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W środę, 12 września br., w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku odbyła się LI sesja Rady 
Miejskiej zwołana na wniosek bur-
mistrza Nasielska. Po raz pierwszy 
odbywała się ona w nowej formule. 
Obrady transmitowane były bowiem 
poprzez przekaz wideo na żywo 
w Internecie, a radni głosowali imien-
nie za pomocą urządzeń do głoso-
wania. Ponadto osoby chcące zabrać 
głos musiały korzystać z mównicy. 
W sesji wzięli udział wszyscy radni.

Na początku Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, wprowadził do 
porządku obrad uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Jaskółowo. Radny 
Henryk Antosik poprosił o wprowa-
dzenie do obrad punktu, w którym 
pytania dotyczące różnych spraw 
mogli zadać radni i przybyli miesz-
kańcy. Zaś radny Andrzej Malon 
poprosił o wycofanie uchwały doty-
czącej spraw oświatowych i skiero-
wanie jej pod obrady komisji oświaty.

Przy głosowaniu za zmianami w po-
rządku obrad pojawiły się proble-
my techniczne, dlatego głosowanie 
przeprowadzono w sposób tra-

dycyjny. Następnie Rada zajęła się 
sprawozdaniem z działalności Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nasielsku za rok 2017.

Pakiet uchwał
Wśród procedowanych tego dnia 
uchwał znalazły się m.in.: uchwała 
zmieniająca Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nasielsk, którą 
przyjęto 10 głosami poparcia, przy 
3 sprzeciwu i 2 „wstrzymujących 
się”. W uchwale wprowadzającej 
zmiany uchwały budżetowej na rok 
2018 zwiększono dochody gminy 
Nasielsk o kwotę ponad 1,1 mln zł. 
W punkcie tym głos zabrał radny Ro-
man Jaskulski, który zapytał, dlacze-
go kwotę w wysokości 2,8 tys. zł za 
sprzedaż samochodu pożarniczego 
na złom wprowadza się dopiero teraz 
do budżetu. Skarbnik Rafał Adamski 
wyjaśnił, że nie ma potrzeby wpro-
wadzania małych kwot do budżetu, 
ponieważ są one kumulowane przez 
cały rok i wprowadzane w grud-
niu. A wprowadzenie owej kwoty 
teraz wynika z potrzeby wydatków 
na szkoły i wynagrodzenia wynika-
jących z trwającej obecnie reformy 
oświaty. O szczegó-
ł y  p o r o z u m i e n i a 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

WYBORY 2018
Premier RP Mateusz Morawiecki we wtorek, 14 sierpnia br. ogłosił,  
że wybory samorządowe odbędą się 21 października. Tego dnia Po-
lacy będą mogli pójść do urn, aby oddać głosy na swoich reprezen-
tantów startujących do sejmików wojewódzkich, rad powiatu, rad 
miejskich oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oznacza to,  
że wyborcy otrzymają 3 bądź 4 karty, z listami kandydatów. Swój wybór 
trzeba będzie oznaczyć 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. 

Do środy, 26 września, należy rejestrować kandydatów na wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast. Tego dnia Państwowa Komisja Wyborcza 
w drodze losowania przydzieli numery listom z nazwiskami kandydatów 
do sejmików 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 UM. Szkolenie

Internet dla wszystkich
Wydawałoby się, że w XXI wieku świat stoi otworem przed każdym, dzięki 
powszechnie dostępnemu internetowi. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy 
potrafią z niego korzystać.

Nasielsk wychodzi naprzeciw tym osobom i proponuje szkolenia. Będą 
się one odbywały w ramach programu „Ja w Internecie”. Na ten cel  
49 gmin województwa mazowieckiego, w tym nasza, pozyskało granty. 
Gmina Nasielsk uzyskała 67 200 zł dofinansowania. Umowa na to zadanie 
ma być podpisana w najbliższym miesiącu, tym samym gmina zobowią-
zuje się, do kupna 13 komputerów z funkcją tabletu. Z jednego korzystał 
będzie prowadzący zajęcia, zaś pozostałe będą przeznaczone dla uczest-
ników szkolenia. Zapisy rozpoczną się najprawdopodobniej w styczniu 
2019 r., a pierwsze zajęcia odbędą się w lutym.

Przeszkolonych zostanie 120 osób. Zorganizowane będą cztery bloki te-
matyczne: Rodzic w Internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Działa-
nie w sieciach społecznościowych, Rolnik w sieci.

W każdym z bloków tematycznych będą mogły uczestniczyć 3 grupy  
po 12 osób. Każda z grup będzie miała 3 dniowe szkolenie, które trwać 
będzie po 4 godziny.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest ukończenie 25. roku życia.
E.G.

Z POWIATU

Chcą wspólnie 
aktywizować rynek pracy
W Leoncinie, w środę 12 wrze-
śnia br., miały miejsce już drugie 
warsztaty ożywienia społeczno-
-gospodarczego i aktywizacji 
rynku pracy w ramach budowa-
nia partnerstwa lokalnego po-
wiatu nowodworskiego.

Warsztaty zorganizowane zosta-
ły dla przedstawicieli samorządu 
lokalnego, przedsiębiorców, III 
sektora, sektora ekonomii spo-
łecznej i aktywnych mieszkań-
ców powiatu nowodworskiego. 
Zgromadzonych gości przy-
witał Paweł Calak – wicestarosta, oraz Marzenna Boczek – dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim. Tuż po nich 
głos zabrał Adam Krawczak, wójt gm. Leoncin, w której gościli uczestnicy 
spotkania. Niesamowitej energii warsztatom nadało przemówienie Jadwigi 
Olszowskiej-Urban, eksperta Partnerstwa Lokalnego. Prowadząca wykład 
z ogromną empatią i wielkim przekonaniem nakłaniała zgromadzonych 
do współpracy, a przede wszystkim do korzystania z zasobów powiatu 
nowodworskiego.

 – Po to jesteśmy razem, aby nie narzekać, że czegoś nie ma, ale żeby 
wiedzieć, co zrobić z tym fantem. Jak ktoś mi powie, że jesteście biedną 
ziemią, to wam nie uwierzę. Ludzie mają piękne domy, farmy i innym 
ludziom możemy to zagwarantować. Mamy się promować. Szukajcie 
wśród swoich, ale myślcie też o cenach. Chodzi o to, żebyśmy się szano-
wali, bo biznes robimy też z tymi, których nie lubimy, ale jeśli mają dobry 
towar, to zawsze możemy się dogadać – przekonywała Jadwiga Olszow-
ska-Urban. – Dziś nie jest problemem pieniądz, dziś problemem są ludzie 
i ich pozyskanie – mówiła.

Dużą uwagę podczas swojej prezentacji pani Jadwiga skupiła na analizie 
czterech zasad ożywiania społeczno-gospodarczego w powiecie nowo-
dworskim i na wykorzystaniu tzw. stworzonej przez uczestników pierw-
szych warsztatów „beczki”. Tzw. beczka to zbiór lokalnych zasobów 
i problemów powiatu nowodworskiego. Tabela, którą stworzono na po-
przednich warsztatach została szeroko rozbudowana, jeśli chodzi o zasoby, 
tworząc ją wzięto pod uwagę takie aspekty jak: kapitał ludzki, położenie 
geograficzne, komunikacja, transport, zasoby naturalne, wartości kulturo-
we i imprezy, infrastruktura, edukacja, sport, zdrowie, organizacje poza-
rządowe, instytucje.

 – Nasze problemy w „beczce”, to nie są problemy wójta, burmistrza, ale 
to są nasze problemy. Musimy wiedzieć, jakie są inwestycje na naszym 
terenie. Wielu ludzi nie chce mówić dobrze o swoim terenie, ale tyko te 
osoby, które znają swój teren i dobrze o nim mówią mogą zachęcić in-
nych, żeby tu przyszli się bawić, żeby handlowali z naszymi firmami albo 
żeby zakładali tu przemysły i zakłady – mówiła ekspert Partnerstwa Lo-
kalnego.

Ważną częścią spotkania były warsztaty. Zgromadzeni zostali podzieleni 
na grupy. Każda z nich przygotowywała inne zagadnienie. Zastanawiano 
się nad następującymi problemami: Uszczelnianie lokalnych wycie-
ków; Wsparcie środowiska społeczno – gospodarczego; Zachęcanie do 
tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji; Przyciąganie z zewnątrz 
potrzebnych firm, instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu no-
wodworskiego.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele grup prezentowali wypracowa-
ne stanowiska na dane tematy.

Kolejne spotkanie w ramach rozpoczętego cyklu, nad którym czuwa Po-
wiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, odbędzie się już 
5 października br. w Pomiechówku.

