pl. Dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich z terenu powiatów legionow-
skiego oraz nowodworskiego - wstęp bezpłatny.
Ponadto Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski zaprasza wszystkie 
chętne osoby poruszające się na wózkach do zgłaszania chęci udziału 
w wydarzeniu do Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku pod tel. 23 69 33 055, w celu zorganizowania dla nich bez-
płatnego transportu na wydarzenie. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać 
pod podany numer telefonu do 10 września br. (poniedziałek). Zaprasza-
my serdecznie.
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PIŁKA NOŻNA

Dobry początek sezonu
NA SPORTOWO

Turniej  
siatkówki plażowej
Za nami II  edycja Turnie-
ju plażowej pi łki siatkowej 
„Sami swoi”, organizowanego 
przez Daniela Śmigasiewicza 
na terenie plaży „Wiosełko” 
w Cieksynie. Impreza odbyła 
się w niedzielę, 12 sierpnia br.
– Jest to turniej skierowany  
dla mieszkańców gminy Nasielsk, dlatego jego nazwa brzmi „Sami swoi” 
– mówi organizator. Mecze sędziował nauczyciel wychowania fizyczne-
go Andrzej Malon.
W turnieju wzięło udział osiem par, które zostały podzielone na dwie 
grupy. W każdej grupie rozegrano mecze systemem „każdy z każdym”,  
co pozwoliło wyłonić po dwie najlepsze pary, które zostały zakwalifiko-
wane do półfinału. W grupie pierwszej najlepszy okazał się duet Pawła Kra-
kowskiego i Patryka Wójcika, który wygrał wszystkie trzy mecze, drugie 
miejsce zajęła para: Marcin Witkowski i Arkadiusz Kasiak, którzy odnieśli 

dwa zwycięstwa.
W grupie drugiej najlepsi okazali się: Adam Malon i Patryk Kęsicki z trze-
ma zwyciężonymi meczami oraz Szymon Maciątek i Paweł Jazłowiecki 
z dwoma zwycięstwami. 
W półfinale zwycięzcy z poszczególnych grup zmierzyli się z parami, któ-
re zajęły drugie miejsca w przeciwnych grupach.
Paweł Krakowski i Patryk Wójcik zwyciężyli z Szymonem Maciątkiem 
i Pawłem Jazłowieckim 2:1, a Adam Malon i Patryk Kęsicki pokonali takim 
samym wynikiem duet w składzie Marcin Witkowski i Arkadiusz Kasiak. 
Tym sposobem zwycięzcy meczów zagrali w finale, a przegrani zawal-
czyli o 3 miejsce.
Ostatecznie mecz o trzecie miejsce zwyciężyła para: Arkadiusz Kasiak i Marcin 
Witkowski, pokonując przeciwników 2:0, natomiast zwycięzcami turnieju oka-
zali się panowie Paweł Krakowski i Patryk Wójcik, którzy pokonali rywali 2:1.
Laureaci trzech pierwszych miejsc dostali pamiątkowe dyplomy, piłki, a zwy-
cięzcy symboliczną nagrodę pieniężną. Dodatkowo najstarszy i najmłodszy 
zawodnik turnieju otrzymali ufundowane przez sędziego turnieju i radnego 
Andrzeja Malona pamiątkowe statuetki. Otrzymali je: Adam Malon i Marcin 
Witkowski.
Po turnieju dla uczestników organizatorzy przygotowali poczęstunek  
przy ognisku.

Michał B.

Aż trzy kolejki nowego sezonu 
2018/2019 rozegrali piłkarze ciecha-
nowsko-ostrołęckiej ligi okręgowej 
w ciągu zaledwie ośmiu dni. 
Żbik Nasielsk – PAF Płońsk
Nowy sezon piłkarze Żbika zainau-
gurowali w sobotę, 11 sierpnia, na 
własnym stadionie, pokonując PAF 
Płońsk 3:2. Nie był to łatwy mecz, 

gdyż w pierwszej połowie dwa gole 
zdobyli zawodnicy z Płońska. Poza 
tym kontuzjowany został Marek Osiń-
ski, za co zawodnik PAF-u otrzymał 
żółtą kartkę. 
W drugiej połowie spotkania, kon-
tuzjowanego zastąpił Mateusz Rut-
kowski. W dodatku bardzo szybko 
zawodnicy Żbika doprowadzili  
do remisu – zdobywając bramki  
w 47. minucie (Marcin Świderski) 
i w 49. minucie (Piotr Jeż).
Nie obyło się bez nerwów i potyczek, 
które skutkowały żółtymi kartkami – 
kolejno zdobyli je Mariusz Chmielew-
ski (50’) i Cezariusz Prusinowski (59’) 
z drużyny Żbika, później Emil Kuciński 
(65’) i Bartosz Gołaszewski (65’) z PAFu. 
Ten drugi otrzymał od razu jednak 
czerwoną kartkę, dlatego przyjezdni 
kończyli mecz w dziesięciu. Listę żół-
tych kartek w tym spotkaniu zamknął 
Mikołaj Adamski w 76’. Kiedy mecz 
zbliżał się nieuchronnie ku końcowi, 
gola zdobył Rafał Załoga, który ustalił 
ostateczny wynik meczu na 3:2, dzię-
ki czemu nasielska drużyna zdobyła 
pierwsze trzy punkty.

