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W poniedziałek, 3 września br., pierwszy dzwonek obwieścił koniec wakacji i początek nowego roku szkolnego 
2018/2019. W placówkach oświatowych podległych gminie Nasielsk naukę podjęło w sumie 2 502 uczniów.
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Drodzy Czytelnicy oddajemy w Państwa ręce kolejny, 19/2018,  
numer naszego czasopisma. W związku ze zwiększeniem jego objętości,  
z 16 do 24 stron, zmianie ulegnie również cena gazety. Teraz kosztować 
ona będzie 2 zł. 

Iwona Pęcherzewska red. naczelna ŻN

str. 3

Zamiana działek 
w Borkowie?

Z GMINY

Witaj Szkoło!



2 Życie Nasielska nr 19 (509); 7.09.–20.09.2018Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

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

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

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

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

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

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

fot. M. Stamirowski

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

Z UM

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 za-
służonych Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości. Celem prac 
Komitetu jest pośmiertne uczczenie i upamiętnienie osób zasłużonych dla 
Gminy Nasielsk w 100-lecie odzyskania Niepodległości, a także przypomnienie  
Honorowych 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.

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 komisa-
rzom wyborczym, że planują wystawić kandydatów na radnych. Tylko te  
komitety, 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 środy, 
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 MIASTA

Czy kanalizację 
skończą w tym roku?
Temat budowy kanalizacji w Nasielsku podjęła podczas ostatnich obrad 
komisji infrastruktury, 28 sierpnia br., radna miejska Danuta Białorucka.
– Strasznie wyglądają te ulice, zlane wodą, pokryte błotem. Czy będzie 
na nich asfalt? Pytam m.in. o ul. Św. Wojciecha, ul. Kościelną, na których 
prowadzone były prace – pytała D. Białorucka.

Burmistrz zapewnił, że trzeba dać czas firmie, a przede wszystkim kana-
lizacji, która, jak zauważył, mówiąc kolokwialnie „siada” w związku z pra-
cującą cały czas ziemią.
– Drogi będą zalane asfaltem po całości, będzie zrobiona m.in. Kozia, 
Mała, Składowa. Firma jest teraz na ul. Młynarskiej. Został też ogłoszony 
przetarg na ul. Słoneczną, ale w tym roku zamkniemy temat kanalizacji 
i w Nasielsku przestanie śmierdzieć – zapewniał burmistrz Bogdan Rusz-
kowski.
Taką samą nadzieję ma Radosław Kasiak, kierownik wydziału inwestycji, 
zamówień publicznych i programów strukturalnych Urzędu Miejskiego 

w Nasielsku. Jak zauważył, 
według przetargu na kanali-
zację na ul. Słonecznej, pra-
ce mają się tam zakończyć 
w połowie grudnia. Byłaby 
to droga zamykająca tak 
dużą inwestycję w mie-
ście. Wszystko jednak, jak  
zauważył kierownik, zależy 
w dużej mierze od pogody. 
Pozostaje mieć nadzieję,  
że ta nie zepsuje planów 
nasie lsk iego włodarza, 
który budowę kanalizacji 
w mieście obiecywał pod-
czas ostatnich wyborów 
samorządowych i, jak sam 
mówi, słowa dotrzyma.

E.G.
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Zmieniamy się na lepsze

Ronda i mosty
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

W poprzednim numerze pisma przedstawiliśmy Państwu, jak na prze-
strzeni lat 2014-2018 zmieniła się sieć komunikacyjna na terenie naszej 
gminy. Skupiliśmy się na drogach, których nawierzchnia bez wątpienia 
wymagała poprawy. Nie wyczerpaliśmy jednak całego tematu związa-
nego z komunikacją, gdyż oprócz dróg wybudowaliśmy rondo i mosty.
W każdym mieście, w naszym również, istnieją mniejsze lub większe 
problemy dotyczące ruchu drogowego, a właściwie jego niewłaściwej 
płynności. W Nasielsku takim newralgicznym punktem było bez wątpie-

nia skrzyżowanie ul. T. Kościuszki i Płońskiej. Generowało ono problemy 
nie tylko związane z powstawaniem tzw. „korków”, ale stwarzało zagro-
żenie dla uczestników ruchu drogowego. To tutaj najczęściej docho-
dziło do kolizji. Dostrzegając potrzebę poprawy komfortu jazdy oraz 
bezpieczeństwa, Urząd Miejski podpisał porozumienie z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich, dzięki któremu możliwe było wybudo-
wanie ronda. Cała inwestycja kosztowała 3 184 194, 75 zł. Gmina po-
kryła koszty związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego na rondzie.

W planach jest budowa ronda na skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódz-
kich w Pniewie oraz przygotowywana dokumentacja projektowa na bu-
dowę ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Piłsudskiego (przy stacji 
benzynowej Bliska).

Poprawiając sieć komunikacyjną nie zapomnieliśmy także o przebu-
dowie mostów. W mijającej kadencji przebudowaliśmy most na rze-
ce przy ul. Pniewska Górka wraz z drogą gminną przy ul. Broninek 
(596 m) oraz most na rzece Nasielnej w ciągu ul. Podmiejskiej. Łączny 
koszt obu inwestycji to 1 183 840,61 zł, z czego dofinansowania wynio-
sły 471 000,00 zł

W następnym numerze zaprezentujemy działania mające na celu  
przeciwdziałanie bezrobociu.

Budowa ronda wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa w mieście

Most w ciągu ul. Podmiejskiej

Z RADY

Zamiana działek w Borkowie?
Sprawa pomnika w Borkowie nie jeszcze została uregulowana, choć tak deklarowa-

ły władze gminy w ostatnich tygodniach. Nadal stoi on na prywatnej działce. Temat 
ostatecznych rozstrzygnięć w tej kwestii został podjęty podczas komisji infrastruktury, 
która odbyła się  we wtorek, 28 września br.

Z MIASTA

Bezpieczniej przed Tesco
Przy przejściu dla pie-
szych zlokalizowanym 
przy markecie Tesco, przy 
skrzyżowaniu ulicy POW  
i Polnej, pojawiły się sy-
g n a l i z a to r y  ś w i e t l n e . 
To dob r y p omysł ,  b o 
 z tego przejścia korzystają 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2, a także klienci 
sklepu. Wcześniej wielo-
krotnie zdarzały się tu nie-
bezpieczne sytuacje w udziałem pieszych.

(red.)

Bożena Strzelecka, kie-
rownik wydziału zagospo-
darowania przestrzennego 
i nieruchomości nasielskie-
go magistratu, zapropo-
nowała Radzie rozważenie 
rozwiązania, którym byłby 
podział, a w konsekwencji 
zamiana działek.
Te re n ,  n a  któ r y m  s to i  
pomnik, 1200 m2, miałby 
od przyszłego roku należeć 
do gminy. Aktualnie gmi-
na dzierżawi ten teren za  
1500 zł rocznie. W zamian 
za przekazanie tej dział-
ki gminie, jej właścicielka, 
Iwona Dąbrowska, miałaby 
otrzymać działkę z dostę-
pem do rzeki o powierzch-
ni 3 tys. m2.
 – Jeśli Rada widzi taką możliwość, 
to kiedy dokonany zostanie po-
dział, trzeba będzie podjąć decy-
zję o zamianie nieruchomości. 
Potrzebujemy decyzji Rady czy 
mamy zająć się tym tematem. 
Właścicielka działki wyraziła wolę 
zamiany. Każdy wykonuje podział 
na swój koszt, chyba że zdecydują 
państwo, że jako Rada gmina po-
niesie koszty – powiedziała Bożena 
Strzelecka, kierownik wydziału za-
gospodarowania przestrzennego 
i nieruchomości.
Swój stanowczy sprzeciw wobec 
tego rozwiązania przedstawił Kamil 
Krawczyk, sołtys Borkowa.
 – Rozmawiałem z mieszkańca-
mi i uważamy, że zamiana dzia-
łek z 150 metrów na 3 tys. metrów,  
to  j e s t  ś m i e szn e .  Wi e my,  że  
to z ustawy wynika, ale mamy 
dwie propozycje. Wykupienie tere-
nu pod pomnik, zamiast zamiany. 
A jeśli nie, to przeniesienie pomni-
ka na skarpę, żeby nie wydzielać 
działek. Po co się pozbywać tego 
terenu? Jeśli chodzi o dzierżawę, 
 to tak, bo wtedy są pieniądze. 
Mamy też drugą działkę, która na-
leży do gminy. Nad rzeką chce-
my zachować swój kawałek ziemi, 
nie chcemy tego prywatyzować.  
Ta druga działka nie jest na tere-
nie zalewowym, można byłoby ją  
podzielić – argumentował sołtys 
Borkowa.
Druga działka, o której wspominał 
sołtys Krawczyk nie posiada jednak 
dostępu do rzeki. A sprawa i kon-
flikt, który wokół niej powstał, doty-
czy właśnie dostępu do Wkry.
Pani Dąbrowska poinformowała 
zgromadzonych, że wyraża zgodę 
na zamianę, mimo że proponowa-
ny teren jest bagienny i zalewowy. 
Nie mniej jednak obecnie nie jest 
w stanie prowadzić wynajmu ka-
jaków, a dzięki temu rozwiązaniu  
byłaby spokojna o świadczone usługi.
 – Jest zapis, że można spuścić  
kajaki, a nie je składować, tak jak  
to robi pan Śliwiński. Tam nie moż-
na prowadzić żadnej działalności 

gospodarczej. Dziwne, sołtys wi-
dział, a nic w tej sprawie nie zro-
bił, że my nie mieliśmy dostępu do 
rzeki – mówiła Iwona Dąbrowska 
i dodała – Nic złego w Borkowie 
ludziom nie zrobiłam. A przez ten 
cały rok czułam się upokorzona. 
Było tak, że ja nie miałam gdzie 
tych kajaków spuścić. Mój pra-
cownik dostał od pana Śliwińskiego  
po buzi. Działka ta tylko i wyłącz-
nie potrzebna jest mi do spuszcze-
nia kajaków na wodę, ja nikomu 
nie bronię dostępu do rzeki. Nad-
mienię, że wszyscy tak pilnują tego 
pasa rzecznego, że zbierają śmieci 
i mi je pod sklep przynoszą, a ja za 
nie płacę. Gospodarka komunalna 
przyjeżdża raz na rok.
Jak zauważył radny Andrzej Malon 
działka, na której stoi pomnik ma 
przeznaczenie pod usługi i pomi-
mo, że jest mniejsza, to ma więk-
szą wartość. Teren, który chce 
pani Iwonie przekazać gmina  
to pastwiska, które często są zale-
wane. Jak zauważył radny, obecnie 
dostęp do rzeki mają tylko właści-
ciele niebieskich kajaków (tj. pan 
Śliwiński) oraz czerwonych kaja-
ków (właściciel kajaków z Pomie-
chówka). W opinii p. Dąbrowskiej, 
obydwaj panowie chcieli zawład-
nąć rynkiem kajakowym na tere-
nie od Borkowa po Pomiechówek, 
aby nikt inny nie mógł tu spusz-
czać swoich kajaków. Stąd nikt inny 
nie miał i nie ma obecnie dostępu  
do rzeki przy moście w Borkowie. 
Faktem jest, że w tej sprawie tak-
że trwa odpowiednie postępowa-
nie. Gmina bowiem wycofała się 
z dzierżawy terenu panu Śliwińskie-
mu. Powodem jest gospodarowa-
nie terenem w sposób nie związany 
z jego przeznaczeniem. Działka ta 
jest przeznaczona bowiem na wy-
pas koni. Natomiast osoba dzier-
żawiąca składowała tam kajaki, co,  
jak zauważyła kierownik Strzelecka, 
zostało skontrolowane i sfotografo-
wane w celu dokumentacji obec-
nego stanu rzeczy.
Pan Śliwiński, który przez miniony 
rok dzierżawił działkę o powierzch-
ni 3000 m2 za 300 zł miesięcz-
nie (środki te gmina przeznaczała  

na rzecz so łect wa Borkowo),  
nie poddaje się i sprawy nie pozo-
stawia bez reakcji.
Kierownik Strzelecka przedstawiła 
zgromadzonym pismo pana Wie-
sława, który napisał, że jest zasko-
czony i zniesmaczony decyzją 
Rady, która najpierw uchwałą po-
zwoliła na dalszą dzierżawę terenu, 
a podczas ostatniej sesji uchwałę  
tę uchyliła. Dlatego uchwałę tę pan 
Śliwiński zaskarżył do Sądu Admi-
nistracyjnego.
 – Po tym jak zabraliście państwo 
panu Śliwińskiego dzierżawę, zaraz 
w sobotę, został spalony samochód 
na pasie rzecznym. Wszyscy kajaka-
rze nie mogli z niego korzystać. Była 
policja podjęła czynności. Nie było 
tablic rejestracyjnych i mówili, że ten 
samochód przyjechał na lawecie. To 
wszystko jest robione specjalnie. Mu-
szę też powiedzieć, że zatruto mój 
staw i wszystkie ryby mi popadały.  
Ale to tajemnica, co znaleziono 
przy stawie. Została znaleziona rzecz 
pana Śliwińskiego – powiedziała p. 
Dąbrowska. Przypomniała również, 
że w maju na terenie prywatnej po-
sesji w okolicach Borkowa znale-
ziono pastuch, którym wcześniej 
zagrodzony był dzierżawiony od 
gminy teren oraz bombę z lontem.
Sprawę prowadziła policja pod 
nadzorem pułtuskiej prokuratu-
ry. Radni dyskutowali też nad jed-
ną z propozycji sołtysa Borkowa, 
tj. przeniesieniem pomnika. Nie 
mniej jednak właścicielka działki 
poinformowała, że starsi mieszkań-
cy wsi przekazywali jej wiadomości 
o tym, że pod pomnikiem znajdu-
ją się ciała żołnierzy, którzy polegli 
w bitwie nad Wkrą w 1920 r.
Rada większością głosów przegło-
sowała wniosek o zbadanie sprawy 
przez wydział ochrony środowi-
ska, aby zbadać, czy faktycznie pod 
pomnikiem znajdują się ciała pole-
głych i czy wedle prawa pomnik 
można przenieść na skarpę obok. 
Dopiero po uzyskaniu tych in-
formacji Radni podejmą decyzję,  
co dalej z terenem, na którym stoi 
pomnik w Borkowie.

E.G. 
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KRONIKA OSP
19 sierpnia: wypadek drogo-
wy w miejscowości Wągrodno.  
Na miejsce zadysponowano  
zastępy z OSP Nasielsk i JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki.

29 sierpnia: według zgłoszenia 
pożar maszyny rolniczej. Po do-
jechaniu na miejsce okazało się, 
że jest to fałszywy alarm. Zadys-
ponowano OSP Nasielsk.

31 s ierpnia:  pożar w budyn-
ku mieszkalnym w Nasielsku,  
p rz y u l i c y  Pon ia towsk i e go.  
Na miejsce zostały zadyspono-
wane zastępy z OSP Nasielsk, WSP 
Pomiechówek i JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki.

KRONIKA  
POLICYJNA

25 sierpnia w Nowych Pieściro-
gach funkcjonariusze Zespołu 
Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Opel, 
którym kierował 63-letni miesz-
kaniec powiatu płońskiego, znaj-
dujący się w stanie nietrzeźwości 
z wynikami 0,31 mg/l i 0,29 mg/l 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Ponadto w trakcie kontroli 
okazało się, iż kierowca nie posia-
da uprawnień do kierowania po-
jazdami, a także jest poszukiwany 
przez sąd celem odbycia kary po-
zbawienia wolności.

25 s ierpn ia  w miej scowoś c i 
Nasielsk funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk zatrzymali do kontro-
li drogowej samochód marki Fiat, 
którym kierował 48-letni miesz-
kaniec powiatu płońskiego, znaj-
dujący się w stanie nietrzeźwości 
z wynikami 1,05 mg/l i 0,98 mg/l 
alkoholu w wydychanym powie-
trzu.

28 sierpnia w miejscowości Bor-
kowo funkcjonariusze Zespołu 
Patrolowo-Interwencyjnego KP 
Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej motorower, którym kie-
rował 36-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk, znajdujący się w stanie 
nietrzeźwości z wynikami 0,65 
mg/l i 0,62 mg/l alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

NA SYGNALE

Zginął 
motorowerzysta
Do tragicznego w skut-
kach zdarzenia doszło 
w piątek, 31 sierpnia br., 
w D ęb inkach,  przed 
godz. 19.00. Jak infor-
muj e p odkom . Sz y-
mon Koźniewski, oficer 
prasowy Komendan-
ta Powiatowego Poli-
cji w Nowym Dworze 
M a z . ,  ze  ws tę p nyc h 
ustaleń śledczych wyni-
ka, że 28-letni kierujący 
ciągnikiem rolniczym, 
podczas manewru włą-
czania s ię do ruchu,  
nie ustąpił pierwszeń-
stwa motorowerzyście. W wyniku wypadku kierujący jednośladem 
72-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Kierujący ciągnikiem został przebadany alkomatem, który nie wykazał al-
koholu w wydychanym powietrzu. Sprawcy zdarzenia pobrano dodatko-
wo krew do dalszych badań. Na miejscu zdarzenia czynności prowadzone 
były pod nadzorem prokuratora.
Policjanci poszukują świadków wypadku. Wszystkie osoby, które widzia-
ły, jak doszło do wypadku, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się  
do nasielskiego komisariatu. Informacje można również przekazywać pod 
nr tel.: 23 691 27 77, 22 775 22 01-04 lub mailowo pod adres: nowy-
-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl.
Jednocześnie policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego.

(red.)