E.G.
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OBRADOWAŁA RADA

Radni i mieszkańcy pytają
oraz maksymalnej opłaty za wyży-
wienie. Zmiana polega na dodaniu 
punktu o tym, że „w szczególnych 
przypadkach dyrektor placówki po 
uzgodnieniu z Burmistrzem Nasielska 
może obniżyć opłatę stałą za pobyt 
dziecka w żłobku do 40% aktualnie 
obowiązującej opłaty”. Zmiana wy-
nikła z sugestii rodziców i dotyczyć 
będzie dzieci chorych. Za podjęciem 
uchwały zagłosowało 13 radnych,  
a 1 był przeciw.

Na koniec pierwszej części obrad 
radni zajęli się uchwałą wprowadzo-
ną do porządku obrad w sprawie 
zmiany uchwały z 26 kwietnia 2018 
roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego dla 
części wsi Jaskółowo. Dotyczyła ona 
zmiany określenia „załącznik gra-
ficzny o którym mowa w paragrafie  
1 ustęp 2” na „zgodnie z załącznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały”. – 
Projekt planu jest już przygotowany, 

a po akceptacji tej zmiany uchwały, 
plan pójdzie do uzgodnień – mó-
wiła Bożena Strzelecka, kierownik 
Wydziału Zagospodarowania Prze-
strzennego i Nieruchomości. Radni 
przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Pytania radnych  
i mieszkańców
Jako pierwszy pytania zadawał radny 
Dariusz Kordowski: na temat budo-
wy ronda w Pniewie, przy stacji Or-
len, o nową nawierzchnię asfaltową 
na małych ulicach za kinem (Kozia, 
Mała) oraz o możliwość zainstalo-

wania spowalniaczy na ulicy 
Sportowej. Podziękował rów-
nież za wyznaczenie przejścia 
dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Lipowej i Kościuszki. Za-
nim burmistrz odpowiedział 
na te pytania, podziękował 
za głosowanie nad zmiana-
mi w budżecie i przesunięcie 
środków na inwestycje zwią-
zane z otwarciem dwóch 
stref aktywności fizycznej 
przy „orliku” w Nasielsku 
i Cieksynie, w które zaanga-
żowana była również poseł 
Anita Czerwińska.

Odpowiadając na pytania 
radnego burmistrz Ruszkowski wyja-
śnił, że nie ma firm zainteresowanych 
realizacją zadania budowy ronda 
w Pniewie. Natomiast w kwestii ronda 
przy Orlenie mówił, że rozstrzygnię-
to rozeznanie cenowe i firma przy-
gotowuje już projekt na podstawie 
uzgodnionej wcześniej z Marszał-

kiem Województwa Mazowieckie-
go koncepcji. Zapewnił również, że 
zgodnie z planem, po wybudowaniu 
kanalizacji na ulicach Kozia, Mała, jak 
i innych, gdzie realizowana jest inwe-
stycja, zostanie położona nowa na-
wierzchnia asfaltowa. Zgodził się też 
na zainstalowanie spowalniaczy na 
ulicy Sportowej po analizie i wybo-
rze odpowiedniego miejsca.

Następnie głos zabrał Rodryg Czyż, 
mieszkaniec Nasielska, który wyko-
nał opinię techniczną ścian szczyto-
wych budowanej sali gimnastycznej 
w Popowie Borowym. – Te ściany 
grożą awarią, zawaleniem – infor-

mował zebranych, powołując się 
na własne obliczenia i zapytał, co 
w tej sprawie zamierza zrobić bur-
mistrz. – Mamy pozwolenie na 
budowę, mamy projektanta, któ-
ry jest cały czas w do dyspozycji, 
mamy wykonawcę wybranego 
w przetargu i mamy inspekto-
ra, który nadzoruje tę budowę. 
Z ustaleń, które były w maju, 
wykonawca wraz z inspektorem 
sugerowali nam pewne tematy 
związane z projektem – wyja-
śniał burmistrz.– Później zaczę-
ły się pojawiać zastrzeżenia, że 
coś tam może być źle. Projektant 

jednak dalej zapewniał, że wszyst-
ko jest w porządku. Do nadzoru bu-
dowlanego była zgłoszona kontrola, 
oczywiście jeśli coś będzie nie tak, 
kosztami obciążony zostanie pro-
jektant. Żeby rozwiać wątpliwości 
i dodatkowo zabezpieczyć i uniknąć 
ryzyka, poszliśmy w tym kierunku, 
aby z listy wojewody powołać rze-

czoznawcę, żeby w tym temacie 
także się wypowiedział. Obecnie 
czekamy na tę ekspertyzę – poin-
formował burmistrz. Radny Andrzej 
Malon zapytał czy termin oddania 
do użytku sali jest zagrożony, lecz 
burmistrz zapewnił, że nie ma takiej 
obawy.

W imieniu mieszkańców głos zabrał 
Adam Mikucki, który kontynuował 
wątek sali gimnastycznej dopytu-
jąc się o dostępność wszystkich do-
kumentów. Burmistrz zapewnił, że 
wszystkie są dostępne na stronie BIP.

Jednym z wątków, który poruszył 
mieszkaniec, był także temat rozli-
czania prądu w przedszkolu samorzą-
dowym i w żłobku, który zastanawiał 
się jak to jest, że przedszkole, które 
ma 200 dzieci, zużywa 2 razy mniej 
prądu, niż żłobek, który ma 50 dzieci. 
– Energia rozliczana jest na podsta-
wie porozumienia między żłobkiem 
a przedszkolem w proporcji 60% 
do 40%, z tego względu, że żłobek 
obsługuje kuchnię. Są tam wszyst-
kie sprzęty, które są energochłonne, 
dlatego tak to ustalono, a nie dlate-
go, aby uszczuplić dotacje dla przed-
szkoli niepublicznych – tłumaczył 
Skarbnik Rafał Adamski.

Kolejną kwestią, którą poruszył 
mieszaniec Adam Mikucki, był te-
mat zbiórki pieniędzy na eksperty-
zę utraty wartości nieruchomości 
w przypadku powstania wysypiska 
w Jaskółowie.

 – Połowa została zapłacona, jako 
zaliczka za zrobienie ekspertyzy. 
Wpłynęła już wstępna wersja eks-
pertyzy. Drugie 5,5 tys. zł zostanie 
zapłacone w momencie odbioru 
kompletnego opracowania. Część 
radnych także wpłaciła, więc dzię-
kujemy – informował. – Opracowa-
nie robił pan biegły sądowy z sądu 
okręgowego w Warszawie. Wyli-
czył, że podstawowe oddziaływanie 
tego wysypiska jest w promieniu 15 
km w linii prostej, a wszystkie nieru-
chomości w promieniu 10 km stracą 
łączną wartość 900 mln zł – dodał.

Przewodnicząca RM Danuta Bia-
łorucka, zapytała, na kogo będzie 
wystawiona faktura za ekspertyzę 
– Zgodnie z umową, która jest za-
mieszczona, nie wiem czy w ogóle 
będzie faktura VAT. Przy podpisywa-
niu umowy był pan Jarosław Ruciń-
ski i pan Andrzej Pacocha. Jeśli tylko 
będzie wystawiony jakiś dokument, 
na pewno będzie on upublicznio-
ny. Umowa opiewa na kwotę 11 tys. 
brutto.

Radna Białorucka, korzystając z gło-
su, zapytała kierownika Wydziału In-
westycji o przejście dla pieszych przy 
„Mrówce”. Zauważyła, że informacje 
o nim pojawiały się już w 2016 roku 
i zaznaczyła, że ma świadomość, że 
opóźnienia nie leżą po stronie gminy 
Nasielsk. – Udało mi się ustalić w Ma-
zowieckim Zarządzie Dróg Woje-
wódzkich, które będzie wykonywało 
to przejście dla pieszych razem z re-
montem przepustu w okolicach tego 
przejścia. Umowa z wykonawcą zo-
stała już podpisana, a wykonawca 
ma 3 miesiące na realizację tego 
zadania od daty podpisania umowy, 
czyli od końca lipca – odpowiedział 
Radosław Kasiak kierownik wydziału 
inwestycji UM Nasielsk. – Uważam, 
że koniec października, to jest pew-
ny termin realizacji tego zadania.

Adam Mikucki poprosił burmistrza 
o wyjaśnienie w kwestii podania in-
formacji na antenie Radia Hobby 
w maju o tym, iż nie kontaktował się 
on z inwestorem ZZO w Jaskółowie, 
a z uzyskanych bilingów wynika, że 
w kwietniu były dwie takie rozmo-

z powiatem dotyczącego budowy 
chodnika w Nunie i dofinansowania 
go również z budżetu gminy w wy-
sokości 120 tys. zł zapytał natomiast 
radny Rafał Dłutowski.