Żbik Nasielsk – Kryształ Glinojeck
Drugi mecz z udziałem naszej dru-
żyny odbył się w środę, 15 sierp-
nia, również na miejskim stadionie 
w Nasielsku. Niestety nasi piłkarze 
nie zaliczą go do udanych. Pierwszą 
bramkę już w 4. minucie spotkania 
zdobyli rywale z Glinojecka (Sebastian 
Czajkowski). Wynik ten utrzymał się  
do końc a p ier wszej  p o łow y.  
W 34. minucie Piotr Jeż ze Żbi-
ka Nasielsk otrzymał żółtą kartkę, 
a w końcówce pierwszej połowy Ma-
teusza Rutkowskiego zastąpił Ceza-
riusz Prusinowski.
Druga połowa meczu rozpoczęła się 
od gola Mariusza Kopeckiego z Gli-

nojecka, który ustanowił wynik me-
czu na 2:0. Później na boisku zrobiło 
się emocjonująco i posypały się żół-
te kartki. Najpierw otrzymał ją Mate-
usz Bramowicz (Żbik) w 54. minucie, 
a później dostali je: w 59. minucie 
Patryk Lubański (Kryształ), następnie 
w 60. minucie Kamil Tomaszyński 
(Żbik), zaś w 61. minucie Mariusz Ko-
pecki (Kryształ). Chwilę później żółtą 

kartkę otrzymali także Sebastian Lu-
biński (Kryształ) i Mariusz Chmielew-
ski (Żbik). Ten pierwszy wszedł jednak 
w ostrą polemikę z sędzią, za co ten 
ukarał go czerwoną kartką, w związ-
ku z czym dalszą grę drużyna z Gli-
nojecka kontynuowała w dziesiątkę.  
Po dwóch kolejnych zmianach w dru-
żynie Kryształu, w 72. minucie meczu 
trzeciego gola dla gości zdobył Seba-

stian Czajkowski. Chwilę później, Pa-
weł Goszczycki z Glinojecka otrzymał 
żółtą kartkę.
Ostatnie piętnaście minut drugiej po-
łowy spotkania to: cztery zmiany 
zawodników, w tym jedna w Żbiku, 
gdzie Mateusz Śliwiński zastąpił Mariu-
sza Chmielewskiego. Kiedy wszystko 
wskazywało na to, że mecz zakoń-
czy się wynikiem 3:0, honorowego 
gola dla Żbika w doliczonym czasie 

gry zdobył Rafał Załoga. Na koniec 
meczu natomiast żółtą kartkę zdążył 
otrzymać jeszcze Mateusz Śliwiński.
Żbik Nasielsk – Tęcza Ojrzeń
Trzeci mecz z udziałem Żbika od-
był się na wyjeździe, w Ojrzeniu. Na-
sza drużyna pokonała tam rywali 3:0. 
Pierwsza połowa spotkania zakończy-
ła się jednak bezbramkowo, dopiero 

w drugiej połowie gra zawodni-
ków zaczęła przynosić konkret-
ne efekty. 
Pierwszą bramkę, rehabilitując 
zdobytą żółtą kartkę, strzelił już 
w 49. minucie Mateusz Bramo-
wicz. 
W 67 minucie Mateusza Rut-
kowskiego zastąpił Mateusz 
Paczkowski i była to trafna de-
cyzja, gdyż już w 75 minucie 
zawodnik ten strzelił gola. Po tej 
bramce trener zarządził kolejną 
zmianę – Piotra Jeża zastąpił Ka-

rol Kaletka. Jedną zmianę wykorzystali 
też przeciwnicy. 
W 83 minucie miały miejsce kolej-
ne dwie wymiany w naszej druży-
nie. Z boiska zeszli Sławek Stańczak 
i Rafał Załoga, a zastąpili ich Ra-
fał Milewski i Aleksander Śmieta-
na. Kiedy wszystko wskazywało na 
to, że wynik meczu jest już prze-

sądzony, w doliczonym czasie gry, 
w 91 minucie meczu, trzecią bram-
kę w tym spotkaniu dla drużyny 
Żbika zdobył Mateusz Paczkowski. 
Drużyna Żbika wróciła więc do domu 
z kolejnymi trzema punktami. Naj-
bliższe mecze Żbik Nasielsk rozegra:  
25 sierpnia o godzinie 15:00 na sta-
dionie w Nasielsku z Wkrą Sochocin,  
a 1 września na wyjeździe z Soną 
Nowe Miasto.

Michał B. 