NA SYGNALE

Pijany  
na Warszawskiej
W środę, 22 sierpnia br., po godz. 20.00, nasielscy funkcjonariusze zatrzy-
mali do kontroli na ul. Warszawskiej 48-letniego kierowcę Fiata Seicento. 
Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta 
Powiatowego Policji, mężczyzna po przebadaniu miał ponad 2 promile  
alkoholu w organizmie. Teraz odpowie za jazdę po pijanemu i straci prawo 
jazdy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(e).

Z GMINY

Świetlówki nadal  
leżą w krzakach

Na temat śmieci „upiększających” naszą gminę systematycznie pisze-
my w Życiu Nasielska. To poważny problem i jakoś nie widać możliwości 
jego rozwiązania. Pisaliśmy o bardzo groźnych dla środowiska odpadach  
w postaci zużytych tzw. świetlówek leżących od dawna na szlaku byłej 
kolejki wąskotorowej. Niestety, po kilku miesiącach świetlówki jak leżały, 
tak leżą. Podobnie jest z dużą ilością opon w Chrcynnie i innymi odpadami 
znajdującymi się w podnasielskich lasach.

andrzej zawadzki

Z GMINY

Leśne cuda i cudaki
Grzybiarze zaczęli już swoje leśne wycieczki. Nie wszystkie jednak mogą 
wiązać się z miłymi doświadczeniami. A wszystko to z powodu ogrom-
nej ilości śmieci, która zalega w lasach na terenie naszej gminy. W lesie 
tuż przed Kotnymi, jadąc od Nasielska w kierunku Płońska, grzybów  
nie widać, za to można tam znaleźć wszystko inne: opony, stary fote-
lik dziecięcy, wózek dziecięcy, odpady budowlane, butelki po alkoholu  
i wiele, wiele innych rzeczy.
Przypominamy, że w Nasielsku funkcjonuje Punkt Selektywnej zbiórki 
Odpadów Komunalnych i można tam przywozić za darmo różne odpady, 
szkoda, że nadal tak wiele osób woli wyrzucać śmieci do lasu.

E.G.

Z RADY

Figurka zniknęła?
Ostatni raz o przydrożną figurkę, a dokładniej o krzyż, który od lat stał  
na skrzyżowaniu ulic Płońskiej i T. Kościuszki, a który zniknął podczas 
budowy nasielskiego ronda, pytał radny Dariusz Kordowski w paździer-
niku 2017 r. Gmina miała podjąć działania, których skutkiem miało być  
przywrócenie tego obiektu. Do dnia dzisiejszego krzyż nie wrócił na swo-
je miejsce, a społeczność i radni miejscy dalej o niego pytają. Podczas 
ostatnich obrad komisji infrastruktury (28 sierpnia br.) odczytano pismo 
mieszkańców Nasielska, którzy zwrócili się do władz miasta w tej sprawie.
 – Czy to prawda, że figurka zniknęła? – dopytywał radny Roman Jaskulski, 
który zwrócił uwagę na fakt, że krzyż nie tylko zniknął z ronda, ale w ogóle 
wykonawca infrastruktury drogowej się go pozbył.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski potwierdził przypuszczenia radnego. Jak za-
znaczał już wcześniej, krzyż był w złej kondycji technicznej, bo zardzewiał.
 – Skierowaliśmy do wykonawcy pismo, aby wyjaśnić tę sprawę. Co  
do nowego miejsca dla tego krzyża, zarządca drogi nie zgodzi się na 
obiekt przy pasie drogowym – mówił Bogdan Ruszkowski.
Dodatkowo mieszkańcy poruszyli temat przydrożnej kapliczki znajdującej 
się przy ul. Kościuszki obok banku PKO, która obecnie także jest w złym 
stanie technicznym. Jak zauważyli mieszkańcy w swoim piśmie, istnieje 
wiele starszych podobnych obiektów, ale nie są tak zniszczone jak ten, 
który w ich opinii zagraża bezpieczeństwu. Burmistrz poinformował zgro-
madzonych, że gmina postara się ustalić z właścicielem terenu, na którym 
stoi kapliczka, czy można podjąć się tam prac konserwujących.
Jak widać nasielskiej społeczności zależy na miejscach kultu religijnego.

E.G.

NA SYGNALE

Pożar poddasza
W piątek, 31 sierpnia br., o godz. 
16 : 0 4  w p ł y n ę ł o  z g ł o s z e n i e  
do stanowiska kierowania Ko-

mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej o pożarze pod-
dasza budynku mieszkalnego. 

Jak informuje mł. bryg. mgr To-
masz Wołoszyn, oficer prasowy 
KP PSP, w działaniach brało udział  
5 jednostek, w tym 2 z JRG PSP, 
2 z jednostek OSP Pomiechó-
wek i Nasielsk oraz 1 z Wojskowej 
Straży Pożarnej w Pomiechówku. 
Pożar powstał w obrębie strychu 
w piętrowym budynku miesz-
kalnym – zapaliła się drewniana 
podbitka dachowa oraz fragment 
stropu na powierzchni ok. 4 m2.  
 –  S z a c u n k o w e  s t r a t y  t o  
ok. 2000 zł. Ograniczenie roz-
przestrzeniania się pożaru na-
stąpi ło już po ok. 15 minutach 
– relacjonuje Tomasz Wołoszyn.

E.G.
fot. OSP Nasielsk
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KONKURS

Cieksyn zdobył II miejsce
Z MIASTA

Chodnik  
przy przedszkolu

Po wielu sugestiach i interwencjach rodziców w wakacje udało się zmo-
dernizować nawierzchnię chodnika dla pieszych od ulicy Warszawskiej 
do budynku Żłobka i Przedszkola Samorządowego. 
– Inwestycja została wykonana we współpracy ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową Lokatorsko – Własnościową w Nasielsku. Zlecenie wykonała 
firma Baz-Bruk Marek Bazylewski z Nasielska za kwotę około 14 tys. zł. 
– mówi Radosław Kasiak, kierownik wydziału inwestycji, zamówień pu-
blicznych i programów strukturalnych w UM w Nasielsku.
Nowy chodnik na pewno poprawi poziom bezpieczeństwa pieszych 
przy budynku przedszkola. Jednak należy rozwiązać jeszcze kwestię 
poruszania się po drodze przy tym budynku samochodów, którymi ro-
dzice przywożą swoje pociechy do placówki.

Michał B.

Remont  
chodnika przy hali
W okresie wakacyjnym 
przeprowadzone zo -
stały prace remontowe  
na krótkim odcinku chod-
nika przy ulicy Staszica  
na wysokości hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Nasielsku. Krawężniki 
były wykruszone i spękane.
 –  Re m o n t  p rze p ro -
w a d z o n o  w  r a m a c h 
bieżącego utrzymania dróg i wykonał go ZGKiM. W ramach przepro-
wadzonych prac wymieniono krawężnik i wyrównano zapadniętą kost-
kę chodnikową. Wykonano również oznakowanie poziome przejścia  
dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Polną – informuje Radosław Ka-
siak, kierownik wydziału inwestycji w UM w Nasielsku.

Michał B.

Z GMINY

Dowóz dzieci  
do szkół
Pod koniec lipca br. gmina Nasielsk ogłosiła przetarg na dowoże-
nie uczniów z terenu miasta i gminy do szkół. Gmina przeznaczyła  
na sfinansowanie tego zadania 340 000,00 zł brutto.

Wzięły w nim udział dwie firmy:„Sanimax – Transport S.C.”, która  
zaoferowała cenę 470 959,50 zł brutto i Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
z Nasielska za 335 478,00 zł brutto.
W minionym roku szkolnym usługę tę świadczyła firma „Sanimax – 
Transport S.C.” z Warszawy. Przetarg wygrał SKR Nasielsk.

E.G.

W c z war te k ,  3 0 s i e rp n ia  b r. , 
w  Z e g r z u  o d b y ł  s i ę  X I I  M a -
z o w i e c k i  K o n g r e s  O b s z a -
rów Wiejsk ich. W w ydarzeniu  
organ i zowanym p rzez Urząd 
Marsza łkowsk i  Województ wa 
Mazowieckiego udział wzięli sa-
morządowcy z Mazowsza.
Podczas spotkania omawiano 
dotychczasowe działania pod-
j ę te  na  rze c z  roz woj u  i  mo -
dernizacj i  obszarów wiejskich  
na Mazowszu.  Podsumowano  
jak przez ostatnich 20 lat zmie-
ni ła się mazowiecka wieś oraz 
zaprezentowano b ieżący stan 
PROW 2014 -2020 i  p lanowa-
ne zmiany m.in. w perspektywie 
LEADER.
O g ł o s z o n o  t a k ż e  l a u r e a t ó w 
konkursu na najakt y wniej sze 
sołectwo. Aktywne, kreatyw-
ne, n iebanalne – tak ie so łec-
twa zostały laureatami II edycji 
konkursu „Najaktywniejsze so-
łect wo Krajowej S ieci  Obsza-

rów Wiejskich – Sukcesy widać  
po sąsiedzku”. W tegorocznej 
edycji konkursu I miejsce i na-
grodę f inansową w wysokości  
5 tys. zł zdobyło sołectwo Stani-
sławice (gm. Kozienice). Wyróż-
ni ło się ono przede wszystkim 
dużą aktywnością, zrealizowało 
liczne przedsięwzięcia, stawiając 
przy tym na integrację miesz-
kańców.
II miejsce i nagroda w wysoko-
ści 3,5 tys . zł traf i ło do sołec-
twa Cieksyn (gm. Nasielsk), a III 
miejsce i wsparcie w wysokości  
2 tys . zł do sołectwa Skubian-
ka (gm. Serock). Komisja zde-
cydowała tak że o prz yznaniu 
wyróżnień sześciu sołectwom. 
Nagrody w wysokości po 750 zł 
traf iły do sołectw: Bończa (gm. 
Warka),  Ludwinów (gm. Jaku-
bów), Równe (gm. Strachówka), 
Golejewo (gm. Gozdowo), Po-
groszyn (gm. Wieniawa), Alek-
s androwo  ( g m .  L e l i s ) .  Ka żde 

z nagrodzonych so łect w w y-
r ó ż n i ł o  s i ę  p o m ys ł o wo ś c i ą , 
akt y wnoś c ią  i  skute c znoś c ią 
w pozyskiwaniu środków na na-
wet najmniejsze pomysły.
Na spotkaniu Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, odebrał czek 
dla sołectwa Cieksyn z rąk wice-
marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej.
Natomiast we wtorek, 4 wrze-
śnia br., w nasielskim magistracie 
odbyło się spotkanie, podczas 
którego burmistrz Ruszkowski 

nagrodę wygraną w konkursie 
przekazał Monice Sitkiewicz, soł-
tys Cieksyna.
 – Już sama propozycja zgło-
s z e n i a  s o ł e c t w a  C i e k s y n  
do konkursu była dla mnie ogrom-
nym wyróżnieniem i jednocze-
ś n ie zaskoczeniem . Pracuj ąc 
nad wnioskiem zgłoszeniowym 
z panią Martą Czarniecką z na-
sielskiego Urzędu Miejskiego nie 
liczyłam na to, że zajmiemy tak 
wysokie drugie miejsce. Zwłaszcza,  
że w konkursie brały udział so-
łectwa z całego województwa 
mazowieckiego. Nie ukrywam, 
że jestem bardzo dumna – po-
wiedziała nam Monika Sitkiewicz. 
– Jednocześnie zdaję sobie spra-
wę, że jest to zasługa nas wszyst-
kich, całej społeczności Cieksyna. 
W związku z tym chciałabym bar-
dzo podziękować mieszkańcom, 
za to, że zawsze mogę liczyć na 
ich pomoc, że co, by się nie działo 
jesteśmy w stanie się zorganizo-

wać. Największe podziękowania 
należą się pani Kindze Szczypek, 
która od lat podejmuje działania  
na rzecz aktywizacji sołectwa. 
Jeszcze nie wiemy na co przezna-
czymy nagrodę. Propozycje są 
różne. Myślę, że przedyskutujemy 
to na najbliższym spotkaniu sołec-
kim – dodała pani sołtys.
 –  C a ł a  n a sz a  g m i n a p o s i a-
d a  n i e z w yk ł y  p o t e n c j a ł  d o 
wyko rzys ta n i a .  Wi d a ć  to  n a 
wi e l u  p ł a s z c z yz n a c h .  Wi e l e 

razy mieszkańcy udowadniali,  
że potrafią aktywnie działać, in-
tegrować się, a w razie potrzeby 
pomagać. Aby móc w pełni wy-
korzystać potencjał konieczna jest 
współpraca i chwytanie pojawia-
jących się szans. Cieksyn właśnie 
to udowadnia. Tu można zauwa-
żyć, że dzięki współpracy ludzie 
mogą osiągnąć dużo więcej . 
Uważam, że sołectwo Cieksyn w 
pełni zasługuje na tak prestiżowe, 
drugie miejsce. Jest mi niezmiernie 
miło, że wspólna praca pani soł-
tys, Moniki Sitkiewicz oraz Urzędu 
Miejskiego okazała się owocna. 
Jednocześnie zachęcam wszyst-
kie sołectwa do podejmowania 
aktywnych działań, bo kolejna 
edycja konkursu już w przyszłym 
roku – mówi Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska.
Wszystkim mieszkańcom sołec-
twa Cieksyn gratulujemy zasłu-
żonej nagrody.

(red.) za:www.mazovia.pl

fot. M. Stamirowski
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WARTO PRZECZYTAĆ

W.I.N.A. jest zawsze  
po twojej stronie
J a ku b  Ćw i e k  to  p i s a r z  
dobrze znany mi łośni-
ko m p o l sk i e j  l i te ra t u-
ry fantastycznej. Zasłynął 
przede wszystkim dwo-
ma cyklami powieści. W 
pierwszym z nich – Chłopcach – 
 k a z a ł  d o r o s n ą ć  t o -
w a r z y s z o m  P i o t r u -
s i a  P a n a  i  u w i k ł a ł  i c h 
w zgoła nie dziecinne przygody.  
W drugim, zajął się nor-
d y c k i m  b o g i e m  L o -
kim, mistrzem kłamstwa 
i zamieszania, i stworzył  
dla niego uniwersum cyklu 
Kłamca.
Lektura książki, którą dziś 
przedstawię zbiegła się 
z moim pobytem we Wro-
cławiu, co było o tyle inte-
resujące, że znaczna część 
powieści Stróże dzieje się właśnie w tym dolnośląskim mieście. Pozwoliło to 
mi z powodzeniem śledzić miejsca akcji.
Całość intrygi bazuje na tym, że kiedyś każdy człowiek miał swo-
jego anioła stróża, ale z biegiem czasu ludzkość na tyle zwiększyła 
swoją liczebność, że takie wsparcie należy się jedynie praktykującym kato-
likom i to też w ilości jednego anioła na rodzinę. Niedobór aniołów skłonił  
te skrzydlate stworzenia do współpracy z mitycznym bóstwem Lokim, 
która to w efekcie przynosi więcej szkody niż pożytku, gdyż aniołowie, 
płacąc piórami próbują przy wsparciu Kłamcy – Lokiego, zatrzeć swo-
je mniejsze lub większe przewinienia. Zapobiegać tego typu malwersa-
cjom ma Wydział Interwencyjny Nadzoru Anielskiego W.I.N.A., którego 
agenci – specjalnie wyszkoleni aniołowie - zajmują się tropieniem nad-
użyć. Hasłem chętnie przez nich powtarzanym jest: Czegokolwiek byś  
nie zrobił, W.I.N.A. jest zawsze po twojej stronie. Aniołowie są oczywiście 
niewidoczni dla ludzi, gdyż powodowałoby to niezwykłe zamieszanie, mogą 
jednak ujawnić się, jeśli wymaga tego sytuacja. Jedynym człowiekiem, który 
- co prawda od niedawna - widzi anioły, jest komisarz policji Jakub Ryjek. Na 
skutek zbiegu różnych okoliczności i niedoskonałości niebiańskiej biurokracji 
stał się bowiem świętym i świat duchowy przestał mieć dla niego tajemni-
ce. Dzięki temu może pomóc agentowi W.I.N.A., Butchowi, w rozwiązaniu 
zagadki kryminalnej, która ma znaczenie zarówno dla istot niebiańskich, jak 
i wrocławskiej policji.
Jeżeli to nadal zbyt mało, żeby zachęcić do sięgnięcia po tę książkę,  
to dodajmy jeszcze wrocławskie krasnoludki zbierające haracz w barach, po-
linezyjskie bóstwo Maui oraz turystów z Polski, którzy na egzotycznej wy-
spie mają moce niczym bogowie.
Stróże są ciekawym dodatkiem fabularnym dla miłośników twór-
czości Jakuba Ćwieka, a dla tych, którzy się z nią jeszcze nie spotkali 
– zaproszeniem do stworzonego przez autora świata. Pisarz jest również ko-
mikiem stand-upowym, co pozwala mieć nadzieję na sporą dawkę humoru  
i ta nadzieja nie pozostaje płonna.