– Środki finansowe na zakup kost-
ki pochodzą z funduszu sołeckiego 
z okresu kilku lat. Również i gmi-
na dołoży do tego zadania, z ra-
cji wieloletnich obietnic. Inwestycja 
powiatowa będzie prowadzona od 
przystanku przy drodze wojewódz-
kiej, natomiast mieszkańcy Nuny 
wstępnie ustalili, że chodnik będzie 
robiony od strony Krogul. Ostatecz-
nie zdecydują na zebraniu sołeckim 
– odpowiedział burmistrz. Po tych 
informacjach przeprowadzono gło-
sowanie. Wyniki głosowania wyświe-
tliły się na tablicy. Poza ostatecznym 
wynikiem (12 głosów „za”, 2 prze-
ciw i 1 „wstrzymujący”) wyświetliła 
się informacja jak zagłosował każdy 
z radnych. Po głosowaniu salę obrad 
opuścił radny Marek Jaroszewski.

Następnie Rada jednogłośnie przy-
jęła uchwały dotyczące: wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy z do-
tychczasowym najemcą lokalu przy 
ulicy Kilińskiego (sklep komputero-
wy) na kolejny rok; wyrażenia zgody 
na zniesienie współwłasności zabu-
dowanej nieruchomości w Nasielsku 
poprzez ustanowienie odrębnej 
własności lokali pomieszczeń przy-
należnych do tych lokali (ul. Starzyń-
skiego 7); nadania nazwy Leśna ulicy 
w Psucinie (dalszy odcinek drogi); 
utworzenie odrębnego obwodu do 
głosowania w DPS.

Kolejne dwa projekty uchwał do-
tyczyły spraw oświatowych. Je-
den z nich dotyczył ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z bu-
dżetu gminy Nasielsk na prowadze-
nie niepublicznych przedszkoli, szkół 
prowadzonych na terenie gminy 
Nasielsk oraz trybu przeprowadza-
nia kontroli prawidłowości ich po-
brania i wykorzystania, a odczytała 
go dyrektor CUW, Hanna Pietrzak, 
która podsumowała, że uchwała jest 
uszczegółowieniem rozliczania do-
tacji. Po krótkiej dyskusji na temat 
kontroli dotacji wszyscy obecni na 
sali radni zagłosowali za przyjęciem 
uchwały.

Druga z uchwał oświatowych zmie-
niała uchwałę z 23 czerwca 2016 
roku w sprawie ustalenia wysoko-
ści opłat za pobyt dziecka w Żłobku, 
prowadzonym przez gminę Nasielsk, 

dokończenie ze str. 1
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KRONIKA OSP
W dniach 4 i 5 września strażacy 
z OSP Nasielsk zostali zadyspo-
nowani w celu usunięcia gniazd 
owa d ów  b ł o n ko s k r z yd ł yc h 
w miejscowościach Mazewo 
Dworskie i Kosewo.

KRONIKA  
POLICYJNA

3 września w miejscowości Dę-
binki funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk podczas interwencji 
domowej dokonali zatrzymania 
30-letniego mieszkańca gminy 
Nasielsk, który od dłuższego cza-
su znęcał się nad swoją konkubiną. 
Prokuratura wobec sprawcy za-
stosowała środki zapobiegawcze 
w postaci policyjnego dozoru, 
zakazu zbliżania się do pokrzyw-
dzonej i zakazu kontaktowania się 
oraz nakazu opuszczenia zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego.

6 września w miejscowości Dę-
binki funkcjonariusze Referatu 
Kryminalnego KP Nasielsk wraz 
z funkcjonariuszami SOK-u pod-
czas legitymowania 26-letnie-
go mieszkańca gminy Nasielsk 
w kieszeni spodni ujawnili dwie 
torebki awierające środki odurza-
jące. Sprawca został zatrzymany, 
a zabronione substancje zabez-
pieczone. Podczas przesłuchania 
mężczyzna przyznał się do zarzu-
conego mu czynu. 

18 września w miejscowości Bor-
kowo funkcjonariusze Wydzia-
łu Ruchu Drogowego KPP Nowy 
Dwór Maz. zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Che-
vrolet, którym kierowała 60-letnia 
mieszkanka Warszawy, znajdująca 
się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kami 0,58 mg/l i 0,54 mg/l alko-
holu w wydychanym powietrzu.

Sporz. RW

NA SYGNALE. Ćwiczenia

Katastrofa kolejowa w Mogowie
Widok wraku samochodu osobo-
wego, który znalazł się niemal pod 
kołami pociągu na jednym z to-
rów kolejowych w pobliżu dwor-
ca PKP Nasielsk oraz zjazd służb 
ratunkowych wywołał w piątek, 7 
września br., w okolicznych miesz-
kańcach i podróżnych niepokój. 
Wiele osób zastanawiało się nad 
tym, co tam się wydarzyło, sko-
ro tyle służb przybyło na miejsce 
zdarzenia.

Na szczęście nie wydarzyło się nic 
złego. Od godz. 10 do 12 w Mo-
gowie przeprowadzano ćwiczenia 
„KOLEJ 2018”, których tematem 
było współdziałanie służb powiato-
wych ze służbami PKP PLK i Kolei 
Mazowieckich podczas katastrofy 
kolejowej.

W akcji brali udział strażacy, poli-
cjanci, ratownicy medyczni, straż 
ochrony kolei oraz pracownicy 
kolei. Organizatorem ćwiczeń było 

Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Mazowieckim, a współ-
organizatorami PKP PLK i Koleje 
Mazowieckie.

Scenariusz katastrofy przewidy-
wał następujące sytuacje: 5 osób 
rannych i jedna ofiara śmiertel-
na – to bilans zderzenia pociągu 
Kolei Mazowieckich z samo-
chodem osobowym. Na skutek 
wypadku doszło do wykolejenia 
się pociągu i zakleszczenia drzwi 

wagonu, w którym przebywa-
ją osoby ranne i poszkodowa-
ne oraz pożaru samochodu 
osobowego. Dodatkowo ak-
cję służb ratowniczych utrud-
nia szaleniec z nożem, który 
terroryzuje podróżnych.

Zgromadzeni, którzy obser-
wowali prowadzone czynności 
ratunkowe byli na bieżąco infor-
mowani o przebiegu zdarzeń oraz 
o podejmowanych działaniach. 
Strażacy zaprezentowali dodat-
kowo specjalny sprzęt wykorzy-
stywany w tego typu sytuacjach. 
Całe przedsięwzięcie zostało 

uznane za bardzo udane. Wicesta-
rosta Paweł Calak, który obserwo-
wał ćwiczenia mówił, iż zostały one 
zorganizowane w celu koordynacji 
działań wszystkich służb, by w razie 
konieczności były one przeprowa-
dzane profesjonalnie.

E.G.

Z MIASTA

Karaluchy zagościły na Warszawskiej
– Złapałam się za głowę kiedy 
zobaczyłam karaluchy na kory-
tarzu i na drzwiach do mieszka-
nia sąsiadki. Szybko uciekłam do 
siebie – mówi Zenobia Łempic-
ka, mieszkanka ulicy Warszaw-
skiej. – Mieszkałam w tym lokalu 
50 lat i nigdy nie było tam karalu-
chów. Zawsze było czysto, a teraz 
mieszkam w lokalu obok i w nim 
też nigdy nie było żadnych robali, 
ani wilgoci. Nie wiem, co trzeba 
robić, żeby tak zniszczyć miesz-
kanie. Jak wynieśli z niego me-
ble,  na podwórko, to całe roje 
karaluchów z nich wychodziły. 
A człowiek, który pryskał w tym 
mieszkaniu płynem, żeby znisz-
czyć robactwo i pleśń mówił, że 
jeszcze nigdy czegoś takiego nie 
widział. Teraz mamy problem, bo 
codziennie muszę na wszelki wy-
padek stosować opryski, żeby nie 
było u mnie robali – dodaje.

W jednym z lokali w kamienicy 
przy ulicy Warszawskiej zalęgły 
się karaluchy i szybko opanowa-
ły sąsiednie mieszkania. Zarządca 
lokali musiał skorzystać z profe-
sjonalnej firmy, żeby wytępić ro-
bactwo.

Jak wyjaśnia Marzena Gronow-
ska, prezes Nasielskiego Budow-
nictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. 
– Z ustaleń NBM Sp. z o.o lokal 
nie był odpowiednio eksploato-
wany, co doprowadziło do za-
wilgocenia ścian, zagrzybienia 
oraz potrzeby dezynsekcji. Pilnie 
podjęliśmy działania tj. specja-
listyczna firma przeprowadzi ła 
dezynsekcję w całej kamienicy, 
na klatce schodowej oraz ko-
mórkach gospodarczych. Prze-
p rowa dz i l i ś my o d g rzyb i en i e 
i usunięcie wilgoci preparata-
mi chemicznymi. Usprawniliśmy 

wentylację w mieszkaniu. 
W celu poprawy sytuacji 
współpracujemy z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, aby najemcy 
utrzymywali lokal we wła-
ściwym stanie higieniczno 
– sanitarnym.

Pani Zenobia nie ukry-
wa, że sprawa jest dla niej 
bardzo bulwersująca Jak 
zauważa, oprysk, który 
trzeba było zastosować 
w lokalu sąsiadki, miesz-
kającej tam razem z part-
nerem, był na tyle silny, 
że zabroniono w nim przebywać 
przez cztery dni. Kobieta otrzy-
mała od MOPS-u propozycję po-
bytu w tym czasie w schronisku 
dla matek z dziećmi, w związku 
z jej zaawansowaną ciążą, ale na 
swoją odpowiedzialność wróci-
ła do lokalu po upływie jednego 
dnia, narażając na niebezpieczeń-
stwo siebie, jak i nienarodzone 
dziecko. 

Sąsiedzi  zauważają,  że rodzi-
na, która mieszka w zarobaczo-
nym lokalu, pozostaje od lat pod 
opieką Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. W ostatnich 
dniach kobieta urodziła dziecko, 
a w związku z obecnymi wciąż 
zł ymi warunkami higieniczno-
-sanitarnymi w domu, wróci ła 
do mieszkania sama, ponieważ 
dziecko pozosta ło w szpitalu. 
Jak informuje Monika Nojbert, 
dyrektor MOPS-u, Sąd Rodzin-
ny w Pułtusku nie zajął jeszcze 
stanowiska w sprawie nowona-
rodzonego dziecka. Być może 
zostanie ono przyznane rodzinie 
zastępczej, co uczynione byłoby 
w trosce o życie i zdrowie dziec-
ka. Obecne w mieszkaniu karalu-

chy mogłyby bowiem zagrażać 
maleństwu.

Pani Zenobia twierdzi, że przez 
ten bałagan z karaluchami nie 
mogą z mężem normalnie żyć. 
Pomimo przeprowadzonej w ich 
mieszkaniu dezynsekcji, zamon-
towane są wciąż specjalne pu-
łapki, ponieważ robactwo nadal 
dostaje się do jej lokalu. Cał y 
czas też pojawia się na drzwiach 
jej sąsiadki. Na dowód, że kara-
luchy wciąż tam są, pani Zeno-
bia zamknęła kilka sztuk owadów 
w słoiku.

– Tak dalej nie może być. Wcze-
śniej nawet mrówki tu nigdy nie 
było, a teraz przyszło nam bory-
kać się z takim problemem. Jak 
można tak zaniedbać o swoje 
mieszkanie? Jak można tak żyć?  
– pyta pani Zenobia.

Pozostaje mieć nadzieję, że zasto-
sowane środki chemiczne pozwo-
lą definitywnie wytępić robactwo, 
które zalęgło się w mieszkaniach 
przy Warszawskiej. A lokatorzy, 
którzy doprowadzili do zniszcze-
nia mieszkania zaczną jednak o nie 
dbać.

(red.)

Z POLICJI

Śmiertelny wypadek 
w Mokrzycach
Do tragicznego w skutkach 
wypadku drogowego doszło 
w niedzielę, 9 września br., po 
godz. 19.00 w Mokrzycach 
Włościańskich.

– Ze wstępnych ustaleń śled-
czych wynika, że 19-letni kie-
rujący audi a3, na łuku drogi 
strac i ł  panowanie nad po-
jazdem i uderzył w betono-
wy przepust. Niestety, śmierć na miejscu poniósł 51-letni pasażer 
samochodu. 19-latek trafił do szpitala. Prawdopodobnie był pod 
wpływem alkoholu – informuje podkom. Szymon Koźniewski, ofi-
cer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckiem.

Funkcjonariusze policji wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. 
Sprawcy wypadku pobrano krew do dalszych badań. Na miejscu 
zdarzenia czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora.

Wszyscy świadkowie zdarzenia proszeni są natomiast o 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.

(red.)
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Z UM. Zmieniamy się na lepsze...

Młodzi na start!
Gmina Nasielsk w sierpniu br. otrzy-
mała bardzo dobrą wiadomość od 
Ministerstwa Rozwoju i Inwesty-
cji. Pozytywnie oceniono złożony 
wniosek szkoleniowy pt. „Młodzi na 
Start – możliwości jakie dają fundu-
sze europejskie osobom należącym 
do grupy NEET”, na który przyzna-
no kwotę dofinansowania w wyso-
kości 5 700 zł. Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, zdradza szcze-
góły projektu i wyjaśnia, do kogo 
faktycznie jest on skierowany i jakie 
daje korzyści.

Panie burmistrzu, szkolenie na które 
gminie udało się pozyskać środki 
zewnętrzne, jest przeznaczone dla 
grupy NEET, czyli dla kogo?

 – Grupa NEET są to osoby młode, 
w przedziale wiekowym 15-29 lat, 
które z jakichś przyczyn nie pracują, 
nie uczą się i nie doszkalają. Samych 
zarejestrowanych bezrobotnych, 
o których mowa, na terenie naszej 
gminy jest ok. 150 osób. 

Czy to znaczy, że osoby, któ-
re chcą uczestniczyć w szkoleniu 
muszą być zarejestrowane w Urzę-
dzie Pracy jako bezrobotne, aby 
mogły wziąć w nim udział? 

 – Bycie bezrobotnym nie jest 
wyznacznikiem wzięcia udziału 
w szkoleniu. Grupa, do której chce-
my trafić, jest znacznie szersza. To 
mogą być kobiety, które po czasie 
poświęconym opiece nad dziec-
kiem nie mogą z różnych przyczyn 
wrócić do pracy. Inną grupą doce-
lową są np. kobiety, którym z racji 
urodzenia dziecka nie przysługuje 
zasiłek macierzyński, ani tzw. ko-
siniakowe, gdyż nie pracowały. Ze 
szkolenia mogliby również skorzy-
stać ci, którzy zmagają się z niepeł-
nosprawnością lub sprawują opiekę 
nad osobą niepełnosprawną (dziec-
kiem/ członkiem rodziny) i z tego 
powodu nie pracują. Na terenie 
gminy znajdzie się też kilkoro mło-
dych osób, które zrezygnowały 
z edukacji na szczeblu szkoły śred-
niej. Ważne jest, aby w chwili udzia-
łu w szkoleniu osoby te nie były 
nigdzie zatrudnione, nie uczyły się 
i nie miały więcej niż 29 lat.

Dlaczego zdecydował się Pan 
wspierać akurat tę grupę społe-
czeństwa?

 – Chcemy stawiać na młodych. To 
w ich rękach jest nasza przyszłość, 
dlatego powinniśmy inwestować 
w rozwój tych osób i pokazywać im 
nowe możliwości. Taki jest główny 
cel szkolenia. Chcemy udowodnić 
młodym osobom, które z różnych 
względów nie mogą znaleźć pracy 
lub kontynuować nauki, że zawsze 
można znaleźć rozwiązanie. Jed-
nym z nich jest możliwość korzysta-
nia z funduszy europejskich. Te zaś, 
w znaczny sposób, mogą wpłynąć 
na poprawę jakości życia.

Tzw. grupa NEET, o której roz-
mawiamy, to osoby, które bar-
dzo trudno nakłonić do podjęcia 
działań, ponieważ są przekonane 
o swojej trudnej sytuacji i braku 

możliwości jej zmiany. Co realnie 
może im dać szkolenie?

 – Domyślam się, że są sytuacje, 
które w jakiś sposób człowieka 
ograniczają. Młoda mama nie zo-
stawi małego dziecka na cały dzień, 
żeby jeździć do pracy w Warszawie. 
Ta sama młoda mama może mieć 
jednak pomysł na własną działal-
ność tu, w Nasielsku. Ponadto może 
ją prowadzić w zaciszu domowym. 
Osoby, które mają talent do szy-
cia mogłyby rozpocząć produkcję 
ubrań czy zabawek. Jeszcze inni pa-
sjonują się malowaniem czy wyko-
nywaniem prac hand made i mogą 
na tym zarabiać. Obecnie Internet 
daje ogromne możliwości. Poza 
tym, może ktoś ma pomysł na ka-
wiarenkę, klub malucha czy warsz-
tat samochodowy. Warto przyjść 
i skonfrontować swój pomysł z oso-
bami, które się na tym znają.

Należy pamiętać, że własna działal-
ność wiąże się z nakładem finanso-
wym. Skoro te osoby z pomysłami 
i zdolnościami nie mają środków, 
to w jaki sposób mogą zrealizować 
swój biznes?

 – I właśnie po to organizujemy to 
szkolenie. Chcemy pokazać mło-
dym ludziom, że są środki, po któ-
re można sięgnąć. Może ktoś już 
myślał albo myśli o własnej dzia-
łalności, ale nie wie jak pozyskać 
środki na jej rozpoczęcie. Warto 
przyjść, posłuchać i rozwiać swoje 
wątpliwości, zwłaszcza, że jednym 
z prelegentów będzie przedstawiciel 
Centralnego Punktu Informacyjne-

go o Funduszach Europej-
skich.  