Ewa Laskowska

Z NOK

Klimatyzacja jeszcze w tym roku!
W czwartek, 27 sierpnia br.,  
zakończyło się postępowanie 
przeprowadzane przez Nasielski 
Ośrodek Kultury w sprawie wy-
boru wykonawców inwestycji 
pn. „Montaż klimatyzacji i mo-
dernizacja kotłowni w budynku 
kina Niwa w Nasielsku”.
Z a d a n i e  p o d z i e l o n e  j e s t  
na dwie części. Zakres prac czę-
ści 1. tj. „Wykonanie instalacji 
klimatyzacji oraz kotłowni gazo-
wej”, wykona Przedsiębiorstwo 
Instalacyjno - Sanitarne Paweł 
Woliński za kwotę 160 155,74 zł. 
W ramach zaplanowanych prac 
zostanie wykonany m.in.: de-
montaż starych kotłów, instalacji 
armatury towarzyszącej i montaż nowych kotłów. Dodatkowo zainstalowana będzie instalacja klimatyzacji na sali 
kinowej oraz w kabinie projekcyjnej. Dzięki temu widzowie jak też uczestnicy spotkań nie powinni już uskarżać 
się na wysokie temperatury oraz brak świeżego powietrza.
W ramach inwestycji wykonana zostanie także 2. część zadania pn. „Wykonanie instalacji elektrycznych na 
potrzeby wentylacji, klimatyzacji oraz kotłowni gazowej”, którą zajmie się PHU Elektro Instalator Jacek Żbik  
za kwotę 45 922,98 zł. Firma ta wykona montaż rozdzielnicy oraz instalacji elektrycznej zwiększającej moc przy-
łączy. Poza tym wykonana zostanie instalacja zasilania projektowanej klimatyzacji, instalacja elektryczna kotłowni  
oraz instalacja ochrony przeciwpożarowej, a także instalacja odgromowa ochrony urządzeń na dachu.
Pierwsza część inwestycji będzie zrealizowana do 31 października br., zaś termin wykonania instalacji elektrycz-
nych to 5 października br. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 
który na ten cel przekazał Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury 50 tys. zł. Pozostałe środki to dotacja celowa gminy 
Nasielsk.

E.G.

Z DKK

Powakacyjne 
spotkanie
Ws z y s t k i m  z a i n t e r e s o wa n y m  
przypominamy, że pierwsze powa-
kacyjne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki odbędzie się w sobotę, 
15 września, o godzinie 11:30 w Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku. Lektury na to spotkanie  
to Wizjer Krystyny Kofty oraz Le 
Corbusier - Architekt jutra autorstwa 
Anthonego Flinta.
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
miłośników książek.

EL
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Zgłaszanie kandydatów do 
Nagrody Lew Nasielska
Szanowni Państwo, przy-
p o m i n a m y  o  t e r m i n i e 
zg łaszan ia  kandydatów  
do Nagrody Lew Nasielska.
Zgodnie z § 10 ust. 3 Re-
gulaminu Kapituły Nagro-
dy Lew Nasielska do końca 
września br. mogą zgłaszać 
kandydatów: komisje Rady 
Miejskiej w Nasielsku, in-
stytucje publiczne z terenu 
Gminy Nasielsk, organiza-
cje pozarządowe, stowarzy-
szenia, f irmy oraz grupy  
co najmniej 50 mieszkań-
ców Gminy Nasielsk.
Wniosek ze zgłoszeniem 
kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakte-
rystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody Lew Nasielska. 
Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu 
zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie Nagrodą Lew Nasielska.

Z wielkim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość,  
że w dniu 31 sierpnia br.  

w tragicznym wypadku zginął wieloletni,  
emerytowany pracownik naszej szkoły 

Pan Jan Jechalik
Łącząc się w żałobie z bliskimi,  

najszczersze wyrazy współczucia  
Rodzinie składają 

 Dyrektor, Nauczyciele  
 oraz Pracownicy administracji i obsługi  
 Szkoły Podstawowej Nr 1  
 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.

Z ogromnym żalem  
przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci naszego Kolegi, 

Andrzeja Nojberta
Pozostanie w naszej pamięci  
jako osoba o wielkim sercu,  

empatii i życzliwości.
Rodzinie i bliskim  

składamy wyrazy głębokiego  
współczucia.

  Zarząd  
  Polskiego Związku Motorowego  
  Holding  
  oraz pracownicy

Z NOK

Seanse pod chmurką
W o s t a t n i  d z i e ń  s i e r p n i a ,  t j .  31 
w piątek, Nasielski Ośrodek Kultury 
na pożegnanie wakacji zaproponował 
nasielszczanom seans w letnim kinie.  
To trzeci film pod chmurką w Nasielsku.  
Mogliśmy zobaczyć dramat Obda-
rowani . I tym razem, jak się okazało, 
chłodna noc, nie wystraszyła nasiel-
skich kinomaniaków, którzy wygod-
nie ułożyli się na przygotowanych 
przez pracowników NOK-u leżakach, 
aby wspólnie obejrzeć film wybrany 
wcześniej w ankiecie. Obdarowani,  
to film pełen wzruszeń. Pokazuje siłę 
miłości rodzicielskiej i cudowną bez-
interesowną miłość dziecka.
Na kolejne pokazy filmów pod gołym niebem musimy niestety poczekać do następnych wakacji.

E.G.

Z NOK

Spotkania z Filharmonią  
- koncerty dla dzieci
Zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych na wyjątkowe spotkania 
z muzyką klasyczną. Harmonogram koncertów:
25 września, godz. 11.00
„Dawno, dawno temu…”
Przy dźwiękach dworskiej kapeli opowiemy dzieciom baśnie o kró-
lach, pięknych księżniczkach, groźnych smokach i dzielnych rycerzach.  
Muzyka, pobudzając wyobraźnię najmłodszych sprawi, że wszyscy 
chętnie posłuchają historii, które miały miejsce dawno, dawno temu…
16 października, godz. 11.00
„Na żołnierską nutę - w 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości”
Koncertem pieśni i piosenek z żołnierskiego śpiewnika - tych, które 
towarzyszyły walce o wolność w XX wieku oraz tych, które są świad-
kami naszej najnowszej historii. Znajdziemy wśród nich utwory o wy-
dźwięku bohaterskim, żartobliwe przyśpiewki i tchnące zadumą ballady 
partyzanckie. Śpiewom towarzyszyć będzie trąbka - najbardziej woj-
skowy z instrumentów. Zagramy na niej rozmaite sygnały i objaśnimy 
ich znaczenie. Wszystkich słuchaczy zaprosimy do wspólnego śpiewa-
nia, a najmłodszych także do zabawy w żołnierzy, czyli na prawdziwą  
wojskową musztrę przy dźwięku trąbki.
20 listopada, godz. 11.00
„Pięciu wspaniałych”
Tytuł koncertu dla młodszej publiczności oznacza nie tylko piątkę znakomitych artystów, ale również pięć instrumentów 
strunowych. Pokażemy, co mają ze sobą wspólnego, a co je od siebie odróżnia. Zastanowimy się, jak można je ze sobą 
zestawiać. Czy śpiewne skrzypce, tajemnicza altówka, dostojna wiolonczela i największy w tym gronie fortepian stworzą 
zgrany zespół? Przekonamy się o tym podczas muzycznego spotkania z „piątką wspaniałych”.
18 grudnia, godz. 11.00
„Po drugiej stronie tęczy”
Najmłodszych słuchaczy czeka daleka i pełna przygód wyprawa aż za Ocean. Muzyki będziemy szukać na bezkre-
snej prerii, wśród drapaczy chmur i w zgiełku wielkich miast, ale przede wszystkim w krainie baśni. Kogo tam spotkamy?  
Co znajdziemy po drugiej stronie tęczy?
Rezerwacje: tel. 23 69 12 343, nok@noknasielsk.pl

fot. M. Stamirowski
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SPOTKANIE Z HISTORIĄ

Mali odkrywcy Twierdzy Modlin
W niedzielę, 26 sierpnia br., w Twierdzy Modlin, a dokładniej we Froncie Księcia Warszawskiego, zorganizowany został piknik rodzinny  

pod nazwą Mali Odkrywcy Twierdzy Szyfrów. Dzieci i ich rodzice mieli okazję poznać fragment bogatej historii tego miejsca.

 – Jest to drugi z zorgani-
zowanych przez nas pikni-
ków, pierwszy miał miejsce 
w Wi e ży M i c h a ł ows ki e j 
– mówi Sławomir Kaliński  
ze Stowarzyszenia Histo-
ryczno-Badawczego Triglav, 
organizatora wydarzenia,  
i dodaje – pikniki skierowane 
są przede wszystkim do naj-
młodszych.
Celem wydarzenia było za-
chęcenie do wspólnego 
poznawania historii . Jedną  
z największych atrakcji tego 
dnia była gra terenowa skła-
dająca się z szeregu aktyw-
ności.
 – Chętni na początek muszą zgło-
sić się po kartę uczestnika, na któ-
rej zbiera się punkty – opowiada 
Sławomir Kaliński. Punkty można 
było zdobyć chociażby za wzię-
cie udziału w odszyfrowaniu wia-
domości polowych i wykazaniu 
się celnością na strzelnicy. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się Pia-
skownica Skarbów, w której należa-
ło za pomocą wykrywacza metalu 
odnaleźć zakopane przedmioty. 
Warto było wziąć udział bowiem 
uczestnicy otrzymywali między i 

nnymi certyf ikat i pamiątkowy 
medal, a także mogli zostać zabrani  
na wycieczkę wojskowym ,,gazi-
kiem”. Według danych organizato-
rów do końca dnia rozdano ponad 
100 certyfikatów i medali dla Ma-
łych Odkrywców Twierdzy Szy-
frów.
Ale piknik był okazją nie tylko  
do zabawy, lecz również poznania 
historii. Warto było zwrócić uwa-
gę chociażby na punkt sanitarny,  
w którym doszło do „zderze-
nia” metod ratownictwa z okresu 
II wojny światowej i współczesnej 

medycyny. Duże wrażenie mógł 
robić także przedstawiony sprzęt, 
w tym znaleziona w czasie wojny 
w okopie szklana strzykawka wy-
pełniona prawdopodobnie morfiną. 
W innych punktach znajdowały się 
również mundury i broń z różnych 
okresów historycznych.
Podczas p ikniku k i lkukrotnie,  
po zebraniu się odpowiedniej licz-

by chętnych, organizowane było 
zwiedzanie podziemnych tuneli 
kontrminerskich z przewodnikiem. 
Można się było podczas nich wie-
le dowiedzieć o historii powstania 
tego miejsca, jego zastosowaniu,  
a nawet o zamieszkującej tam fau-
nie, czyli nietoperzach. Był to z 
pewnością punkt obowiązkowy 
dla wszystkich uczestników pikniku.

O godzinie 15 odbyła się wycieczka 
samochodowa pomiędzy kilkoma 
punktami należącymi do Twierdzy 
Modlin, takimi jak: Reduta Napo-
leona i Brama Ostrołęcka. Pomi-
mo dość niesprzyjającej pogody 
piknik cieszył się dużym powo-
dzeniem i stanowił świetną okazję  
do zainteresowania się historią 
Twierdzy Modlin.

Paweł Kozłowski

Z NOK

Rodzinny Piknik w Psucinie
W sobotę, 25 sierpnia br., w Psucinie odbył się Rodzinny Piknik. Chmury, które tego dnia 
unosiły się nad tą miejscowością, przepędził wiatr i o godz. 16.00, kiedy rozpoczęła się im-
preza podsumowująca zakończenie projektu „Wieś aktywna - kreatywna”, świeciło piękne 
słońce. Mieszkańcy zebrali się na boisku tuż obok remizy OSP. Czekało tam na nich wie-
le atrakcji. Dzieci spędziły aktywnie czas z animatorką, miały też malowane buzie. Wszy-
scy zgromadzeni mogli skosztować też słodkich wypieków oraz smakołyków pieczonych  
na grillu. W trakcie spotkania zebrani mogli podziwiać prace mieszkanek z Psucina, któ-
re w ykonane zosta ł y 
podczas kreatywnych 
z a j ę ć  warsz t a tow yc h 
prowadzonych w ramach 
projektu „Wieś aktywna – 
kreatywna”. Przypomnijmy,  
że projekt przygotowa-
ło so łectwo Psucin, a 
został on sfinansowany  
ze środków Nasielskiego 
Ośrodka Kultury w ra-
mach inicjatywy lokalnej 
„Mam patent na kulturę - 
inicjatywy mieszkańców 
2018”.

(red.)
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MUZYCZNIE

Patriotyczny koncert w nasielskiej świątyni
W listopadzie 1918 roku Polska, po stu dwudziestu trzech latach niewoli, odzyskała niepodległość. Wolność odzyskaliśmy głównie poprzez wal-

kę. To sprawiło, że wiele pokoleń Polaków zapłaciło za tę wolność cenę najwyższą – życie. Wydaje się, że nie ma żadnej polskiej rodziny,  
która nie zostałaby w jakiś sposób w tej walce okaleczona.
W setną rocznicę odzyskania nie-
podległości, jak Polska długa i sze-
roka, a także wszędzie tam, gdzie 
mieszkają Polacy, odbywają się 

uroczystości poprzez które po-
kazujemy, jak droga jest nam wol-
ność i jak bardzo kochamy naszą 
ojczyznę.

W symboliczny dzień 1 września 
w nasielskim kościele parafialnym, 
parafii św. Wojciecha, miało miej-
sce znakomite wydarzenie arty-

styczne, wyjątkowo 
p i ę k ny ko n c e r t  – 
koncert patriotyczny.
A u t o r  s c e n a r i u -
sza, Ryszard Nowa-
czewski,  który był 
jednocześnie oso-
bą prowadzącą, za-
d b a ł ,  a b y  o b e c n i 
w kościele nie tyl-
ko rozkoszowali się 
p i ę k n e m  m u z y k i 
i śpiewu, ale przypo-
mnieli sobie drogę 
do Wolności i  naj-
ważniejsze wydarze-
nia ostatnich 100 lat. 
Wtórowali mu w tym 
artyści Teatru Wiel-
k i e go  O p e r y  N a -
ro dowej ,  Po l sk i e j 
Opery Królewskiej, 
Teatru Muzycznego 
w Łodzi i Scen War-
szawskich.

Wystąpili: Bogumiła Dziel Waw-
rowska – sopran (dziewczę), Piotr 
Rafałko – tenor (ułan), Robert 
Szpręgiel – baryton (ułan), An-

drzej Wojda – bas, 
Małgorzata Piszek – 
fortepian, Wiktoria 
Karchenko – skrzyp-
ce, Tomasz Kirszling 
– trąbka.
Ważnym elementem 
tego jubileuszowe-
go wydarzenia było 
także zastosowanie 
niezwykłej techniki 
przekazu treści po-
przez „ malowanie 
piaskiem”. Zmienia-
jącym się pieśniom 
i piosenkom towa-
rzyszyły zmieniające 
się na ekranie obra-
zy związane z treścią 
piosenek i prezento-
wanych w tych pio-
senkach wydarzeń. 
Widzowie podziwia-
li tu maestrię artyst-

ki, pani architekt 
Katarz yny Per-
ko ws k i e j ,  k t ó -
ra  p r ze s y p uj ąc 
p iasek t worz y-
ła widoczne na 
ekranie obrazy.
Atmosfera w na-
sielskiej świątyni 
była podnios ła . 
S p r a w i ł  t o  n i e 
t y l ko  w s p ó l n y 
z artystami śpiew 
Hymnu Polskie-
go, ale i patrio-
t y c z n e  t r e ś c i 
tkwiące w śpie-
wanych pieśniach 
i  p i o s e n k a c h . 
W oczach wielu 
widzów i słuchaczy widać 
było łzy. Te pieśni to m.in.: 
Rok 1920, Dziś do ciebie 
przyjść nie mogę, Uwierz 
Polsko, Białe róże czy Za-
pamiętaj tamten wrzesień. 
Szczególny aplauz obec-
nych zyskał utwór Biały 
Krzyż, do którego muzykę 
skomponował Krzysztof 
Klenczon.
Ko n c e r t  p a t r i o t yc z n y  
to już drugie tego typu 
wydarzenie zrealizowa-
n e  d z i ę k i  ws p ó ł p ra c y 
Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, Parafii św. Woj-
ciecha w Nasielsku oraz 
Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury. Patronem honorowym tych 
przedsięwzięć był Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Adam 
Struzik. Samorząd Województwa 
współfinansował oba te przedsię-
wzięcia.
Urząd Marszałkowski na koncercie 
reprezentował kierownik Wydzia-
łu Kultury tego urzędu, Sławo-
mir Ignaczak. Na patriotycznym 
spotkaniu byli starostowie: Mag-
dalena Biernacka i jej zastępca 
Paweł Calak. Obecny był nieste-
ty tylko jeden radny powiatowy 
z terenu gminy Nasielsk – Kazi-
mierz Drabik. Dużą grupę wśród 
słuchaczy stanowili dyrektorzy 

i przedstawiciele jedno-
stek organ i zac yj nych 
powiatu. W ważnych wy-
darzeniach w nasielskim 
kościele uczestniczy czę-
sto ks. proboszcz Tadeusz 
Jabłoński z Nuny. Obecny 
był i tym razem.
Współgospodarzami wy-
darzenia byli ks. dziekan 
dekanatu nasielskiego, 
a jednocześnie proboszcz 
n a s i e l s k i e j  p a r a f i i ,  
ks. kan. Tadeusz Pepłoński. 
Jak powiedział na zakoń-
czenie spotkania, kościół 
nasielski jest zawsze otwar-
ty na tego rodzaju ważne 
patriotyczne wydarzenia.