A co jeśli ktoś nie zamie-
rza otwierać własnej dzia-
łalności?

 – To pokażemy, gdzie 
można znaleźć darmo-
we lub współfinansowane 
z środków unijnych kur-
sy czy szkolenia. Mamy 
nadzieję, że mieszkańcy 
skorzystają ze szkolenia 
i z wiedzy, jaką chcemy im 
dostarczyć.

Gdzie i do kogo powinny 
się zgłosić osoby zdecy-
dowane, aby zapisać się na 
szkolenie? Do kiedy trwają 
zapisy?

 – Koordynacją projek-
tu zajmuje się pracownik 
Urzędu Miejskiego, Marta 
Czarniecka. Każda osoba, 
która jest zainteresowana 
szkoleniem lub ma jakieś 
pytania czy wątpliwości 
może otrzymać informacje drogą 
telefoniczną lub mailową. Zgłosze-
nia przyjmujemy do 2 październi-
ka. Ważne jest, żebyśmy wcześniej 
znali liczbę uczestników, ze wzglę-
du na to, że musimy przygotować 
materiały szkoleniowe czy zapew-
nić catering.

Czy liczba uczestników jest ogra-
niczona?

–  Ta k .  M o ż e my  p rze s z ko l i ć  
20 osób. O uczestnictwie będzie 

decydowała kolejność zgłoszeń. 
Jeśli mieszkańcy naszej gminy będą 
zainteresowani szkoleniami, to już 
teraz mogę zapewnić, że jesienią 
będziemy składać wnioski na kolej-
ne projekty.

Czy uczestnictwo w  kursach jest 
całkowicie bezpłatne? 

 – Tak.  Osoby uczestn iczące 
w szkoleniu nie ponoszą z tego ty-
tułu  żadnych kosztów. Całość jest fi-
nansowana z funduszy europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna. Jest to możliwe 
dzięki pozytywnemu zaopiniowaniu 
naszego wniosku przez Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju.

Kiedy i gdzie odbędzie się szkole-
nie?

 – Szkolenie zaplanowane jest na 
9 października br., w godz. 9.00-
14.00, w sali Nasielskiego Ośrodka 
Kultury.

Dziękuję za rozmowę
M.C.

Z RADY

Oglądaj sesje „na żywo”
Nasielscy samorządowcy spo-
tkali się w piątkowe popołudnie,  
7 września br., na szkoleniu z ob-
sługi nowego sytemu nagłośnie-
n ia  sa l i  konferenc yj nej .  Jego 
instalacją zajęła się firma Sesja.pl 
z Limanowej. Inwestycja koszto-
wała gminę 32 tys. zł. W ramach 
tych środków zakupiono m.in. 
mikrofony, piloty do głosowania, 
telewizor i kamery.

– Od najbliższej sesji będą pań-
stwo Radni nagrywani .  Do tej 
pory było to tylko nagranie au-
dio, teraz będzie audio i video. 
Sesja będzie transmitowana „na 
żywo”, następnie nagranie będzie 
zamieszczane na gminnej stronie 
internetowej – mówił Krzysztof 
Miller, kierownik wydziału admi-
nistracji, który wraz z Radosła-
wem Romanowskim, gminnym 
informatykiem, prowadził szko-
lenie radnych.

Dzięki nagraniu video, mieszkań-
cy już nie będą musieli się domy-
ślać, kto wypowiada się podczas 
sesji, gdyż załączony będzie ob-
raz . Nowy system nagrywania  
jest także odpowiedzią na liczne 

zarzuty dotyczące uniemożliwia-
nia mieszkańcom uczestnictwa 
w sesj i Rady Miejskiej . Zazwy-
czaj odbywały się one w czwart-
ki, o godz. 14.00, tj. w terminie, 
kiedy większość obywateli prze-
bywała w pracy. Skutkowało to 
brakiem możliwości chociażby 
odsłuchiwania sesji, która trans-
mitowana była w yłącznie „na 
żywo”. Materiał nie był publiko-
wany później na żadnej stronie in-
ternetowej. Teraz nagranie będzie 
dostępne dla wszystkich, o każdej 
porze.

Radni uczestniczący w sesji każdora-
zowo będą otrzymywali pilot z przy-
ciskami: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję 
się”. Każdy z pilotów jest opisany, do 
którego radnego przynależy. Wyniki 
głosowania będą widoczne na rzut-
niku. W przygotowanej tabelce, która 
będzie wyświetlana, widoczne będą 
imiona i nazwiska głosujących, przy-
porządkowane do danej decyzji. Do-
datkowo na rzutniku będzie widniał 
tytuł uchwały, nad którą radni będą 
głosować.

Oko kamery będzie obejmowa-
ło wyłącznie strefę przeznaczoną 

dla radnych, burmistrza, prawni-
ków i urzędników zasiadających 
przy przygotowanych dla nich sto-
łach. Niewidoczni na nagraniu będą 
mieszkańcy. Gdy zechcą zabrać 
głos w czasie sesji, przewodniczą-
cy będzie zapraszał poszczególne 
osoby do mównicy. Dzięki temu 
przemawiający będzie widoczny 
na nagraniu.

Debiut radnych przed kamerą przy-
padł na środę, 12 września. Wyniki 
można już oglądać na stronie www.
nasielsk.pl.

E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

W 40 historii 
dookoła świata
Lato minęło, a wraz z nim 
wakacyjne i urlopowe 
wyjazdy. Na szczęście jest 
sposób, by chociaż my-
ślami wrócić do tamtych 
chwil. Tym sposobem są 
lektury podróżnicze.

Stefan Czerniecki to czło-
wiek orkiestra. Można 
się dowiedzieć, że jest 
fotoreporterem, dzien-
n i k a r z e m ,  k a r t o g r a -
fem, geoinformatykiem, 
a także, co dla nas naj-
ważniejsze, podróżni-
kiem i autorem książek. 
Ma swój program w TV 
Republika pod nazwą Za 
siódmą górą. Jego ulubio-
nym miejscem jest Ame-
ryka Południowa.

Czysto technicznie omawiana książka Po drugiej stronie stanowi efekt 
sześciu lat pracy autora. Składa się na nią 40 różnych, niepowiązanych 
ze sobą historii. Czerniecki spisuje swoje wrażenia z wielu podróży po 
takich krajach jak Honduras, Kambodża, Laos czy Filipiny. Co ciekawe, 
w zestawie otrzymujemy również kilka historii z Polski, w tym piękną 
opowieść o pewnym micie związanym z Bieszczadami.

Wspomniałem o micie nie bez przyczyny. Po drugiej stronie nie jest 
książką stworzoną na zasadzie, tylko i wyłącznie, opisywania miejsc 
i wrażeń autora z podróży do danego kraju. Wiele uwagi poświęco-
no właśnie historiom, legendom i, czasami trudnej, przeszłości danego 
miejsca. Przykładem niech będzie fragment poświęcony pewnej szko-
le w Kambodży, przerobionej przez Czerwonych Khmerów na miejsce 
do torturowania nieposłusznych obywateli (czyli w zasadzie większości 
mieszkańców kraju). Czytelnik podczas lektury niejeden raz będzie miał 
okazję wpaść w zadumę nad kondycją moralną i duchową człowieka. 
Trzeba jednak uspokoić, że naprawdę przygnębiających fragmentów jest 
niewiele w dziele Czernieckiego.

Na uwagę zasługuje metoda pisarska autora polegająca na maksymal-
nym ograniczeniu własnej obecności w odwiedzanych miejscach. Dzięki 
temu ma się wrażenie, że to nie autor snuje swoją opowieść, a miesz-
kańcy danych krain czy nawet, pamiętające daleką przeszłość, ruiny 
wspaniałych niegdyś miejsc. Jest to zabieg ciekawy, szczególnie kiedy 
porównamy to z wieloma innymi książkami podróżniczymi, gdzie autor 
stanowi punkt centralny całej historii, a akcja toczy się głównie wokół 
niego.

Dodać jeszcze należy, że książka okraszona jest wieloma zdjęciami au-
tora, które dowodzą, że posiada on talent nie tylko pisarski. Po tamtej 
stronie jest dziełem wartym uwagi dla każdego fana literatury podróż-
niczej i wszystkich innych, którzy lubią pomarzyć o podróżach do da-
lekich krain.

Paweł Kozłowski

Z DKK

Powakacyjnie
15 września, w sobotę, tradycyjnie o 11:30, odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejsko-Gminnej 
Bibliotece w Nasielsku. Choć frekwencja nie była szczególnie duża, to w miłej atmosferze uczestniczki porozmawiały o książkach, które były zaplanowane 
na to spotkanie. Z powodu tego, że przerwa między poprzednim spotkaniem a tym, była długa, wszak całe wakacje, książki były dwie: Le Corbusier. Ar-
chitekt jutra Anthonego Flinta oraz Wizjer Krystyny Kofty. Szczególnie do dyskusji skłoniła opowieść o znanym architekcie, Charlesie-Édouardzie Jeanne-
ret-Gris, gdyż właśnie tak naprawdę nazywał się Le Corbusier – postać zarówno sławna jak i kontrowersyjna. Le Corbusier był prekursorem modernizmu, 
stylu w budownictwie, który mało kto nazwie pięknym, ale dzieła akurat tego architekta są rozpoznawalne na całym świecie. Ponadto słynął z kontrower-
syjnych zachowań, jak chociażby malowanie nago muralu na domu Pabla Picassa, oraz z nadmiernej skłonności do kobiet. Czytelniczki osądziły, że jak na 
tak barwną postać, książka mogłaby być znacznie lepiej napisana. Autor stracił szansę na stworzenie dzieła, które na dłużej zapadłoby w pamięć.

Nietypowy dla klubu okazał się tym razem wybór książki na następne spotkanie. Każda z klubowiczek mogła sobie wybrać jedną z książek Marii Ro-
dziewiczówny – swojego czasu jednej z najpopularniejszych polskich autorek. Warto nie tylko poznawać nowe powieści i ich autorów, ale również 
wrócić do dzieł znanych, choć już nieco przykurzonych i nadszarpniętych zębem czasu…

Reszta spotkania upłynęła na planowaniu październikowego wyjazdu do teatru.

Tradycyjnie zapraszamy na październikowe spotkanie DKK wszystkich miłośników dyskusji o literaturze. Poinformujemy jeszcze o dokładnym terminie.
EL

Z BIBLIOTEKI

Narodowe Czytanie Przedwiośnia
Zapoczątkowana w 2012 roku 
przez ówczesnego prezydenta 
RP, Bronisława Komorowskiego, 
tradycja Narodowego Czytania 
klasycznych utworów polskiej li-
teratury cieszy się niesłabnącą 
popularnością. Tę tradycję konty-
nuuje również obecny prezydent, 
Andrzej Duda, który w tym roku 
wraz z małżonką, Agatą Kornhau-
ser – Dudą, zachęcał Polaków do 
czytania ostatniej z powieści Ste-
fana Żeromskiego - Przedwiośnia. 
W tym roku Narodowe Czyta-
nie miało wymiar szczególny ze 
względu na obchodzenie przez 
nas wszystkich stulecie odzyska-
nia niepodległości. Książka Stefana 
Żeromskiego była przez niego pi-
sana w czasie, kiedy niepodległość 
dopiero kiełkowała i dzięki temu 
pozwala dostrzec nastroje, jakie 
towarzyszyły ludziom w tamtym 
okresie. Pisarz zauważał zarówno 
przełomowe dokonania, jak i czy-
hające na ówczesne młode pań-
stwo i jego obywateli zagrożenia.

Do tej wspaniałej tradycji Narodo-
wego Czytania po raz kolejny, jak 
co roku od początku akcji, dołą-
czyli pracownicy Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Nasielsku, 
a wraz z nimi w tym roku ucznio-
wie oraz ich opiekunowie ze Szkoły 
Podstawowej w Pieścirogach. Do-
skonałą okazją do zebrania więk-
szej liczby słuchaczy okazał się rajd 
rowerowy, organizowany 9 wrze-
śnia. Z niewielkim, jednodniowym 
opóźnieniem w stosunku do ogól-
nopolskiej akcji, około 80 osób 

miało okazję posłuchać najbardziej 
chyba znanego fragmentu Przed-
wiośnia – opowieści o szklanych 
domach. Szczególnie pasowała do 
okoliczności wybrana przez Iza-
belę Mazińską, pracownicę naszej 
biblioteki, lokalizacja – znajdujący 
się w Nasielsku „szklany dom” – 
niemal całkowicie oszklony budy-
nek na terenie firmy „Elektroplast” 
pana Tadeusza Czachorowskiego. 
W imieniu firmy przywitał nas pan 
Marek Czachorowski wraz z żoną. 
Dzięki ich uprzejmości dyrektor 
biblioteki, Stanisław Tyc, mógł roz-
począć czytanie mając za plecami 
symbol marzeń Stefana Żerom-
skiego o nowoczesnej, przyjaznej 
ludziom ojczyźnie. W czytaniu po-
mogła również pani Anna Szwęch, 
jedna z uczestniczek rajdu rowe-
rowego. Wszyscy z zaintereso-
waniem wysłuchali odczytanych 
fragmentów, szczególnie młodzież 
i dzieci, dla których, prawdopodob-

nie, był to pierwszy kontakt z tą po-
wieścią.

Zachęcamy wszystkich do się-
gnięcia po to dzieło, przeczytanie 
lub przypomnienie sobie jego tre-
ści, ponieważ Przedwiośnie zmusza 
do zastanowienia się nad wartością, 
jaką jest wolność i niepodległość 
oraz nakłania do ciągłego dąże-
nia, aby nasza ojczyzna faktycznie 
miała szansę stać się krajem „szkla-
nych domów”. Tradycyjnie, jak co 
roku, biblioteka otrzymała z kan-
celarii prezydenta RP okazjonalną 
pieczęć. Wszyscy ci, którzy po-
siadają w swoich księgozbiorach 
Przedwiośnie Stefana Żeromskiego 
mogą się zgłosić do biblioteki, żeby 
uzyskać taką pieczęć na swoim eg-
zemplarzu.

Kolejne czytanie już za rok. Zachę-
camy do wzięcia udziału w tym 
podniosłym wydarzeniu.

E.L.

Z NOK

Stand–up  
od kuchni
W piątek, 7 września br., w Nasielskim Ośrodku 
Kultury wystąpiło pięciu znanych komików: An-
toni Syrek-Dąbrowski, Sebastian Rejent, Michał 
Kutek, Wojtek Fiedorczuk i Bartosz Zalewski. Or-
ganizatorem imprezy była Grupa Stand-up Polska. 
W ramach cyklu „Od kuchni” panowie zaserwo-
wali nasielskiej publiczności świeże teksty, przypra-
wione odrobiną improwizacji. Nie było tematów 
tabu. Komicy szokowali, czasem zniesmaczali, ale 
przede wszystkim rozśmieszali widzów do utraty 
tchu.

K.Z.
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Z NOK

Wymieniają kotły, 
robią klimatyzację
W Nasielskim Ośrodku Kultury 
trwają prace polegające na moder-
nizacji kotłowni w budynku kina 
Niwa i wymianie kotłów gazowych, 
oraz montażu instalacji elektrycz-
nej i klimatyzacji. Postępowanie 
ofertowe w sprawie wyboru wyko-
nawców inwestycji Nasielski Ośro-
dek Kultury zakończył w czwartek, 
27 sierpnia br. Zadanie zosta-
ło podzielone na dwie części. Za  
„wykonanie instalacji klimatyzacji 
oraz kotłowni gazowej” odpowia-
da Przedsiębiorstwo Instalacyjno-
-Sanitarne Paweł Woliński, za kwotę 
160 155, 74 zł.

„Wykonania instalacji elek-
trycznych na potrzeby wen-
tylacj i,  kl imatyzacj i oraz 
kotłowni gazowej” podjęła 
się firma PHU Elektro Insta-
lator Jacek Żabik, za kwotę  
45 922, 98 zł. Pomimo, że 
termin realizacji zadania przy-
pada na koniec października, 
to najprawdopodobniej już 

w ostatnich dniach września widzowie 
będą mogli korzystać z klimatyzowanej 
sali kinowej w Nasielsku. Zamówienie jest 
współfinansowane ze środków Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej w ramach pro-
gramu operacyjnego Rozwój kin - Mo-
dernizacja kin, który przeznaczył na ten 
cel 50 tys. zł i Gminy Nasielsk, która wy-
asygnowała 100 tys. zł

E.G.

KONKURS

Druga na Mazowszu 
Kinga Szczypek, aktywistka z Ciek-
syna, zajęła 2. miejsce w konkursie 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Mazowieckiego na 
najaktywniejsza liderkę wiejską w wo-
jewództwie mazowieckim.

Kandydaturę pani Kingi zgłosi-
li pracownicy wydziału administracji 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Do-
datkowo zostały przesłane do KSOW 
Województwa Mazowieckiego refe-
rencje kandydatki oraz relacja foto-
graficzna z podejmowanych przez 
nią działań. Następnie, we wtorek, 
18 września br., uczestniczki konkur-
su zostały poddane dodatkowym 
sprawdzianom.