Andrzej Zawadzki

NASZE SPRAWY

Medal dla pani Teresy

W ostatnich dniach sierpnia br., na terenie diecezji płockiej, odbyły się trzy 
spotkania z katechetami: w Płocku, Ciechanowie i Pułtusku. W sumie wzięło 
w nich udział ok. 800 katechetów świeckich i duchownych. Były one oka-
zją do wspólnej modlitwy, podziękowań za pracę oraz do przekazania wielu  
informacji. Katecheci dowiedzieli się m.in., że w nowym roku szkolny I Komu-
nia św. będzie w klasie III, a odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w klasie IV. 
Poza tym, po wygaszeniu gimnazjów, sakrament bierzmowania będzie udzie-
lany młodzieży w szkole średniej. Wyróżniający się katecheci za swoje zaan-
gażowanie otrzymali medale „Zasłużony dla katechizacji Diecezji Płockiej”. 
Wśród nagrodzonych znalazła się pani Teresa Wrońska z Nasielska, która otrzy-
mała medal z rąk ks. biskupa Piotra Libery podczas spotkania odbywającego 
się 31 sierpnia br., w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku – Popławach. 
Pani Teresa znana jest lokalnej społeczności, od wielu lat bowiem prowadzi ka-
techizację w szkołach na terenie naszej gminy oraz z wielkim zaangażowaniem 
działa w Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Gratulujemy!

(i.) www.diecezjaplocka.pl
fot. A. Zawadzki

fot. M. Stamirowski
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Budowa hali  
w Popowie zagrożona?

Z RADY

Zamrożone działki
W ostatnich tygodniach do nasielskiej Rady Miejskiej wpłynęło pismo 
od właścicieli działki znajdującej się na granicy Starych Pieścirogów 
i Nasielska. Dotyczyło ono możliwości odkupienia od nich przez gminę 
Nasielsk terenów o powierzchni 12 ha.
Od ponad 20 lat nic nie mogą zrobić na tak olbrzymiej działce. Dlacze-
go? Nad tą sprawą dyskutowali nasielscy rajcy we wtorek, 28 sierpnia br., 
podczas obrad komisji infrastruktury. Okazało się, jak wyjaśniła Bożena 
Strzelecka, kierownik wydziału zagospodarowania przestrzennego i nie-
ruchomości w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, że działka ta ma częścio-
we przeznaczenie pod cmentarz komunalny, parking oraz las. Jej obecni 
właściciele weszli w jej posiadanie jeszcze przed utworzeniem planu zago-
spodarowani przestrzennego. Aby zmienić przeznaczenie terenu gmina 
musiałaby najpierw zacząć od wprowadzenia zmiany w studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wszystko to wiąże 
się oczywiście z dużym wydatkiem finansowym.
Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Gdyby nawet gmina miała  
wykupić ten teren pod cmentarz komunalny tzn. zgodnie z jej przezna-
czeniem, to najprawdopodobniej i tak nie mogłaby go tam zlokalizować, 
ponieważ wysoki stan wód gruntowych w tym rejonie nie pozwoli na sfi-
nalizowanie inwestycji.
- Czy gminie jest potrzebny teren pod cmentarz komunalny? – pytał rad-
ny Dariusz Sawicki.
Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, zauważył, że proboszcz nasiel-
skiej parafii kierował już pismo do gminy w tej sprawie. Nie mniej jed-
nak, jak zauważa burmistrz, ludzie musieliby wtedy płacić dużo więcej  
za pochówek niż obecnie.
W związku z tym burmistrz zamierza w inny sposób poradzić sobie 
z problemem. Nie wyklucza wykupu terenów przyległych do obecnego 
cmentarza parafialnego, a w dalszej kolejności przekazanie ich pod cmen-
tarz parafialny za porozumieniem z proboszczem. To wszystko to jednak 
obecnie tylko koncepcje. Czy będą zrealizowane? A może inny plan oka-
że się korzystniejszy zarówno dla gminy jak i dla samych mieszkańców. 
Budowa cmentarza komunalnego nie jest na razie brana pod uwagę, po-
mimo przeznaczonego na ten cel terenu. Jak zauważyła jednak kierownik 
B. Strzelecka, na cmentarzu parafialnym jest coraz mniej miejsc, dlatego 
tego temu nie można pomijać.
Rada postanowiła przekazać nadawcom pisma informację, iż w obecnym 
roku budżetowym nie zostały zabezpieczone środki na wykup działek, 
których jest łącznie pięć. Nie mniej jednak radni zaznaczyli, że współczują 
właścicielom, którzy mają „zamrożone” 12 ha, na których nic nie mogą 
zrobić.
Pracownicy wydziału zagospodarowania przestrzennego nasielskiego ma-
gistratu podejmą działania w celu dokonania wyceny terenu, aby nowo 
wybrana Rada miała przedstawioną przybliżoną kwotę, jaką potrzeba  
zabezpieczyć na jego wykup. Sprawa ma wrócić na wokandę przy two-
rzeniu nowego budżetu gminy.

E.G.

Z GMINY

Dalej będzie ciemno?
Za sprawą mieszkańców, którzy zgła-
szali nam problem nieoświetlonej  
ul. Srebrnej w Nowych Pieścirogach, 
na odcinku od rampy do przejazdu 
kolejowego, interweniowaliśmy w 
tej sprawie w nasielskim magistracie. 
Zwróciliśmy się także z prośbą do Pol-
skich Kolei Państwowych, właściciela 
tego terenu i lamp, o zainteresowanie 
się tym problemem.
Niestety, okazało się, że jedynym roz-
wiązaniem, ku któremu skłaniają się 

obydwie strony jest demontaż lamp. 
Nikt nie chce się podjąć wykonania 
nowej instalacji oświetlenia ulicznego. 
W tej chwili uczestnicy ruchu drogo-
wego korzystający z tej drogi mogą 
jedynie liczyć na oświetlenie torów 
kolejowych zlokalizowanych obok. 
Tak naprawdę jednak piesi porusza-
ją się wieczorami po ciemnej ulicy. 
Na niebezpieczeństwo jest narażona 
młodzież szkolna idąca tędy w stronę 
Mogowa oraz dorośli, którzy wracają 
późno z pracy.

Przedstawiciele PKP S.A. od początku 
informowali, że nie są zainteresowani 
włączeniem oświetlenia, ale skierowali 
sprawę do gminy Nasielsk.
- W tym miesiącu (w sierpniu – red.) 
otrzymaliśmy informację od gminy, 
że nie jest zainteresowana przejęciem 
oświetlenia. PKP S.A. planuje jego de-
montaż, o czym poinformowany zo-
stał samorząd – oznajmiła Aleksandra 
Grzelak z wydziału prasowego biura 
komunikacji i promocji PKP S.A.
Jeśli lampy są w złym stanie technicz-
nym, to czy nie byłoby można sko-
rzystać z istniejących słupów? Przecież 
dobre oświetlenie to większe bezpie-
czeństwo mieszkańców.
Jednak jak uważa Radosław Ka-
siak, kierownik wydziału zamówień  
publicznych i strukturalnych z na-
sielskiego Urzędu Miejskiego, lam-
py są całkowicie w złym stanie 
technicznym i od dawna są wyłączone.  
Natomiast słupy nie są na chwilę 
obecną użyteczne.

W ostatnim czasie w interencie po-
jawiły się doniesienia sugerujące 
wstrzymanie prac budowlanych 
hali sportowej w Popowie Boro-
wym. Sprawą zainteresowały się 
również media. Przypomnijmy, 
że roboty wykonuje f irma Deta 
Company, która wygrała przetarg 
na realizację tej inwestycji.
Mieszkańcy Popowa Borowe-
go mówią, że na ten moment hala 
dla dzieci wcale ich nie cieszy,  
 wręcz boją się, aby tam ćwiczyły. 
Wszystko z powodu ściany szczy-
towej, która w ich opinii nie jest 
odpowiednio zabezpieczona, nie 
ma tzw. wiązania z betonu, a co  
za tym idzie jest wykonana nie-
zgodnie ze sztuką budowlaną.  
Na potwierdzenie tej tezy przedsta-
wiają opinię budowlaną przygoto-
waną przez jednego z mieszkańców 
Nasielska mgr inż. Rodryga Czyża, 
posiadającego uprawnienia budow-
lane o specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej. Opinia powstała na 

zlecenie jednego z mieszkańców 
Popowa Borowego. Oparta została 
na wizji lokalnej, projekcie budowy 
hali w Popowie Borowym zamiesz-
czonym na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz 
zbiorze polskich norm obowią-
zujących przepisów z zakresu bu-
downictwa. Wniosek z powstałego 
dokumentu brzmi następująco: 
Stan graniczny nośności dla ścian 
szczytowych został przekroczony 
o 100%. Ściany wymagają wzmoc-
nienia.
Jak donosili mieszkańcy, w związ-
ku z tą opinią prace przy budowie 
sali gimnastycznej zostały rzeko-
mo wstrzymane przez Powiatową 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
z Nowego Dworu Mazowieckie-
go. Gmina zaś miałaby zauważyć 
już te nieprawidłowości w maju br. 
Poruszona została także kwestia fi-
nansowania inwestycji. Mieszkań-
cy obawiają się, że gmina nie ma 
zabezpieczonych środków na in-

westycję, co miało być powodem 
zaprzestania na ok. dwa tygodnie 
prac przez firmę Deta Company. 
Jak sprawę komentują przedstawi-
ciele nasielskiego magistratu?
- Koszt całkowity inwestycji to pra-
wie 2 mln zł. Środki w całości są za-
bezpieczone w budżecie gminy. 
Złożyliśmy wniosek do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki o dofinansowanie, 
które może wynosić 50% poniesio-
nych kosztów. Na ten moment nie 
wiemy, jak długo będziemy czekać 
na odpowiedź ministerstwa. Prace w 
Popowie Borowym będą trwały do 
31 października. Nie zostały wstrzy-
mane. Wszystko jest robione zgodnie  
z dokumentacją. Projekt zaś jest 
zrobiony zgodnie z prawem bu-
dowlanym – zapewnia Radosław 
Kasiak, kierownik wydziału in-
westycji i zamówień publicznych  
i programów strukturalnych nasiel-
skiego Urzędu Miejskiego. Dodaje 
on, że w maju odbyło się spotkanie z 
wykonawcą, aby rozwiać wątpliwości 

gminy w sprawie wieńców, 
które miałby zabezpieczyć 
ścianę. – Mamy sporządzo-
ny z tego spotkania protokół. 
Autor projektu zapewnił nas, 
że stany graniczne nośności 
ściany nie zostały przekro-
czone – twierdzi kierow-
nik. Zapewniał też, że nie ma 
żadnych realnych zagrożeń 
przekroczenia terminu reali-
zacji inwestycji. Dodatkowo, 
jak się okazało, wizyta Marii 
Matuszewskiej Powiatowego 
Inspektor Nadzoru Budow-
lanego, która miała miejsce 
30 sierpnia br. odbyła się na 
wniosek nasielskiego kie-
rownika do spraw inwestycji. 

Na podstawie dokumentacji pod-
czas kontroli nie stwierdzono jednak 
żadnych zaniedbań. O wyjaśnienia 
zwróciliśmy się do nowodworskie-
go PINB.
- Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Dworze 
Mazowieckim informuje, iż robo-
ty budowlane prowadzone przy 
budowie hali sportowej na działce 
nr ew. 69/2 w m. Popowo Borowe 
gm. Nasielsk nie zostały wstrzyma-
ne – odpowiada Maria Matuszew-
ska Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego.
Obawy mieszkańców wynika-
ją z porównań dwóch inwesty-
cji oświatowych, czyli budowy 
hal sportowych. W zeszłym roku  
ta sama firma budowę hali w Bu-
dach Siennickich. W czasie prac 
jedna ze śc ian runę ła .  Powo-
dem miał być silny wiatr. Rodzice 
uczniów z Popowa obawiają się,  
że taka historia może się powtó-
rzyć. Czy faktycznie tak się może 
zdarzyć? Radosław Kasiak zapew-
nia, że obydwu inwestycji abso-
lutnie nie można porównywać, 
ponieważ każda z nich ma zupeł-
nie inny projekt budowlany.

E.G.

Gmina Nasielsk wystąpiła do PKP  
o przedstawienie stanu techniczne-
go lamp, na co PKP poinformowało,  
że musiałby wystąpić do kolejnej 
spółki tj. PKP Energetyka o określenie  
warunków przekazania terenu.
Kierownik R. Kasiak informuje,  
że gmina Nasielsk zdecydowała po-
czekać, aż PKP ureguluje kwestię 
prawną tamtych terenów. Dopiero 
gdy pas drogi przy ul. Srebrnej będzie 
w posiadaniu gminy, planowane jest 
podjęcie działań mających na celu  
instalację oświetlenia ulicznego.
Kiedy to jednak nastąpi? Mieszkańcy 
obawiają się, że skoro PKP przez tyle 
lat nie przeszkadzał taki stan prawny, 
to nic nie wskazuje na to, aby spółka 
w szybkim tempie chciała tę sprawę  
doprowadzić do końca.
Jeżeli nie uda się do końca bieżą-
cego roku uregulować tej kwestii,  
to okazać się może, że inwestycja 
będzie realna do wykonania dopie-
ro w roku 2020 albo później…

E.G.
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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 64 m2. Tel. 513 
138 153.

Zatrudnię fryzjerkę w NDM. Tel. 691 
553 551.

Sprzedam działkę 1200m2 Golądkowo. 
Ogrodzona, media. 35zł/m2. Tel. 504 
640 330.

Kupię mieszkanie na Piłsudskiego.  
Tel. 736 544 022.

GĄSOCIN - 2,5 ha malowniczo położona 
wśród lasów, polana, staw rybny. Wjazd 
z asfaltowej drogi, WZ. Cena: 95 tys. PLN. 
Tel. 502 115 413.

Korepetycje – język angielski. 
Indywidualne przygotowanie do eg-
zaminów. Nauczyciel z dojazdem.  
Tel. 501 444 613.

Sprzedam działkę budowlaną 700 m2 
na osiedlu Krupki. Działka uzbrojona, 
ogrodzona. Tel. 505 783 819.

Kawalerka do wynajęcia, ul. Warszawska. 
Tel. 604 654 312.

Sprzedam talerzówkę Bomet, szer. 2,7 m. 
Bardzo mało używana. Tel. 604 689 012.

Sprzedam prawie nową lodówkę srebrną. 
Tel. 500 758 349.

Agencja Ubezpieczeniowa poszukuje 
pracownika biurowego. Tel. 692 135 558.

Sprzedam mieszkanie 35,4 m2. Nasielsk, 
ul. Warszawska. Tel. 608 378 366.

Cyklinowanie i układanie podłóg.  
Tel. 500 784 648.

Praca. Szlifowanie, polerowanie metali, 
Nasielsk. Tel. 502 235 327.

Do sprzedania dom wolnostojący  
o pow. 60 m2 po generalnym remon-
cie. Ogrodzony, parterowy, dwa poko-
je, kuchnia, jadalnia, łazienka, korytarz, 
przedsionek z wejściem do kotłowni. 
Media, gaz, energia elektryczna, szambo. 
Na działce znajduje się również dom 
gospodarczy i dom w trakcie budowy 
120 m2 z pozwoleniem budowy. Kosewo 
47. Tel. 663 853 933.

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.

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

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.

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

gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,  

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

do godziny 730 dnia następnego  
pod numerem telefonu 572 388 046

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

10.09.–16.09.2018 r. 
Apteka Syrenka ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.;

17.09.–23.09.2018 r. 
Apteka ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.;

24.09.–30.09.2018 r. 
Apteka Dbam o zdrowie ul. Morawicza 2a , Nowy Dwór Maz.;

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017  
RADY POWIATU  NOWODWORSKIEGO  

z dnia 14 grudnia 2017 r.
(red.)

Warsztaty Terapii Zajęciowej  
przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego  

„Jan – Pol”  
zatrudnią rehabilitanta na pół etatu.  

Tel. 664 475 844.
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 754 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, 
ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz 
o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powia-
tów, sejmików województw i dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Numer  
okręgu wy-
borczego

Granica okręgu wyborczego
Liczba radnych 
wybieranych  

w okręgu

1 Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek, 
Starzyńskiego, Tylna, Wąska oraz sołectwo Broninek. 1

2

Miasto Nasielsk – ulice: Ananasowa, Brzozowa, Cytrusowa, 
Dolna, Działkowa, Kokosowa, Kwiatowa, Miętowa, Nowa, 
Oliwkowa, Świerkowa, Topolowa, Warszawska (bloki), 
Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka.

1

3

Miasto Nasielsk – ulice: Chmielna, Cisowa, Czereśniowa, 
Elektronowa, Gajowa, Grabowa, Jadwigi Rostkowskiej, 
Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Kilińskiego, Leśna, 
Malinowa, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Sadowa, 
Sosnowa, Warszawska (bez bloków), Wielokwiatowa, 
Wiśniowa.

1

4

Miasto Nasielsk – ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Bajkowa, 
Garbarska, Gen. Władysława Andersa, Generała Józefa 
Bema, Henryka Dąbrowskiego, Juliana Tuwima, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, 
Ludwika Waryńskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
Polna, Staszica, Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, 
Władysława Broniewskiego.

1

5

Miasto Nasielsk – ulice: Bakaliowa, Błękitna, Cicha, 
Cmentarna, Dębowa, Folwark, Gwiaździsta, Jasna, 
Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Kozia, Kręta, Krótka, 
Lazurowa, Lipowa, Mała, Orzechowa, Płońska, Prosta, 
Przemysłowa, Sezamkowa, Składowa, Słoneczna, Sportowa, 
Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki (numery 
parzyste), Tęczowa, Żwirki i Wigury.

1

6

Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny 
Jagiellonki, Bolesława Chrobrego, Dąbrówki, Długa, Gen. 
Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Jaśminowa, Kazimierza 
Wielkiego, Kolejowa, Krańcowa, Królowej Bony, Królowej 
Jadwigi, Krupki, Łączna, Łąkowa, Mieszka I, Piaskowa, 
Podmiejska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Przechodnia, 
Spokojna, Tadeusza Kościuszki (numery nieparzyste), 
Wacława Sokolnickiego, Wiejska, Władysława Jagiełły, 
Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, 
Wspólna oraz sołectwo Nowa Wieś.