– Zostałam zaproszona z pozostały-
mi 15. kandydatkami do Warszawy, 
do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. W pierwszej części brałam 

udział w pisemnym teście wielo-
krotnego wyboru, gdzie spraw-
dzano naszą wiedzę o Mazowszu. 
Pytania dotyczyły chociażby licz-
by lotnisk na Mazowszu, autostrad, 
tegorocznych dożynek woje-
wódzkich. Przyznam, że część py-
tań była bardzo trudna. Następnie 
zaproszono nas wszystkie po ko-
lei na rozmowę. I udało się, zaję-
łam 2. miejsce – relacjonuje Kinga 
Szczypek.

Laureatka wygrała 2 tys. zł, któ-
re ma przeznaczyć na potrze-
by cieksyńskiego stowarzyszenia 
„Skafander”, w którym działa od 
lat. Otrzymała także nagrody rze-
czowe. Odebrała je tuż po zdaniu te-
stu i przeprowadzonych rozmowach.

Pani Kinga pochodzi z Cieksyna, 
gdzie wszyscy dobrze ją znają. Pręż-

nie działając na rzecz spo-
łeczności lokalnej dała się 
także poznać szerszemu 
gronu mieszkańców na-
szej gminy.

Kojarzona jest przez więk-
szość jako postać bardzo 
aktywna, kolorowa – ze 
względu na liczne stroje, 
w które przebiera się ze 
swoim mężem, aby wraz 

ze Stowarzyszeniem Artystyczno-
-Społecznym „Skafander” brać udział 
w wielu przedsięwzięciach artystycz-
no-teatralnych. Śpiewa z Wiejską 
Spec Kapelą. Aktywizuje społecz-
ność cieksyńską, aby wspólnie dbać 
o swoje otoczenie, w wyniku czego 
powstał np. szlak kolorowych drzew 
czy most Amigos (tęczowy most). 
Organizuje liczne przedsięwzię-
cia kulturalne, jak chociażby ostatni 
wrześniowy Festiwal Pępek, Ogień 
w butelce, warsztaty dla wiejskiej 
społeczności, Wieś to nie wiocha.

Laureatce gratulujemy!
E.G.

Z GMINY

Skwer potrzebny od zaraz
Mieszkańcy Nowych i Starych 
Pieścirogów czują się zapomniani 
przez nasielskich samorządowców.

– Robią salę w Popowie Boro-
wym, a o naszej sali gimnastycz-
nej zapomniano. Chodziłam do 

tej szkoły, teraz chodzą do niej 
moje dzieci, a sala gimnastyczna 
oraz boisko wyglądają tak samo – 
mówi rozgoryczona pani Joanna, 
mieszkanka Nowych Pieścirogów. 
– Nasze dzieci nie mają gdzie się 
bawić. Młodzież nie ma gdzie się 

spotykać. Dziwić się, że 
chodzą do ruin po paro-
wozowni, albo że siedzą 
na placu przy dworcu 
skoro nie mają miejsc, 
aby po prostu się zoba-
czyć? – dodaje.

W b ard zo gę sto z a-
ludnionych miejsco-
wościach położonych 
w pobliżu dworca PKP 
nie ma żadnego zadba-
nego miejsca do re-

kreacji i wypoczynku. Łącznie 
pobliskie sołectwa zamieszkuje 
ponad 3000 osób. Starsi miesz-
kańcy tego rejonu wspomina-
ją dawny park zlokalizowany 
obok dworca kolejowego. Były, 
jak mówią, ławeczki, fontanna. 
A teraz są same drzewa, krza-
ki i chwasty. Po byłej fontannie 
nie ma nawet śladu. Nowy skwer 
bardzo by się tu przydał.

Zapytaliśmy właściciela terenu, 
PKP S.A., o to, czy planuje pod-
jęcie działań rewitalizacji tego 
terenu oraz Urząd Miejski o sta-
nowisko w tej sprawie.

– PKP S.A. nie ma obecnie w pla-
nach renowacji terenu byłego par-
ku oraz uruchomienia fontanny. 

Nie ma możliwości prawnych, aby 
grunt ten przekazać w opiekę so-
łectwu. Możliwa jest jednak umo-
wa najmu z gminą. Dotychczas nie 
prowadziliśmy rozmów z samo-
rządem na ten temat, ale jesteśmy 
otwarci na ewentualne propozycje 
ze strony gminy – poinformowała 
nas Aleksandra Grzelak z wydziału 
prasowego Polskich Kolei Państwo-
wych S.A.

Co na to gmina?  
Czy podejmie rozmowy 
z PKP?
– Teren byłego parku nie stanowi 
własności gminy Nasielsk. Działka 
znajduje się na terenach zamknię-
tych PKP, które wyłączone są z opra-
cowania planistycznego. Do czasu 
wyłączenia terenów zamkniętych 
brak jest możliwości jakiejkolwiek in-
gerencji – mówi Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska.

Mieszkańcy, jako doskonały teren re-
kreacyjny, wskazują również działkę, 

na której organizowane są „Pikniki 
Pod Chmurką” położoną pomiędzy 
ul. Platynową a ul. Srebrną w pobliżu 
dworca PKP. Podobno dawniej mó-
wiło się o zlokalizowaniu tu komplek-
su sportowo – rekreacyjnego. Czy to 
prawda?

– Teren, na którym odbywają się 
pikniki nie stanowi własności gminy 
Nasielsk. Zgodnie z obowiązującym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego teren przeznaczony jest 
pod zabudowę mieszkaniową. Takie 
przeznaczenie wyklucza możliwość 
realizacji na tym terenie celów rekre-
acyjnych, integracyjnych o charakte-
rze sportowym – informuje Bogdan 
Ruszkowski i zauważa, że z uwagi na 
ustalenia planistyczne gmina nie pla-
nuje zakupu wymienionych terenów.

Mieszkańcom Pieścirogów na razie 
pozostaje więc możliwość korzysta-
nia ze Skate Parku, którego stan tech-
niczny pozostawia nadal wiele do 
życzenia.

E.G.
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U NAS. Cieksyn

Jak to na Pępku było…
W sobotę, 8 września 2018r., Ciek-
syn udowodnił, że nie bez powo-
du zajął drugie miejsce w konkursie 
na najciekawsze sołectwo w woje-
wództwie mazowieckim. Druga 
edycja Festiwalu Muzyki Wielopo-
koleniowej Pępek odbyła się z wiel-
kim rozmachem i ogromną dawką 
pozytywnej energii. Festiwal nawią-
zuje do dawnych żniwnych zwy-
czajów ludowych, gdzie wspólna 
praca i zabawa dawały poczucie 
silnej więzi społecznej. Organizując 
to wydarzenie, Stowarzyszenie Ar-
tystyczno Społeczne „Skafander” 
podjęło kolejne działanie dla oży-
wienia dobrej, wiejskiej tradycji.

Impreza rozpoczęła się koncer-
tem zespołów ludowych. Na sce-
nie pierwsi pojawili się gospodarze 
– Wiejska Spec Kapela z Cieksyna. 
Następnie wystąpiły: Cała Praga 

Śpiewa z Warszawy, Gwizdalan-
ki z miejscowości Gwizdały, Mło-
dzieżówka z Sulejówka, Kumy 
z Komorowa, Staynia z Warsza-
wy. Wszystkim zespołom akom-
paniowała Kapela Lipy w składzie: 
Grzegorz Gadziomski (skrzypce), 
Mateusz Woźniak (kontrabas), Oli-
wier Andruszczenko (klarnet), To-
masz Zawadzki (baraban) i Robert 
Lipka (wokal, akordeon). Publicz-

n o ś ć  t a ń c z y -
ł a  i  ś p i e w a ł a 
z artystami zna-
ne utwory ludo-
we i warszawskie 
szlagiery. Oprócz 
śpiewu i  tańca 
nie zabrakło in-
n yc h  a t ra kc j i . 
Odbyły się konkursy m.in. w za-
kresie gospodarskich umiejętności,  
np. noszenie wody, obieranie ziem-
niaków na czas. Stragany z ręko-
dziełem oferowały ręcznie robione 
zabawki, ozdoby i ubrania.

Jak na wiejski festiwal przysta-
ło, nie brakowało jadła i napojów. 
Strażacy z OSP częstowali wszyst-
kich grochówką, a gospodynie 
upiekły pyszne ciasta dla zapro-
szonych artystów. Obsługę gastro-
nomiczną imprezy zapewniła pani 

Iza Zawadzka z „Baru w Borkowie”. 
Można więc było posiedzieć z są-
siadami przy piwku i przysmakach 
z grilla.

Po zachodzie słońca odbyło się 
efektowne przedstawienie plenero-
we Wesele w wykonaniu teatru Ma-
kata. Śpiew, muzyka, zgrany ruch 
sceniczny i nastrojowe oświetle-
nie ukazywały niepokojące emo-
cje towarzyszące wchodzeniu na 

nową drogę życia. Wiedzie-
liśmy też tradycyjny podział 
na męski i żeński świat, ich 
granice i przenikanie się. Artyści 
zakończyli spektakl roztańczonym 
korowodem weselnym, w który 
wciągali widzów.