1

7 Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi. 1

8 Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce 
Włościańskie, Stare Pieścirogi. 1

9

Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo 
Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Lubominek, 
Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Pianowo, 
Słustowo, Winniki.

1

10
Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, 
Krzyczki Szumne, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki-Żabiczki, 
Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe.

1

11 Sołectwa: Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, 
Krogule, Psucin, Studzianki, Wągrodno. 1

12 Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn. 1
13 Sołectwa: Mogowo, Siennica. 1

14 Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, 
Toruń Dworski, Toruń Dworski 2, Zaborze. 1

15
Sołectwa: Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Malczyn, 
Mokrzyce Dworskie, Nowa Wrona, Nowiny, Ruszkowo, 
Wiktorowo.

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA 
z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy 
Nasielsk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) niniejszym podaję do publicznej 
wiadomości informację o wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Nasielsk 
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 
października 2018 r. 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych
1. Tablica ogłoszeń oraz wejście do siedziby Urzędu Miejskiego w Nasielsku 

przy ul. Elektronowej 3.
2. Gablota ogłoszeniowa Urzędu Miejskiego w Nasielsku  

przy ul. Rynek (przystanek autobusowy).
3. Witryna siedziby kina „Niwa” w Nasielsku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12.
4. Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach na terenie 

Gminy Nasielsk (65 szt.).
5. Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:

a) Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku), 

b) Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”), 
c) Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej, 
d) Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”), 
e) Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni), 
f) Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym), 
g) Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku), 
h) Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

i ul. Sportowej. 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich 
komitetów wyborczych
1. Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach  

na terenie Gminy Nasielsk (65 szt.).
2. Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:

a) Nasielsk, ul. Elektronowa (przy budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku), 

b) Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”), 
c) Nasielsk, u zbiegu ul. Rynek i ul. Młynarskej, 
d) Nasielsk, ul. Tadeusza Kościuszki (przy budynku kina „Niwa”), 
e) Nasielsk, ul. Sportowa (przy budynku Przychodni), 
f) Nasielsk, ul. Św. Wojciecha (przy kościele parafialnym), 
g) Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa (przy skate-parku), 
h) Cieksyn, u zbiegu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

i ul. Sportowej.

Plakaty wyborcze mogą być wywieszane bezpłatnie wyłącznie w miejscach do 
tego przeznaczonych. Wywieszanie plakatów komitetów wyborczych w sołeckich 
gablotach ogłoszeniowych winno nastąpić po uprzednim uzgodnieniu 
z sołtysem. 

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było 
usunąć bez powodowania szkód. 

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

Z UM

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Informuję, iż na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.nasielsk.
pl) umieszczony został banner „Wybory samorządowe 2018”, który przekierowuje bezpo-
średnio do odpowiedniej zakładki w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, gdzie znajdą 
Państwo informacje, obwieszczenia i inne dokumenty związane z tegorocznymi wyborami 
samorządowymi.

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NASIELSKA 
GŁOSUJĄCYCH W LOKALACH WYBORCZYCH NR 1 i 2

Szanowni Państwo!
Podczas sesji w dniu 1 marca br. Rada Miejska w Nasielsku podjęła Uchwałę Nr XLV/361/18 w sprawie 
podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. Na mocy tej uchwały dokonana został zmiana lokalizacji dwóch 
siedzib obwodowych komisji wyborczych w Nasielsku: 
• nr 1 – obejmująca jako obwód głosowania w swoich granicach następujące ulice: Jesionowa, 
Młynarska, Rynek, Starzyńskiego, Tylna, Wąska oraz sołectwo Broninek,
• nr 2 – obejmująca jako obwód głosowania w swoich granicach następujące ulice: Ananasowa, 
Brzozowa, Cytrusowa, Dolna, Działkowa, Kokosowa, Kwiatowa, Miętowa, Nowa, Oliwkowa, Świerkowa, 
Topolowa, Warszawska (bloki), Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka. 

Dotychczas komisje te miały swoje siedziby w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy  
ul. Starzyńskiego 10. Od najbliższych wyborów wspomniane komisje będą miały natomiast siedzibę 
w budynku Żłobka Miejskiego w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 39A, przy czym:
• siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 1 będzie się mieściła w holu w wejściu do budynku od 
strony placu zabaw (wejście przez bramę wjazdową),
• siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 2 będzie się mieściła w pomieszczeniu w wejściu głównym 
do budynku od ulicy.

Wspomniana powyżej zmiana spowodowana została dwoma względami. Po pierwsze, co do zasady 
lokale wyborcze powinny być zlokalizowane – o ile jest to możliwe – w budynkach należących do gminy 
bądź do jednostek podległych. Dotychczasowy budynek Przedszkola Miejskiego w Nasielsku nie był 
jednak właściwym rozwiązaniem jako miejsce dla przeprowadzenia głosowania. Po drugie, umiejsco-
wienie lokali wyborczych w nowym budynku Żłobka Miejskiego pozwoliło nam wskazać je jako kolejne 
w Gminie Nasielsk lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Pragnę zapewnić, iż w dniu wyborów osoby oddające swoje głosy w komisjach nr 1 i 2 w budynku Żłobka 
Miejskiego w Nasielsku zastaną stosowne oznakowanie kierujące do właściwego lokalu wyborczego. 
Jednocześnie pragnę przywołać zapis art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy: 
„Jeżeli w lokalu, w którym w okresie 5 lat poprzedzających dzień wyborów przeprowadzano głoso-
wanie w wyborach, w dniu wyborów nie przeprowadza się głosowania (…), w dniu wyborów komisarz 
wyborczy podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w miejscu łatwo dostępnym przy 
wejściu do tego lokalu, informację umożliwiającą wyborcom dotarcie do lokalu właściwej obwodowej 
komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie”. Oznacza to zatem, iż dodatkowo 
w dniu najbliższych wyborów przy wejściu na teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku przy 
ul. Starzyńskiego 10 znajdzie się informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o umiejscowieniu 
siedzib komisji wyborczych nr 1 i 2 w budynku Żłobka Miejskiego w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 39A.

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
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ZE SZKÓŁ. SP nr 1

,,HELPING HAND’’  
– europejski wymiar szkoły
S z k o ł a  P o d s t a w o w a  N r  1  
i m .  K o n s t y t u c j i  3  M a j a 
w Nasielsku jest autorem i reali-
zatorem projektu Helping Hand 
– Pomocna dłoń w ramach Eu-
ropejskiego Programu Erasmus 
P l u s  –  a kc j a  K A1  M o b i l n o ść  
kadry edukacji szkolnej . Projek-

ty realizowane w ramach tego 
programu mają na celu poprawę 
jakości pracy placówki osiąga-
ną przez udział jej pracowników 
w m o b i l n o ś c i a c h  z a g ra n i c z-
nych takich jak kursy i szkolenia, 
w trakcie których podnoszą oni 
własne kompetencje zawodowe.
Wniosek projektu Helping Hand 
– Pomocna dłoń został wyso-
ko oceniony (92 punkty na 100) 
i  uplasował s ię na 49 poz ycj i . 
Jedynie 159 z 740 złożonych 

w bieżącym roku wniosków zo-
stało zatwierdzonych do realiza-
cji przez Narodową Agencję.
Projekt będzie trwał od 1 wrze-
śnia 2018 do 31 sierpnia 2020 
r . ,  a  j e g o  b u d ż e t  w y n i e s i e  
12 884 Euro. Dof inansowanie 
projektu obejmuje koszty zwią-
zane z podróżą, wsparciem in-
dywidualnym i opłatą za kurs/
szkolenie uczestnika mobilności 
oraz wsparciem organizacyjnym 
dla placówki.
Priorytetem SP nr 1 jest przeko-
nanie, że szkoła powinna dbać 
o rozwój wszystkich dzieci nie-
zależnie od ich warunków fizycz-
nych, intelektualnych, socjalnych 
czy też emocjonalnych. Dlatego 
też, już na etapie tworzenia pro-
jektu, pod uwagę wzięto wspar-
c i e ,  któ re go na l e ż y ud z i e l i ć 
uczniom w ich wszechstronnym 
rozwoju oraz możl iwość oto-
czenia szczególną opieką tych, 
których sukcesy w nauce zależą 
od adekwatnej i dostosowanej 
do ich potrzeb pomocy. Projekt 
Helping Hand stworzony został 
z myślą o uczniach o specyficz-
nych potrzebach edukacyjnych 
oraz ich rodzicach. G łównymi 
adresatami działań będą ucznio-
wie klas 1-3, którzy napotykają 

pierwsze trudności od samego 
początku swojej przygody z edu-
kacją, szczególnie w zakresie na-
uczania języka angielskiego.
Realizacj i projektu podjęło się 
czworo nauczycieli: Maja Gru-
becka, Ewa Kamińska, Anna Łą-
czyńska oraz Ewa Wilczyńska. 

Panie te posiadają umiejętności 
i kwalif ikacje zgodne z podsta-
wowymi założeniami projektu, 
niezbędnymi do jego funkcjo-
nowania oraz przede wszystkim 
otwartość na nowe metody pra-
cy z uczniem i chęć wzbogaca-
nia własnego warsztatu pracy.
Projekt zakłada realizację trzech 
mobilności zagranicznych, któ-
r yc h c e l e m b ę d z i e  wsp arc i e 
rozwoju zawodowego nauczy-
ciel i  poprzez udział w szkole-

niach metodycznych. Szkolenia 
te odbędą się w krajach Unii Eu-
ropejskiej: Hiszpanii, Włoszech 
i na Malcie.
Udział w projekcie to dla szko-
ł y możliwość podniesienia ja-
ko ś c i  p rac y ora z  nawią z an ia 
współpracy międzynarodowej.  
Dla uczestników zaś, szansa na 
zadowolenie i przyjemność z na-
uki.

Koordynatorzy projektu:  
Maja Grubecka i Ewa Wilczyńska

Z HISTORII

KONKURS

II edycja Edukreatora

O księdzu Marianie Batogowskim
Jubileuszowy rok 2018 skłania 
do wspomnień, mija bowiem 
sto lat od czasu, gdy Polska po  
123 latach niewoli odzyskała 
wolność. Mimo odzyskanej nie-
podległości był to czas trudny dla 
naszego narodu. Obficie płynęła 
krew i ginęli obywatele naszego 
państwa. Ale naród trwał.
Ważną rolę w tej swoistego ro-
dzaju batalii o przetrwanie pełnił 
Kościół, który często musiał brać 
udział w pewnego rodzaju „prze-
pychance” i zajmować stanowi-
sko w sprawach, które powinni 
rozwiązywać sami obywatele, 
poprzez swoich przedstawicieli. 
Było to niekiedy bardzo trudne, 
ale na szczęście byli też wspa-
niali kapłani, którzy, jak Prymas 
Tysiąclecia potrafili władzy świec-
kiej powiedzieć: non possumus  
(nie możemy) i, ryzykując nawet 
życie, realizować prawdy zawarte 
w nauce Kościoła. To sprawy wiel-
kie i trudne. Trafiały się też błędy.
Wskazując na osobę Prymasa, trze-
ba mieć na myśli tysiące kapłanów, 
którzy w trudnych czasach ostat-
niego wieku byli wierni swoje-
mu ślubowaniu i przyciągali, a nie 
„odpychali” swoją postawą od 
Kościoła wiernych. Wydaje się,  
że takim człowiekiem był ks. prałat 
Marian Batogowski, związany moc-
no z Nasielskiem przez prawie dzie-
więć lat (z przerwami 1946 – 1956). 
Z wielkim sentymentem wspomi-
nany jest przez tych, którzy mieli 
szczęście Go znać i korzystać z jego 
kapłańskiej posługi. Przygotowu-
jąc się do napisania tego krótkiego 
wspomnienia rozmawiałem z wielo-
ma osobami, które Go znały i mają 
na Jego temat wyrobione zdanie.
10 lat w stuletnim okresie to może 
niewiele, ale tak to już bywa,  
że można w tak krótkim czasie do-
konać wiele i zapisać się w pamię-
ci ludzi na wiele lat. Droga księdza 
Batogowskiego była trudna. Czas 
jego przygotowania do kapłaństwa 
przypadł w bardzo trudnym okre-
sie wojny. Pochodzący z diece-
zji płockiej, święcenia kapłańskie 
przyjął nie w Płocku, lecz w Ło-
dzi (12.V.1946). Tu jednak mniej bę-
dziemy wspominać jego kapłańską 
drogę, a zwrócimy uwagę, jak zapa-
miętali go wcześniej urodzeni wierni 
z nasielskiej parafii.

Ksiądz Marian Batogowski zapi-
sał się w ich pamięci jako człowiek 
o wielkiej pasji kapłańskiej. Szczegól-
ną troską otaczał dzieci i młodzież.  
Był ciągle wśród nich. W trudnych 
powojennych latach organizował 
im różnego rodzaju formy aktyw-
ności. Szczególnie zajmował się mi-
nistrantami. Chłopcy młodsi i starsi 
garnęli się do ministranckiej służby. 
Organizował im poza służbą przy 
ołtarzu wiele, jak byśmy dzisiaj po-
wiedzieli, atrakcyjnych form na spę-
dzanie wolnego czasu. Były więc 
atrakcyjne wycieczki, rozgryw-
ki sportowe (siatkówka, piłka noż-
na, hokej na zamarzniętej strudze, 
a nawet boks. Były też ministranckie 
kolonie w Antoniówce. I tu trzeba 
wspomnieć matkę ks. Batogowskie-
go. To, że jej syn mógł wiele zrobić  
dla dzieci i młodzieży to także jej 
zasługa, co pięknie wyrażono na ta-
blicy nagrobnej na cmentarzu w Se-
rocku, gdzie są pochowani. Jakże 
znamienny jest zapis: Sercem i ofia-
rą służyła kapłaństwu swego syna. 
Uczestnicy wyjazdów, szczególnie 
do Antoniówki, z rozrzewnieniem 
wspominają tę cichą i skromną ko-
bietę, która była dla nich jak matka.
W albumach rodzinnych zachowa-
ło się wiele zdjęć z różnego rodza-
ju spotkań i pobytów w odległych 
stronach z księdzem Marianem Ba-
togowskim. Tu wspomniałem głów-
nie o kontakcie kapłana z dziećmi 
i młodzieżą, w tym szczególnie 
o grupie ministranckiej, ale ksiądz 
Batogowski mocno był związany 
z całą wspólnotą parafialną. Jeździł 
na przykład rowerem na modli-
twy przy przydrożnych figurkach, 

spotykał się w domach z rodzi-
nami, uczestnicząc często w uro-
czystościach rodzinnych. Wspierał 
jednocześnie kolejnych księży pro-
boszczów, bo sytuacja nasielskiej 
parafii była bardzo trudna. Jego za-
angażowanie w pracę z młodzie-
żą nie podobało się, zwłaszcza  
po 1950, ówczesnym władzom, 
które nie zezwoliły mu na pro-
wadzenie dalszej nauki rel ig i i 
w szkołach, zwłaszcza w liceum 
ogólnokształcącym.
S p o ł e c z n o ś ć  p a r a f i a l n a , 
w określonym czasie, zwracała się  
do Kurii biskupiej o powołanie ulu-
bionego kapłana na funkcje pro-
boszcza i dziekana nasielskiego. 
Kościół płocki, a i sam Kapłan, mie-
li jednak jeszcze na względzie inne 
kierunki jego działalności.
Jego marzeniem jeszcze z lat semi-
naryjnych było służenie Kościołowi 
na misjach.
Wypada zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden aspekt oddziaływań księ-
dza Batogowskiego. Blisko dekada 
jego pobytu w Nasielsku zaowo-
cowała dużą ilością powołań ka-
płańskich z terenu nasielskiej parafii. 
Wprawdzie nie wszyscy zrealizowali  
do końca swoje marzenia, ale 
w swym dalszym życiu kierowali się 
wpojonymi przez niego zasadami.
Osoby wspominające swojego 
księdza Prefekta zwracały uwagę  
na jeszcze jeden aspekt jego życia. 
Przy ogromnej pasji działania widać 
było jego pobożność. Często się 
modlił czy to w domu, czy parafial-
nym ogrodzie.

Andrzej Zawadzki

Trwa ogłoszony przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego 
konkurs Edukreator na Mazow-
szu . Jest on skierowany do na-
uczycieli.
K reat y wność i  pomysłowość 
w p rowad zeniu lekc j i ,  ud z ia ł 
uczniów w konkursach i olimpia-
dach, a przede wszystkim roz-
wijanie aktywności uczniowskiej 
i  zaangażowania w działalność 
kulturalną – to tylko kilka z kry-
teriów oceny placówek biorą-

cych udział w konkursie. Jego 
celem jest nie tylko nagradzanie,  
ale także wzmacnianie i  upo-
wszechnianie kultury oraz pro-
mocja now ych, or yginalnych 
i twórczych pomysłów na eduka-
cję kulturalną.
Ko n k u r s  o r g a n i z o wa n y  j e s t 
w czterech kategoriach: kreatyw-
ny nauczyciel szkoły podstawo-
wej, kreatywny nauczyciel szkoły 
ponadpodstawowej, kreatywna 

szkoła podstawowa oraz kreatyw-
na szkoła ponadpodstawowa.
W konkursie mogą wziąć udział 
nauczyciele oraz szkoły stwarza-
jące przestrzeń do kreatywnego 
rozwoju oraz upowszechniania 
kultury. Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest wypełnienie kar-
ty zgłoszenia zawierającej przed-
stawione dokonania szkoły bądź 
nauczyciela za ubiegły rok.
Zw ycięzc y otrz ymają nagro-
dy f inansowe w kategorii kre-

atywna szkoła – 10 tys. zł brutto, 
 a dla naj lepszych nauczyciel i 
przewidziano po 5 tys. zł brutto.
N a b ó r  w n i o s ków  p o t r wa  d o  
21 września br. Wymagane do-
kumenty należy złożyć osobi-
ście lub przesłać pocztą na adres 
Departamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie ul. Brechta 3, 
03-472 Warszawa.

(red.) za: www.mazovia.pl



REPORTAŻ16 Życie Nasielska nr 19 (509); 7.09.–20.09.2018

U SĄSIADÓW. Pułtusk

V Dzień Tradycji Rzeczypospolitej
W sobotę i w niedzielę, już po raz piąty, na błoniach pułtuskiego zamku odbywał się cykl imprez historycznych pod nazwą Dzień Tradycji Rzeczypospolitej. 

W tym niezwykle interesującym wydarzeniu wzięły udział setki widzów, którzy przyszli zobaczyć jak prezentowało się i walczyło polskie  
wojsko w XVII wieku.

W sobotę, późnym popołu-
dniem, odbyła się rekonstruk-
cja bitwy, jaką stoczyły wojska 
polsko – szwedzkie na wyspie  
Alsen, w jej 360 rocznicę.  
Wtedy to jazda polska pod  
dowództwem Hetmana Stefana 
Czarnieckiego goniąc nieprzyja-
ciela przeprawiła się wpław przez 
cieśninę morską. Na cześć tego 
zwycięstwa śpiewamy w na-
szym hymnie narodowym: Jak 
Czarniecki do Poznania po 
szwedzkim zaborze, dla ojczy-
zny ratowania wrócim się przez 
morze.
Wieczorem publiczność oglą-
dająca to widowisko mogła wziąć 
udział w ognisku sarmackim. W nie-
dzielę, w godzinach przedpołudnio-
wych, widzowie mogli podziwiać 
uroczysty przejazd orszaku kró-
la Jana III Sobieskiego i jego żony 
Marysieńki wraz z dworzanami 

i rycerzami z pułtuskiego zamku  
do bazyliki kolegiackiej. Tam w in-
tencji ojczyzny odprawiona zosta-
ła msza św., której przewodniczył 
ks. prałat Wiesław Kosek. Po skoń-
czonej eucharystii orszak powrócił 
na zamek, gdzie niebawem rozpo-

czął się Piknik z historią. To widowi-
sko historyczno- edukacyjne miało 
na celu przedstawieniu publiczności 
uzbrojenia, jak i metod walki polskiej 
husarii i piechoty cudzoziemskiej.  
Na widzów czekały pokazy walk 
i umiejętności husarii, łuczników, ar-

tylerzystów, a także kunsztu jazdy 
konnej. Następnie odbył się turniej 
husarski „O Pierścień Lwa Lechista-
nu – Króla Jana III”, w którym uczest-
niczyli przedstawiciele Chorągwi 
Husarskich z Polski. Mistrzem Polski 
Husarii został Emil Mościcki z Podla-
skiej Chorągwi Husarskiej.
Równocześnie z pokazami histo-
rycznymi odbywały się imprezy 
towarzyszące, konkursy dla publicz-

ności oraz jarmark z rękodziełem 
i różnymi smakołykami. 
Organizatorem tego wydarzenia był 
Dom Polonii w Pułtusku oraz Sto-
warzyszenie „Wspólnota Polska”. 
Odbywało się ono pod patrona-
tem ministra środowiska, Henryka  
Kowalczyka, a Życie Nasielska, już  
po raz kolejny, było patronem me-
dialnym tego przedsięwzięcia.

(red.)

FOTO: Jarosław Kopeć WPU24.pl

O G Ł O S Z E N I E
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Zakończenie lata  
w rytmach disco
W sobotę, 25 sierpnia br., na sta-
dionie miej sk im w Nas ie l sku  
odbył się Piknik rodzinny w rytmie 
disco polo. Impreza zorganizo-
wana została przez Prezesa Klubu 
MLKS Żbik Nasielsk – Marka Prusi-
nowskiego, a patronat nad nią objął 
Burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski.
Imprezie wzięło udział kilkuset 
mieszkańców. Wśród wielu atrakcji, 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Dla dzieci było wesołe miastecz-
ko, dmuchane zjeżdżalnie i stoiska 

z zabawkami. Dla starszych róż-
ne smakołyki oferowały stoiska  
gastronomiczne. Swoje stoisko 
z gadżetami miał również Klub  
Żbika Nasielsk.
I m p re zę  o f i c j a l n i e  o t wo r z ył 
Bogdan Ruszkowski burmistrz 

Nasielska. Później zaprezentowali 
się artyści. Na początek wystąpiła 
grupa Atlantis ze Świercz. Następ-
nie pojawili się wykonawcy znani 
z muzycznych stacji telewizyjnych, 
mających setki wyświetleń swoich 
teledysków w serwisie YouTube: 

Marioo, Star Dance, czy Boomba-
stic. Później wystąpiła grupa Camel, 
a po nich g wiazda wieczoru -  
zespół Joker, twórca takich prze-
bojów jak „Aparatka” i „Napad  
na serce”. Wykonawcy przygo-
towali dla widzów niespodzianki 
w postaci płyt i innych gadżetów. 
Były też wspólne tańce i śpiewy  
na scenie.

Muzyczną ucztę zakończył wy-
stęp nasielskiego DJ-a Michała Mc, 
który zagrał największe taneczne 
przeboje ostatnich lat. Publiczność 
doskonale bawiła się aż do ostatnie-
go utworu. 
Być może pikniki na zakończenie 
lata wejdą na stałe do kalendarza 
imprez w naszej miejscowości.

(a)

O G Ł O S Z E N I E
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ABC OGRODNICTWA

Królowe lata wśród kwiatów  
– hortensje
Efektownie kwitnące hortensje to rośliny zwane często królowymi lata. 
Urzekają swoimi kwiatami przez długi okres, od czerwca do późnej  
jesieni. Kwiatostany hortensji składają się z wielu niewielkich rozmiarów 
kwiatów płonnych oraz dużo drobniejszych kwiatków płodnych, zebra-
nych w spłaszczone, stożkowe lub kuliste kwiatostany.
Kwiatostany większości tych roślin nie opadają, jedynie zmieniają swoją 
barwę a następnie zasychają. Nie ścięte przed zimą przyschnięte kwia-
tostany, oprószone śniegiem, stają się dodatkową ozdobą ogrodu. 
Hortensje uprawiane są jako krzewy, pnącza lub drzewka szczepione  
na pniu.
Mało wymagające są odmiany bukietowe, drzewiaste i pnące, które 
mogą rosnąć na stanowisku słonecznym. Wystarczy im zapewnić do-
stateczną wilgotność podłoża. Rośliny te nie wymagają okrywania na 
zimę, gdyż kwitną na pędach jednorocznych i są wystarczająco odpor-
ne na przemarzanie.
W pełni mrozoodporną, kwitnącą na pędach jednorocznych jest hor-
tensja bukietowa (H.paniculata). Polecane odmiany to np. Limelight i jej 
karłowata odmiana Little Lime, Vanille Fraise czy Wim’s Red.
Tak zwaną królową cienia jest hortensja pnąca (H.anomala), np. Cordi-
folia lub Mirranda.
Bardzo ładnie przebarwiająca się jesienią na kolor bordowy jest hor-
tensja dębolistna (H.quercifolia) o liściach podobnych do liści dębu,  
np. Harmony lub Amethyst. Niestety, hortensja dębolistna jest wrażli-
wa na mrozy.
Do dużych ogrodów doskonale nadaje się rosnąca do wysokości  
5 m hortensja kosmata (H. Aspera). Atrakcyjnie kwitnącą o półkulistych 
kwiatostanach, które pokrywają cały krzew jest natomiast hortensja pił-
kowana (H.serrata) np. Bluebird czy Preziosa.
Widoczna z daleka w ogrodzie jest hortensja drzewiasta (H. Arbore-
scens), zwana też drzewkowatą, krzewiastą lub krzaczastą.
Odmianą hortensji krzewiastej, która zachwyca swoimi okrągłymi, bia-
łymi kwiatami przebarwiającymi się na kolor limonkowy, to np. Anna-
belle czy Grandiflora.
Popularna, ale wymagająca i wrażliwa na przymrozki, często uprawiana 
przez posiadaczy ogrodów jest hortensja ogrodowa (H.macrophylla). 
W sprzedaży jest wiele odmian tej hortensji, np. niebieska Early Blue, 
czerwona Hot Red czy różowa Style Pink lub Romance. Posiadacze  
tej odmiany hortensji często skarżą się, że nie doczekali się kwiatków  
na tej roślinie. Brak kwitnienia spowodowany jest często przemarz-
nięciem pąków. Hortensje ogrodowe kwitną w większości na pędach 
wyrastających z pędów ubiegłorocznych, dlatego wymagają zabez-
pieczenia na zimę. Pąki tej hortensji nie mają twardych łusek zabezpie-
czających przed mrozem. W sprzedaży są też nowe odmiany hortensji 
ogrodowej np. pięknie kwitnąca Blue Haven, Endless Summer czy Blu-
eberry Cheesecake. Odpowiednim miejscem dla tej odmiany hortensji 
są rabaty w półcieniu, osłonięte od wiatru i lekko zacienione. Różowy 
kolor kwiatów ma np. odmiana Sybilla, czerwony H. Leuchtfeuer, różo-
wy hortensja Boquet Rose a biały np. odmiana Nymphea. Kolor hor-
tensji ogrodowej zależy bardzo często od kwasowości podłoża. Chcąc 
utrzymać niebieski kolor kwiatów należy przed kwitnieniem podlewać 
krzewy hortensji Baby Blue, Early Blue czy Nikko Blue gotowym nawo-
zem znajdującym się w sprzedaży lub roztworem siarczanu glinowo-
-potasowego (3–5 g na litr wody). Hortensje ogrodowe niebieskie lubią 
gleby kwaśne o pH 4,5–5,0, a różowe o pH 5,5. Pozostałe odmiany 
wymagają gleb lekko kwaśnych o pH 5,5–6,0.
Projektując ogród, warto posadzić hortensje w grupach na tle ciem-
nozielonego żywopłotu czy też pojedynczo, na trawniku. Hortensje 
ładnie się komponują z karłowymi iglakami np. kosodrzewiną, strzyżo-
nymi formami z bukszpanu, ale też z trawami czy bylinami, np. funkiami, 
paprociami, kopytnikami, miodunką, pierwiosnkami, barwinkami itp.
Hortensje najlepiej przycinać wiosną lub późną jesienią. Nie zaleca się 
przycinania wczesną jesienią, gdyż zabieg ten może pobudzić pędy  
do wzrostu, a wówczas nie zdążą one przed zimą uodpornić się  
na mrozy. Przycinanie hortensji ogrodowych nie jest wskazane. Wy-
starczy usunąć wiosną przekwitłe kwiatostany i przemarznięte pędy. 
Hortensje bukietowe i drzewkowate zaleca się przycinać co roku 
wiosną. Cięcie to ma na celu pobudzenie krzewu do wypuszczania  
nowych, młodych, silnych pędów oraz uzyskanie pożądanego kształtu.
Hortensje można rozmnażać przez sadzonki pędowe, najlepiej  
od czerwca do sierpnia. Najlepsze do ukorzenienia są końcówki pę-
dów, które nie kwitły. Ukorzeniać je można w piasku wymieszanym 
z kompostem w zacienionym miejscu. Skutecznie można też ukorze-
nić sadzonki hortensji w słoiku z wodą. Po kilku tygodniach pojawią się 
na sadzonce korzonki. Osoby, które chcą mieć atrakcyjny ogród aż  
do mrozów, powinny wzbogacić swoją kolekcję roślin o hortensje.

Elżbieta K.

ROŚLINA MIESIĄCA

Jeżówka purpurowa
Jeżówka (Echinacea purpurea ) jest byliną 
znaną i lubianą przez posiadaczy ogrodów, 
a także przez pszczoły i inne owady. Dorasta 
do wysokości ok. 80 cm. Kwitnie od czerwca  
do września. Jej kwiaty pojawiają się pojedyn-
czo na sztywnych, szorstkich pędach. Środki 
kwiatów składają się z kwiatków rurkowatych 
ułożonych wokół środka w kształcie wypukłej, 
brunatnoczerwonej główki. Płatki kwiatów je-
żówki purpurowej są różowe lub purpurowe. 
Odmiany Alba i White Swan mają kwiaty bia-
łe z pomarańczowym środkiem. Pędy jeżówki  
są sztywne i rozgałęzione. Jeżówka lubi stano-
wisko słoneczne. Dobrze rośnie posadzona 
w glebie żyznej i bogatej w składniki pokarmo-
we, z dużą zawartością wapnia.
Przycięcie okwitłych kwiatów powoduje po-
jawienie się nowych pędów, które wydłużają 
okres kwitnienia i rozkrzewienie się rośliny.
Rozmnażana jest przez podział kęp korzenio-
wych późną jesienią lub przez wysiew nasion 
wiosną. Obecnie na rynku jest wiele nowych 
odmian jeżówek, również o pełnych, pięknych 
kwiatach. Jeżówka purpurowa jest jednak najbar-
dziej niezawodna w uprawie.

E.K.

KONKURS

Mazowieckie Barwy 
Wolontariatu
Już po raz 8 samorząd wojewódz-
t wa ma zowieck iego organ i zu-
je konkurs Mazowieckie Barwy 
Wolontariatu. Ma on na celu zna-
lezienie i docenienie pracy wo-
l on t ar i u sz y z  M a zowsz a,  c z yl i 
wszystkich tych, którzy bezinte-
resownie niosą pomoc potrze-
bującym ludziom i zwierzętom. 
Poświęcają swój czas, zdolności, 
a niekiedy i środki, by wspierać in-
nych. Nie są obojętni na krzywdę 
innych. Kandydatów można zgła-
szać do 12 września.
Konkurs skierowany jest zarówno 
do wolontariuszy, jak i grup wo-
lontariusz y oraz cał ych rodzin, 
wspólnie podejmujących działa-
nia społeczne. Kandydatów mogą 
zgłaszać: organizacje pozarządo-
we, grupy samopomocowe, insty-
tucje państwowe i samorządowe, 
podmioty, które realizują program 
wolontariatu pracowniczego i oso-
by fizyczne korzystające z pomo-
cy wolontariuszy. Istnieje również 
możliwość zgłoszenia własnej kan-
dydatury.
Laureatów wyłoni komisja kon-
kursowa. W swojej ocenie będzie 
brała po uwagę przede wszystkim 
zaangażowanie, innowacyjność, 
skuteczność, partnerstwo w podej-
mowanych przez wolontariuszy działaniach. W zeszłym roku pierwsze miejsce otrzymali Wolontariusze 
Zespołu Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej.
Szczegółowe informacje o konkursie, a także regulamin i formularz znajdują się na stronie Samorządowego 
Forum Dialogu Obywatelskiego. Zgłoszenia można składać osobiście, wysłać pocztą na adres: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, a także przesłać 
pocztą elektroniczną na adres: dialog@mazovia.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 października 2018 r. Wręczenie nagród i wyróżnień planowane 
jest podczas uroczystej gali konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego w październiku.
Mazowieckie Barwy Wolontariatu to regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Barwy Wolontariatu, któ-
rego organizatorem jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Laureaci z etapu wojewódzkiego wezmą 
udział w finale ogólnopolskim. Szczegóły konkursu: http://www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.
html

(red.) za:mazovia.pl



197.09.–20.09.2018; Życie Nasielska nr 19 (509) ROZMAITOŚCI

Zapraszamy  
do składania wniosków 

w ramach  
inicjatywy lokalnej

Inicjatywa lokalna jest to forma współpracy Gminy z jej mieszkańcami, 
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społecz-
ności Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. Mieszkańcy Gminy Nasielsk, 
osoby zamieszkujące na terenie Gminy mogą bezpośrednio, bądź za po-
średnictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. fun-
dacji, stowarzyszenia), złożyć wniosek o realizację zadania publicznego 
do Burmistrza Nasielska.

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

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

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

c) działania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  
turystyki i krajoznawstwa,

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

e) działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego,

f) działania w sferze rewitalizacji.

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

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

Termin składania wniosku
Wniosek może być złożony w terminie do dnia 30 września roku  
poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym ma być realizowana  
inicjatywa lokalna.

Kryteria oceny wniosków
Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:

 – celowość ze względu na potrzeby mieszkańców;

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

 – stopień zaangażowania środków budżetu miasta w realizację zadania;

 – spójność wnioskowanego zadania z zadaniami własnymi, polityką  
i dokumentami strategicznymi Miasta;

 – koszt utrzymania wnioskowanego zadania po jego realizacji;

 – trwałość zadania.

Termin rozpatrzenia wniosku
Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia 
kompletnego wniosku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Na czym polega współpraca  
w ramach Inicjatywy Lokalnej?
Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji, Burmistrz Nasielska pod-
pisze umowę z wnioskodawcą o wykonanie inicjatywy lokalnej. Treść  
umowy, jak również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgod-
nione wspólnie.

Wniosek oraz treść uchwały można pobrać ze strony Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, a także w zakładce ŻYCIE 
CODZIENNE dostępnej na stronie www.nasielsk.pl  

Z GMINY

Modernizacja wybranych dróg gminnych
W najbliższym czasie ruszą prace budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą „Modernizacja  
wybranych dróg gminnych ”. Zamówienie zostało podzielone na 3 części – pierwsza obejmuje moderni-
zację dróg gminnych w miejscowościach Lorcin, Siennica-Mogowo (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego) i w 
Żabiczynie, druga obejmuje drogi w Toruniu Dworskim, Studziankach i Nowej Wronie, a trzecia moderni-
zację dróg w Nasielsku (ul. Broninek i Pniewska Górka) oraz w Jackowie Dworskim. 
– Do realizacji każdej z części stanęło dwóch wykonawców. Wykonawcą części pierwszej i trzeciej będzie 
firma Czystość z Wołomina, natomiast część drugą zrealizuje firma Infrastruktura Bud-59 z Warszawy. Mo-
dernizacja dróg będzie poległa na położeniu nawierzchni asfaltowych oraz poprawie poboczy i wykona-
niu oznakowania pionowego. Termin realizacji wszystkich części inwestycji wyznaczony został do dnia 30 
września br. – informuje Radosław Kasiak, kierownik wydziału inwestycji w UM w Nasielsku.
Z informacji z otwarcia ofert zamieszczonych w BIP Nasielsk, wynika, iż część pierwsza zostanie zrealizo-
wana za kwotę 768 690, 40 zł, druga za 331 051,62 zł, a trzecia za kwotę 813 756,35 zł. Łączna długość 
wszystkich zmodernizowanych dróg wyniesie ponad 5,7 km.

Michał B.
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STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT 
NASIELSK

Wyrażanie 
typowych 
zachowań
Kodeks Dobrych Praktyk część IV
Zachowanie psa jest indywidu-
alne i zależy od wielu czynników: 
rasy, wieku, przeszłych doświad-
czeń. Psy w swojej naturze są ra-
czej towarzyskie, lubią zabawy 
z ludźmi i innymi psami, dlatego 
powinny mieć regularną możli-
wość takich interakcji. Psy są in-
tel igentne, zatem nuda dzia ła  
na nie destrukcyjnie. Znudzone 
psy mogą zachowywać się uciąż-
liwie: mogą nadmiernie szczekać, 
gryźć meble, niszczyć. Psy przy-
pięte do łańcucha na wiele godzin 
będą zachowywać się także agre-
sywnie. Agresja, zmiany w zacho-
waniu, niechęć do jedzenia mogą 
wskazywać na zaburzenia w psy-
chice zwierzęcia. Psy, tak jak lu-
dzie, doświadczają wielu emocji: 
radości, lęku, strachu czy gnie-
wu. Ich zachowanie, język ciała, 
może pomóc w zrozumieniu jak 
się czują i w jakiej są kondycji fi-
zycznej i psychicznej.
Poszczególne psy mają różne 
potrzeby: jedne będą spać dłu-
żej, inne będą bardziej aktywne. 
Wszystkie jednak potrzebują re-
gularnego biegania, chodzenia, 
odkrywania, zabawy, węszenia 
(tropienia). Stopień aktywności 
psa zależny jest od wieku, rasy 
i stanu zdrowia. Decydując się  
na psa trzeba wziąć pod uwagę, 
czy będziemy w stanie zaspokoić 
te potrzeby.
Wyszkolen ie  p sa  j e s t  wa żne,  
by nauczyć go odpowiedniego 
zachowania. Szczenięta i młode 
psy należy ostrożnie wprowa-
dzać w świat dźwięków, otocze-
nia, innych zwierząt, ludzi. Samo 
szkolenie, dobrze poprowadzone, 
wzmocni więź psa z opiekunem. 
Ważne jest, by przed szkoleniem 

zasięgnąć fachowej 
porady i z trenerem 
w y b r a ć  n a j l e p s z ą 
opcję treningu. Nie-
prawidłowa tresura 
może źle wpłynąć na 
zdrowie psychicz-
n e  p s a  i  z o s t a w i ć 
w n im tr wał y ś lad . 
S z c z e g ó l n i e  b i c i e 
psa, przemoc, mogą 
spowodować u nie-
go traumę trudną do wylecze-
nia.  Szkolenie oparte o zabawę, 
nagrody, smakołyki jest przyjem-
ne dla psa i jest powszechnie sto-
sowane przez profesjonalistów. 
Oczywiście nie należy szkolić 
psa w ekstremalnych warunkach 
p ogodow ych cz y w otoc ze -
niu, które może go przerażać  
(np. w dużym hałasie). Szkoląc psa 
pamiętaj, że tylko „pozytywne 
wzmocnienie”, czyli nagradzanie, 
a nie karanie przynosi najlepsze 
rezultaty.

O czym  
warto pamiętać?
Upewnij się, że pies ma wystar-
czająco dużo aktywności w ciągu 
dnia i nie wpada w nudę bądź przy-
gnębienie. Upewnij się, że pies  
ma przedmioty/zabawki, którymi 
bezpiecznie może się bawić, gryźć  
je i żuć. Upewnij się, że pies może 
odpoczywać, kiedy chce i potrze-
buje. Szczenięta i psy starsze mogą 
potrzebować więcej odpoczynku  
po aktywności. Zapewnij swoje-
mu psu regularne ćwiczenia, 

zabawy z ludźmi bądź innymi zwie-
rzętami. Przynajmniej raz dziennie,  
aby Twój pies był sprawny i aktyw-
ny. Jeśli nie jesteś pewien, jakich ćwi-
czeń i aktywności potrzebuje pies,  
porozmawiaj o tym z weteryna-
rzem, behawiorystą czy trenerem. 
Warto znać sygnały płynące od psa 
gdy jest zdrowy i sprawny, a tak-
że gdy jego potrzeba ruchu nie jest 
zaspokojona. Wszystkie psy powin-
ny być odpowiednio przeszkolone,  
aby zachowywały się łagodnie wśród 
ludzi i innych zwierząt. Najlepiej  
już od młodego wieku stopniowo 
i pozytywnie prowadzać je w różne 
środowiska. Najlepiej szkolić i uczyć 
psa poprzez zabawę, nagrody,  
zabawki czy smakołyki. Jeśli za-
uważysz zmiany w zachowaniu psa  
(np. agresję, strach) unikaj sytuacji 
stresowych i skontaktuj się z leka-
rzem weterynarii lub behawiorystą. 
Zabezpiecz przestrzeń, tak by pies  
nie miał możliwości zaatakowania 
innych zwierząt, w tym zwierząt go-
spodarskich (kur, krów czy koni).

Źródło:  
Fundacja Wspomagania Wsi

Z UM

Kurs samoobrony 
dla kobiet
Serdecznie zapraszamy mieszkanki Gminy Nasielsk  
do uczestnictwa w bezpłatnym kursie samoobrony.  
Podczas zajęć kursantki dowiedzą się m.in.: jak umiejętnie  
odpowiedzieć na atak napastnika i zachować jasność my-
ślenia w stresujących okolicznościach. Warsztaty popro-
wadzą osoby posiadające doświadczenie oraz kwalifikacje  
w zakresie sztuk walki. Realizacja kursu planowana jest  
na listopad 2018 r. (ok.8 spotkań po 2h).
Wszystkie Panie zainteresowane udziałem w zajęciach prosi-
my o zapisy do 20 września 2018 r. pod nr tel. (23) 69 33 102 
lub osobiście w pokoju 203 Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Kurs jest całkowicie bezpłatny, a uczestniczki po zakończeniu 
zajęć otrzymają stosowny certyfikat.
Zadanie finansowane ze środków Gminy Nasielsk.
Zachęcamy do zapisów!

Szczeniaki do adopcji
Wiek - ok. 2 miesiące. Będą raczej małymi pieskami. Bardzo przyja-
zne i wesołe, są odrobaczone i zaszczepione. Przebywają pod opieką  
Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk.
Kontakt w sprawie adopcji: tel. 735-084-106.
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NA EKRANIE
5–9 września,  

GODZ. 15.00 i 17.00

Krzysiu, gdzie jesteś?  
(dubbing)

Familijny; USA; Czas trwania: 1 godz. 44 min.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie! 
Gdy mały Krzyś dorósł i znalazł się na życio-
wym zakręcie, jego wierni towarzysze dzieciń-
stwa - Kubuś, Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrysek 
- wyruszają ze Stuwiekowego lasu do Londynu, 
by przypomnieć mu magię dzieciństwa.

5–9 września, GODZ. 19.00

Rodziny się nie wybiera  
(z napisami)

Komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz. 47 min.

Wszyscy znają go jako pozbawionego własnej 
rodziny, wychowanego w sierocińcu genial-
nego projektanta wnętrz ukrywającego pod 
tajemniczym pseudonimem: Valentin D. Wspól-
nie ze swoją piękną partnerką Constance, kolej-
nymi kolekcjami rzucają Paryż i światowy design 
na kolana. Wszystko zmieni się jednak, kiedy o jego istnieniu przypomni so-
bie jego mieszkająca w prowizorycznej przyczepie na północy Francji i po-
sługująca się ciężkim do zrozumienia dialektem szalona rodzina... 

12–16 września, GODZ. 15.00

Niesamowita historia  
Wielkiej Gruszki (dubbing)

Animacja, familijny; Dania; Czas trwania: 1 godz. 22 min.

F i l m  j e s t  o p o w i e ś c i ą 
o kotce Mitcho i słoniu Sebastianie, mieszka-
jących w spokojnej wiosce Solby. Para przy-
jaciół decyduje się na podróż w nieznane 
w poszukiwaniu tajemniczej Gruszki, o której 
od dawna krążą niezwykle legendy. Nic nie jest 
typowe - po pierwsze, są zwierzętami; po dru-
gie, każde z nich ma własny pomysł na podróż. Jak to wszystko po-
godzić? Można, gdyż obydwoje są żądni przygód, zmagań z piratami 
i spotkań z fantastycznymi stworami. Jednak, czy są gotowi na takie prze-
życia? Czy sprostają czekającym ich wyzwaniom, czy spotkanie oko w oko  
ze smokiem ich nie przerośnie? Wspólna wyprawa będzie obfitować w liczne 
przygody i okaże się sprawdzianem ich przyjaźni. 

12–16 września, GODZ. 17.00

303. Bitwa o Anglię  
(z napisami)

Dramat wojenny; Polska, Wielka Brytania; Czas trwania: 
1 godz. 45 min.

Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Bryta-
nii z rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję 
niemieckiej armii na Europę. Rozpoczyna się 
bitwa o Anglię, w której doskonale wyszkoleni 
i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują 
alianckie samoloty RAFu. Z pomocą przybywają doborowi polscy lotni-
cy: Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold „Tolo” Ło-
kuciewski. To weterani, którzy pragną walczyć w obronie swojej ojczyzny 
nawet poza jej granicami. Początkowa nieufność Brytyjczyków musi ustą-
pić wielkiemu szacunkowi, jakim Anglicy zaczynają darzyć polskich pilotów. 
Tak powstaje Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki, który okazał się 
być najskuteczniejszym oddziałem powietrznym w trakcie bitwy o Anglię.  
Bohaterom przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów 
- to wynik, jakiego nie udało się osiągnąć żadne-
mu innemu powietrznemu dywizjonowi. 

12–16 września, GODZ. 19.00

Mission: Impossible - Fallout  
(z napisami)

Sensacyjny; USA; Czas trwania: 2 godz. 27 min.

Konsekwencje zakończonej niepowodzeniem 
misji IMF może odczuć cały świat. Aby zapo-
biec katastrofie, Ethan Hunt i jego zespół muszą 
stanąć do wyścigu z czasem. 

Baran 21.03-20.04
W najbliższych dniach czeka Cię znaczny 
spadek energii i zniechęcenie do działania. 
Niestety, przeliczyłeś się ze swoimi siłami. 
Przystopuj trochę z pracą i spotkaniami. 
Wykonaj plan minimum i wyśpij się.

Byk 21.04-20.05
Twoje życie było ostatnio bardzo burzliwie 
i pełne złych emocji. Spróbuj na chwilę znik-
nąć z Facebooka, poszukać ciszy, spokoju 
i ładu. Daj sobie czas na myślenie i zrobienie 
porządków. Zaufaj własnemu rozsądkowi.

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje inwestycje finansowe zaczną przy-
nosić wymierne korzyści. Ale nie wydawaj 
teraz pieniędzy na dom. Lepiej pozwól so-
bie na jakiś kurs czy szkolenie. Koniecznie 
zadbaj też o zdrowie swoje i najbliższych.

Rak 22.06-22.07
Bądź miły dla siebie i nie oszczędzaj na ma-
łych przyjemnościach. Po ciężkiej pracy  
należy Ci się trochę lenistwa. Odnowisz daw-
ne znajomości. Twoje poczucie humoru 
sprawi, że będziesz w centrum uwagi.

Lew 23.07-23.08
Nie bagatelizuj spraw, które dotyczą dzieci 
i domowych wydatków. Trzymaj się z dale-
ka od sąsiedzkich konfliktów. Bądź bardziej 
opanowany i cierpliwy zarówno w domu, 
jak i w pracy. Unikaj pośpiechu.

Panna 24.08-22.09
Będziesz teraz bardziej energiczny i towarzy-
ski niż zwykle, co będzie sprzyjało udziałowi 
w piknikach, koncertach, imprezach rodzin-
nych. Szczególnie zadbaj o gardło i zatoki,  
bo choroba pokrzyżuje Ci plany.

Waga 23.09-23.10
Bądź bardziej wyrozumiały dla innych. 
Nie komentuj ich zachowania ani poglą-
dów. Znajdź czas dla siebie i odpocznij,  
bo wakacje są tylko raz w roku. Będziesz 
miał problemy z zasypianiem.

Skorpion 24.10-22.11
Czeka Cię teraz więcej obowiązków, dlatego 
musisz lepiej zorganizować swój plan dnia. 
Podczas spotkań towarzyskich nie opowia-
daj o zdrowotnych czy finansowych kłopo-
tach, bo wywołasz lawinę skarg.

Strzelec 23.11-21.12
Skup się bardziej na pozytywnych stro-
nach swojego życia, wyglądu i inteligen-
cji. Zmiana myślenia dobrze wpłynie na 
Twoje samopoczucie i postępowanie. Nie  
będziesz miał problemów finansowych.

Koziorożec 22.12-20.01
Staraj się spędzać więcej czasu z partne-
rem. Dbaj o dobrą atmosferę w domu,  
nie szukaj okazji do dyskusji i nie czepiaj 
się drobiazgów. Staraj się słuchać innych 
bez oceniania. Zadbaj o kondycję.

Wodnik 21.01-19.02
Masz teraz szansę rozprawić się z wroga-
mi, zaległościami i bałaganem. Osiągniesz 
swoje cele i dostaniesz to, na czym Ci za-
leży. Gdziekolwiek się pojawisz, będziesz 
mile widziany. Zrób badania kontrolne.

Ryby 20.02-20.03
Staniesz się bardzo popularny wśród znajo-
mych. Prawie każdy będzie czegoś od Ciebie 
chciał na cito. Nie daj się podejść emocjonal-
nym szantażystom. Bądź asertywny i w pierw-
szej kolejności załatwiaj swoje sprawy.

HOROSKOP
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NASIELSK BASZTA TEAM

Na mazowieckich 
szlakach
Ostatnie dni sierpnia były bardzo intensywne dla stowarzyszenia Nasielsk 

Baszta Team. Nasi członkowie, odetchnąwszy po organizacji fenomenalnej 
imprezy rekreacyjno - sportowej, jaką był Nasielski Bieg Terenowy, ruszyli podbijać  
okoliczne szlaki biegowe.

Jako pierwszy na przetarcie szla-
ków duża grupa biegaczy wybrała 
I Międzynarodowy Polonijny Festi-
wal Biegowy Pułtusk 2018. To trzy-
dniowa impreza, która proponuje 
zróżnicowane dystanse zarówno 
dla zawodników początkujących, 
jak i zaawansowanych. Tu szcze-

gólne brawa należą się Adamo-
wi Zalewskiemu za 9. miejsce na 
dystansie półmaratońskim z cza-
sem 1:26 oraz 7. miejsce z czasem 
0:37:41 na dystansie 10 km. Rów-
nież na ogromne brawa zasługują 
Łukasz Malinowski i Robert Sierz-

putowski, którzy osiągnęli 
rewelacyjne wyniki.
K o l e j n e  z a w o d y  t o  
„Piąteczka dla Każdego” 
organizowana 25 sierpnia przez 
przyjaciół z Nowego Dworu, Za-
biegaMY Nowy Dwór. Wśród Basz-
towiczów nie do pokonania okazał 

się Radek Jankowski, czas 00:20:57 
(RŻ), na szczególne brawa zasługuje 
też Natalia Goryszewska, która bie-
ga z nami od niedawna, a osiągnęła 
czas 30:20 sekund.

Jakby tego było mało, w sobotę 
kilkoro śmiałków ruszyło na szlak 
Pucharu Maratonu Warszawskie-
go. Dwadzieścia pięć kilometrów 
w ciężkim błocie i deszczu wszy-
scy ukończyli z dobrymi humora-
mi i wytrwałością. Szczególny hart 
ducha wykazała Jolanta Rucińska 
pokonując dystans razem z rocz-
ną córką Zosią, twardo pchając 
przed sobą wózek przez błota Lasu  
Króla Jana III Sobieskiego. Jak zwy-
kle nie zaniedbujemy też naszych 
cyklicznych spotkań, czyli biego-
wych śród, na które serdecznie 
zapraszamy wszystkich. Zaprasza-
my również do naszej sekcji ro-
werowej i Nordic Walking, mile 
widziani są wszyscy, którzy chcą ak-
tywnie spędzać czas, zarówno osoby  
początkujące jak i zaawansowane.
Ze sportowym pozdrowieniem.

NBT

O G Ł O S Z E N I E

ZAPROSZENIE
I Legionowska 
Noc Kabaretowa
W niedzielę, 16 września br., w Le-
gionowie odbędzie się I Legionow-
ska Noc Kabaretowa. Wydarzenie  
to zgromadzi na jednej scenie naj-
większe gwiazdy polskiego kaba-
retu.
W pierwszej edycji zobaczymy Ka-
baret Skeczów Męczących, For-
mację Chatelet oraz Łowców.B. 
Całą galę poprowadzi aktor Mariusz 
Ostrowski. Ogromna, prawie 4-go-
dzinna dawka śmiechu będzie miała 
swój szlachetny cel – część środ-
ków ze sprzedaży biletów zostanie 
przeznaczona na pomoc osobom 
niepełnosprawnym. Wydarzenie zo-
stało zorganizowane przy współpracy  
z Wydziałem Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Legionowo.
Bilety są już do nabycia przez inter-
net:
• https://biletynakabarety.pl/ar-
tist/Legionowska-Noc-Kabareto-
wa-a9895.html
• https://kabaretowebilety.pl/le-
gionowo-legionowska-noc-kabare-
towa/wydarzenie/595
• h t t p : // b i l e t y n a . p l /
e ve n t / L e g i o n o w s k a - N o c -
Kabaretowa-Arena-Legionowo-
Legionowo-e79397.html#buy
A jeśli kabarety to za mało – po 
wszystkim zorganizowane zostanie 
After Party, na które również można 
zakupić wejściówki (są to bilety VIP, 
które także sprzedawane są pod po-
wyższymi linkami).



237.09.–20.09.2018; Życie Nasielska nr 19 (509) SPORT

Brydż
Wyniki turnieju „siedemnastego”, 31.08.2018 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    89 pkt (70,63%)
2. Mariusz Figurski – Marek Olbryś     76 pkt (60,32%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra    68 pkt (53,97%)
4. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski   62 pkt (49,21%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   59 pkt (46,83%)
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   56 pkt (44,44%)
7. Józef Dobrowolski – Marek Prusinowski    51 pkt (40,48%)
8. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek    43 pkt (34,13%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2.  Piotr  Kowalski     97 pkt
 Grzegorz Nowiński    97 pkt
3.  Krzysztof Michnowski    84 pkt
4. Janusz  Muzal    83 pkt
5.  Janusz  Wydra    80 pkt
6-7. Zbigniew Michalski    75 pkt
 Robert  Truszkowski    75 pkt
8.  Waldemar Gnatkowski    73 pkt
9. Mariusz Figurski     70 pkt
10. Krzysztof Morawiecki    68 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
 PK

TURNIEJ CHARYTATYWNY

Zagraliśmy dla Wojtusia!
Pogoda w niedzielę, 2 września 
2018 roku, wreszcie była dla nas 
przychylna. Od rana ciepło, piękne 
słońce i bezchmurne niebo. Idealne 
warunki na to, aby trochę pokopać 
piłkę. I to w naprawdę szczytnym 
celu.  Tym celem było zebra-
nie środków na leczenie naszego  
małego ziomka, Wojtusia Ogro-
dowskiego. Dlatego też MLKS 
„Żb ik ” Nasie lsk zorganizował 
w tym dniu na Stadionie Miejskim 
w Nasielsku Charytatywny Turniej 
Piłkarski „GRAMY DLA WOJTU-
SIA” o Puchar Burmistrza Nasielska.
O godzinie 9.00 nastąpiło uro-
czyste otwarcie turnieju, podczas 
którego przedstawione zostały 
drużyny występujące w turnieju. 
Zebranych powitał Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, któ-
ry życzył zawodnikom sportowej 
rywalizacji, a wszystkim dobrej  
zabawy. Prosił też, aby wszyscy 
mieli głównie na względzie to,  
iż gramy dla Wojtusia. Na otwarciu 
pojawili się również rodzice Woj-
tusia wraz z głównym bohaterem 
turnieju, który został nagrodzony 
brawami.
Do turnieju przystąpiło ostatecznie 
9 drużyn, podzielonych na dwie 
grupy: grupę A z 5 drużynami 
i grupę B z 4 drużynami. W każdej 
grupie drużyny zagrały systemem 
„każdy z każdym”. Mecze trwały 
po 12 minut, bez przerwy. Mecze 
toczyły się równolegle na dwóch 
boiskach, w poprzek płyty głównej 
Stadionu Miejskiego, a sędziowali  
je dwaj arbitrzy z Wydziału Sę-
dziowskiego Ciechanowsko-Ostro-
łęckiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej – Ursyn Smacki i Ma-
riusz Komorowski.
Wyniki meczów w grupie A:
DĘBINKI – JOGA BONITO 0:1
PIEŚCIROGI – ŻBIK (ZARZĄD TRE-
NERZY I PRZYJACIELE) 0:0
WKS WCZORAJSI – JOGA BONI-
TO 0:1
DĘBINKI – PIEŚCIROGI 0:1
WKS WCZORAJSI – ŻBIK 1:2
JOGA BONITO – PIEŚCIROGI 1:0
WKS WCZORAJSI – PIEŚCIROGI 
2:2
ŻBIK – DĘBINKI 4:1
WKS WCZORAJSI – DĘBINKI 3:0
ŻBIK – JOGA BONITO 1:3

Tabela grupy A.

Drużyna Pkt Bramki Miejsce

WKS 
WCZORAJSI 4 6-5 IV

DĘBINKI 1 3-8 V
PIEŚCIROGI 5 3-3 III
ŻBIK 7 7-5 II
JOGA BONITO 12 6-1 I

Wyniki meczów w grupie B:
CHOCHLIKI – ESTELLA 1:1
PAULINOWO PIASKI – CHŁOPAKI 
Z BARAKÓW 0:5
ESTELLA – CHŁOPAKI Z BARA-
KÓW 0:3
CHOCHLIKI – PAULINOWO PIA-
SKI 3:0
CHOCHLIKI – CHŁOPAKI Z BA-
RAKÓW 0:1
ESTELLA – PAULINOWO PIASKI 
3:1
Tabela grupy B.
Drużyna Pkt Bramki Miejsce
CHOCHLIKI 4 4-3 II
ESTELLA 4 4-5 III
PAULINOWO 
PIASKI 0 1-11 IV

CHŁOPAKI  
Z BARAKÓW 9 9-0 I

Po trzy najlepsze drużyny z grup 
A i B utworzyły 6-zespołową grupę 
finałową, w której również zagrano 
systemem „każdy z każdym”.

Wyniki meczów grupy finało-
wej:
JOGA BONITO – CHŁOPAKI 
Z BARAKÓW 1:0
PIEŚCIROGI – ESTELLA 0:0
ŻBIK – CHOCHLIKI 0:0
JOGA BONITO – PIEŚCIROGI 
0:0
ESTELLA – CHOCHLIKI 2:2
CHŁOPAKI Z BARAKÓW – 
ŻBIK 0:1
JOBA BONITO – ESTELLA 2:0
PIEŚCIROGI – ŻBIK 0:5
CHŁOPAKI Z BARAKÓW – 
CHOCHLIKI 3:0
JOGA BONITO – ŻBIK 0:3
CHŁOPAKI Z BARAKÓW – PIEŚCI-
ROGI 3:1
ESTELLA – ŻBIK 1:2
JOGA BONITO – CHOCHLIKI 2:0
CHŁOPAKI Z BARAKÓW – ESTEL-
LA 1:1

PIEŚCIROGI – CHOCHLIKI 0:4

Tabela końcowa grupy finałowej

Miejsce Drużyna Pkt. Bramki

I
ŻBIK ZARZĄD 
TRENERZY 
I PRZYJACIELE

13 11-1

II JOGA BONITO 10 5-3

III CHŁOPAKI 
Z BARAKÓW 7 7-3

IV CHOCHLIKI 5 6-7
V ESTELLA 3 4-7
VI PIEŚCIROGI 2 1-12

Po zakończeniu turnieju odbyła się 
ceremonia wręczenia nagród dla 
najlepszych zespołów oraz nagród 
indywidualnych.
Drużyny z miejsc IV-VI otrzyma-
ły piłki, zaś trzy najlepsze drużyny 
– puchary i piłki. Z kolei nagrody  
indywidualne otrzymali:
Król Strzelców – Paweł Wilga (ŻBIK 
ZARZĄD TRENERZY I PRZYJACIE-
LE),
Naj lepszy Bramkarz – Damian 
Gągolewski (JOGA BONITO),
Najlepszy Zawodnik – Michał Kró-
lak (CHŁOPAKI Z BARAKÓW).
Nagrody dla drużyn ufundował 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz 

Nasielska, zaś nagrody indywidual-
ne Jerzy Lubieniecki , przewodni-
czący Rady Miejskiej w Nasielsku.
W trakcie turnieju dostępne były 
darmowe atrakcje dla najmłod-
szych: animator dla dzieci i dmu-
chaniec. Ci, którzy zgłodnieli, mieli 
okazję posilić się popcornem lub 
kiełbaskami z grilla – za symbolicz-

ną złotówkę. Odbyły się również 
oczekiwane przez wielu licytacje 
pamiątek sportowych i nie tylko. 
Walka o te pamiątki była zażarta, 
wiele z nich osiągnęło cenę o wie-
le wyższą niż cena wywoławcza.
Podczas zakończenia turnieju mo-
gliśmy już podsumować naszą 
akcję zbierania środków na lecze-
nie i rehabilitację Wojtusia. Miło 
nam było i jest poinformować,  
iż łącznie z wpisowego od drużyn 
biorących udział w turnieju, z pie-
niędzy wrzucanych do puszki oraz 
z kwot uzyskanych podczas licy-
tacji udało nam się zebrać sumę  
8.227,70 zł! Całą tę kwotę przeka-
zaliśmy od razu rodzicom i Woj-
tusiowi do ich dyspozycji. Wojtuś 

dzielnie dzierżył wypełnioną pusz-
kę.
Cieszymy się, iż turniej się udał, 
a przede wszystkim udała się zbiór-
ka środków dla Wojtusia. Cie-
sz ymy s ię,  że możemy choć 
trochę pomóc Rodzicom Woj-
tusia w walce o zdrowie ich ma-
łego wojownika. Jest wiele osób, 
którym chcemy podziękować  
za organizację i czuwanie nad prze-
biegiem turnieju. Przede wszyst-
kim dziękujemy wszystkim, którzy 
przekazali przedmioty na licytacje, 
którzy byli z nami na Stadionie Miej-
skim w Nasielsku oraz którzy wsparli 
naszą akcję swoimi środkami. Naj-
ważniejsze, że głównym zwycięzcą 
naszego turnieju jest Wojtuś!

M.M.
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Żbik deklasuje 
przeciwników

PIŁKA NOŻNA

Drużyny zaczynają 
rozgrywki
Młodsze roczniki Żbika Nasielsk i drużyna kobiet oficjalnie rozpoczęły 
nowy sezon rozgrywek.

W pierwszą sobotę września na stadionie miejskim w Nasielsku odbyły 
się aż 4 mecze. O godzinie 10.00 rocznik 2003 podjął gości z Bartnika 
Myszyniec. Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla gości. Honorowego 
gola strzelił Dawid Walczak.

O godzinie 12.30 rocznik 2005 podjął gości z Wiktorii Nowe Miasto. 
Podopieczni Dariusza Kordowskiego pokonali gości wynikiem 7:2. 
Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1. W spotkaniu trzy bramki 
zdobył Jakub Węgrowski, dwie Sebastian Rzemek, a po jednej - Paweł 
Dłutowski i Bartek Górek. O godzinie 15.00 natomiast odbył się mecz 
rocznika 2006, który podjął gości z GKS Świercze. Spotkanie to zakoń-
czyło się remisem 1:1.

– Mimo dużej przewagi, nasza drużyna nie potrafiła jeszcze udowodnić 
swojej siły – podsumował mecz trener, Dariusz Kordowski.

Na koniec, o godzinie 17.00, swój pierwszy mecz w nowym sezo-
nie zagrała również kobieca drużyna. Niestety, podopieczne Roberta  
Bugalskiego ze Żbika Nasielsk uległy kobietom z drużyny Królewscy 
Płock aż 0:12.

Michał B.

Żbik Nasielsk  
– Wkra Sochocin 3:0 (2:0)
W  o s t a t n i ą  s o b o t ę  s i e r p -
nia rozegrane zosta ł y mecze 
czwartej kolejki w ciechanow-
sko-ostrołęckiej klasie okręgo-
wej. Tym razem drużynie Żbika 
Nasielsk przyszło zmierzyć się 
z Wkrą Sochocin. Mecz odbył się  
na nasielskim stadionie miejskim.
Rodzima drużyna nie zawiodła 
swoich kibiców. Pierwsza poło-
wa meczu rozegrana była w spo-

kojnej atmosferze, obyło się bez 
kartek dla zawodników. W do-
datku dwóch zawodników zdo-

było po jednej bramce (Mateusz 
Bramowicz – w 9. minucie i Piotr 
Jeż w 44. minucie) – w związku 
z czym pierwsza połowa zakoń-
czyła się dobrym wynikiem 2:0.
Jak to często bywa w takich sy-
tuacjach – druga połowa bywa 
bardziej nerwowa, gdyż wygry-
wająca drużyna chce utrzymać 
w ynik, a przeciwnicy próbują 
nadrobić straty. Już w 50. minu-
cie Kamil Tomaszyński otrzymał 
żółtą kartkę. Kilka minut później 

w obu drużynach trenerzy za-
rządzili zmiany – w Żbiku Piotra 
Jeża zastąpił Mateusz Paczkowski,  
a we Wkrze Rafał Kosewski za-
stąpił Dawida Nawrockiego.
W 6 4 .  m i n uc i e  na s i e l s c y k i -
b ic e c ie sz yl i  s ię  z  kole j ne go 
gola, który zdobył Fil ip Adam-
ski z drużyny Żbika. W tym mo-
mencie wynik meczu został już 
ostatecznie ustalony. W ostat-
nich 25 minutach spotkania od-
były się już tylko zmiany. W 82. 

minucie sędzia pokaza ł  żó ł tą 
kartkę Mariuszowi Chmielew-
skiemu, a dwie minuty później 

trener podjął decyzję o zastą-
pieniu go przez Karola Kalet-

kę. Podsumowując mecz,  
nie można zapomnieć też 
o bramkarzu, Sebast ianie 
Chmielewskim, który za-
trzymał wszystkie piłki le-
cące w k ierunku bramki .  
To było już trzecie zwycię-
stwo Żbika Nasielsk w no-
wym sezonie.

Sona Nowe Miasto  
– Żbik Nasielsk 1:9 (1:3)
Mecz z Now ym Miastem 

to jedno ze spotkań 
określanych mianem 
d e r b ó w .  N i e d z i e -
la ,  2  wrze ś n ia ,  oka-
z a ł a  s i ę  s z c z ę ś l i w a 
dla nasielskiej druży-
ny,  a  widzowie ( g łównie 
mieszkańcy Nowego Mia-
s t a ) ,  by l i  ś w i a d k a m i  s e -
r i i  b ramek w w ykonaniu 
ch łopców ze Żb ika .  Nasi 
zawodnicy zdobyli w sumie  
aż 9 bramek.
H o n o r o w ą  b r a m k ę  d l a 
Sony Nowe Miasto zdobył  
Michał Ernest w rzucie kar-
nym . Ten sam zawodnik  
na początku drugiej połowy 
otrz ymał czerwoną kart-

kę i opuścił boisko, co wzmoc-
ni ło nas ie l ską druż ynę,  która 

w drugiej połowie strzeli ła  
6 bramek.
P o  p i ę c i u  k o l e j k a c h 
Ż b i k  N a s i e l s k  p l a s u -
je się na trzecim miejscu 
w ogólnej klasyfikacji grupy 
ciechanowsko-ostrołęckiej  
z 12 punktami, tuż za Nadnar-
wianką Pułtusk i Makowian-
ką Maków Mazowiecki, które 
mają po 13 punktów.
W  s o b o t ę ,  8  w r z e ś n i a ,  
o godzinie 14:00 Żbik Nasielsk 
podejmie gości z Iskry Krasne,  
a 15 września nasielska druży-
na wyjedzie rozegrać mecz 
z Ostrovią Ostrów Mazowiec-
ka.

Michał B.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Nadnarwianka Pułtusk 5 13 4 1 0 26-3
2.  Makowianka  

Maków Mazowiecki
5 13 4 1 0 12-1

3.  Żbik Nasielsk 5 12 4 0 1 19-6
4.  Ostrovia  

Ostrów Mazowiecka
5 10 3 1 1 11-4

5.  Kryształ Glinojeck 5 10 3 1 1 13-7
6.  KS CK Troszyn 5 10 3 1 1 9-6
7.  Wkra Bieżuń 5 10 3 1 1 9-5
8.  PAF Płońsk 5 7 2 1 2 10-8
9.  Mazowsze Jednorożec 5 6 2 0 3 9-20
10.  GKS Strzegowo 5 6 2 0 3 6-19
11.  Wkra Sochocin 5 5 1 2 2 7-5
12.  Korona Szydłowo 5 5 1 2 2 5-8
13.  Iskra Krasne 5 3 1 0 4 12-13
14.  Sona Nowe Miasto 5 3 1 0 4 4-18
15.  Tęcza Ojrzeń 5 1 0 1 4 5-13
16.  Orzyc Chorzele 5 0 0 0 5 1-22

Źródło: www.90minut.pl

Liga okręgowa 2018/2019, grupa: Ciechanów-Ostrołęka