Na zakończenie wystąpiła gwiazda 
wieczoru BUM BUM ORKeSTAR. 
Artyści, o sporym dorobku festi-
walowym i koncertowym, z miej-
sca nawiązali doskonały kontakt 
z publicznością. Tradycyjne ryt-

my bałkańskie i klezmerskie w ży-
wiołowym wykonaniu wywołały 
entuzjastyczną reakcję widowni. 
Domagano się kolejnych bisów, 
nie dając muzykom zejść ze sceny.

Impreza nie odbyłaby się bez za-
angażowania naszej społeczno-
ści. Część funduszy na organizacje 
imprezy pochodziło od Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury w ramach 
programu „Mam patent na kulturę 

– inicjatywa mieszkańców 
2018”, Burmistrza Nasielska 
Bogdana Ruszkowskiego 
w ramach inicjatywy lo-
kalnej Gminy Nasielsk oraz 
Starosty Nowodworskie-
go Magdaleny Biernackiej. 
Natomiast brakujące środki 
Stowarzyszenie Artystycz-
no-Społeczne „Skafander” 
pozyskało od lokalnych 
sponsorów – właścicie-
li okolicznych firm: Barba-
ry i Andrzeja Sosnowskich 
– Modna Bielizna, Anny 
Raczkowskiej – Sklep Spo-
żywczo-Przemysłowy, Elż-
biety i Jerzego Pilińskich 

– Sklep Spożywczo – Przemysło-
wy, Janusza Gersa – Usługi Pogo-
towia Ratunkowego, Przemysława 
Banaszewskiego – Skład Opałowo-
-Budowlany, Michała Winnickiego 
– WIN – BUD/ Mrówka Składy Bu-
dowlane, Tadeusza Więcławskiego 
– Usługi Transportowe, Grzego-

rza Arciszewskiego 
– Sklep Ogólno-
spożywczy i Jacka 
Budniaka.

Wiele prac w przy-
gotowan iac h do 
imprezy wykonali 
członkowie Wiej-
skiej Spec Kape-
li oraz mieszkańcy 
Cieksyna i okolic, 
ofiarowując, co mogli. Każdy, na-
wet drobny gest, miał znaczenie: 
pożyczenie obrusu, przyniesienie 

kwiatów do dekoracji, pieczenie 
ciasta, paczka kawy czy herbaty, 
pomoc przy rozstawianiu namio-
tów, stołów, sprzątanie po impre-
zie.

Najcudowniejsze było to, że z tych 
cegiełek, gestów na miarę możli-

wości, udało się wspólnie stworzyć 
wyjątkowe wydarzenie.

Magdalena Jaworskafot. M. Stamirowski
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Z BIBLIOTEKI. Rajd rowerowy

Miodowym Szlakiem
W niedzielę, 9 września br. odbył 
się szczególny, 31. już rajd rowero-
wy z cyklu „W Krainie Nasielskiego 
Prawdzica”. Szczególny, gdyż  po-
łączony z Narodowym Czytaniem 
powieści Stefana Żeromskiego 
Przedwiośnie. Stanie się już chyba 
tradycją, że choć pogoda w dniu 
rajdu od rana nie zapowiada się zbyt 
dobrze, to jednak na czas podróży 
jest łaskawa i nie sprawia zbytnich 
kłopotów. Uczestnicy rajdu szcze-
gólnie dopisali, o godz. 12.00 pod 
naszą biblioteką w Nasielsku zebrało 
się 80 osób. Być może hasło prze-
wodnie wyprawy – miodowym 
szlakiem - przyciągnęło uczestni-
ków, którzy zmierzali na miejsce 
zbiórki jak przysłowiowe pszczoły 
do miodu.

W samo południe, pod przewod-
nictwem pracowników biblioteki 
Stanisława Tyca jej dyrektora oraz 
organizatorki przedsięwzięcia, Iza-
beli Mazińskiej, peleton ruszył uli-

cami Nasielska, aby odbyć pierwszy 
etap podróży spod biblioteki miej-
skiej na teren firmy pana Tadeusza 
Czachorowskiego „Elektroplast”, 
gdzie korzystając z gościnności go-
spodarzy, wszyscy mogli posłuchać 
fragmentów Przedwiośnia.

Następnie rowerzyści w trzech gru-
pach, żeby nie utrudniać jazdy wła-
ścicielom samochodów, którzy 
nadspodziewanie licznie uczęsz-
czali wybraną przez rajd trasą, podą-
żyli do wsi Kątne, do gospodarstwa 
państwa Jacka i Anny Wysockich. 
Gospodarze, choć nieco zasko-
czeni dużą liczbą gości, przywitali 
wszystkich z otwartymi ramionami. 
Pan Jacek chętnie opowiadał o swo-
im hobby, którym jest pszczelar-

stwo, i wyczerpująco odpowiadał 
na pytania dotyczące pszczół oraz 
ich hodowli. Pani Ania natomiast 
częstowała gości ciastem, miodem 
i owocami. Nikt nie został pomi-

nięty. Szczególną atrakcją dla dzieci 
była możliwość nakarmienia mar-
chewką kucyka, a właściwie pani 
kucyk, o wdzięcznym imieniu Pu-
sia. Pożegnawszy miłych gospoda-
rzy, posileni przygotowanym przez 
nich poczęstunkiem, cykliści ruszyli 
w dalszą drogę. Z racji, że trasa była 
dość długa, nie mogło zabraknąć 
krótkiego odpoczynku. Właściwym 
miejscem okazał się plac przy świe-
tlicy w Konarach, gdzie w otoczeniu 
zieleni można było złapać głębszy 
oddech.

Po odpoczynku przyszła pora na 
jazdę do włości państwa Kowalskich 
w Winnikach, gdzie na amatorów 
miodowego szlaku czekał już pan 
Marcin Milewski z Legionowa, wła-
ściciel pasieki „Miodomilowy Las”, 
z której ule przez część sezonu sta-
ły na terenie gospodarstwa państwa 
Kowalskich. Pan Marcin przygoto-
wał dla uczestników rajdu prelekcję 
dotyczącą pszczół i ich zwycza-
jów. Opowiedział między innymi, 
skąd biorą się pszczele matki, co 
się dzieje, gdy pszczół w ulu jest za 
dużo, czym są trutnie i jak pszczo-
ły trafiają do swoich domów – uli. 
Opowiedział również o roślinach 
miododajnych, o tym, jak bada się 
skład miodu i jakie, w zależności od 
rodzaju, miody mają właściwości. 
Objaśnił szczegółowo budowę ula 
typu wielkopolskiego i zalety ta-
kiej właśnie hodowli pszczół. Swoją 
opowieść urozmaicił tablicami obra-
zującymi cykl rozwojowy pszczoły, 
przygotował również krótkie opisy 
miodów, które jego pszczoły wy-

twarzają. Słuchających zaciekawiły 
także szerszenie, które pan Milew-
ski znalazł kiedyś w ulach, zagryzio-
ne przez pszczoły. Dla niektórych, 
zwłaszcza dzieci, było to pierwsze 
spotkanie z tymi owadami. Pan Mi-
lewski zapewnił rowerzystom rów-
nież możliwość zakupu miodu, 
z której to propozycji część uczest-
ników rajdu chętnie skorzystała.

Po naukowej części w ypraw y 
przyszedł czas na coś dla ciała, 

czyli tradycyjny już piknik. Pie-
czone kiełbaski smakowały wy-
śmienicie po dniu pełnym wrażeń, 
a dzieci z chęcią zajadały słodkie 
batoniki. Posileni i bogatsi o spo-
rą garść informacji wszyscy około 
godz.16.00 ruszyli w drogę po-
wrotną z cichą nadzieją, że kolejny 
rajd, który ma się odbyć 7 paź-
dziernika, będzie co najmniej rów-
nie udany. Serdecznie już dzisiaj na 
niego zapraszamy.

E.L.

SERDECZNOŚCI
Ogromne podziękowania dla wszystkich,  

którzy uczestniczyli w Festiwalu Pępek i dla tych, którzy pomagali w przygotowaniach.
W szczególności dziękuję członkom Wiejskiej Spec Kapeli i członkom Stowarzyszenia Skafander

Dziękujemy wszystkim artystom:
 – Maćkowi Jeziorskiemu i Maćkowi Jakóbczakowi-konferansjerom,
 – Robertowi Lipce i Kapeli Lipy,
 – zespołom: Cała Praga Śpiewa, Gwizdalanki, Młodzieżówka z Sulejówka, Kumy, STAYnia, Wiejska Spec Kapela,
 – Teatrowi MAKATA,
 – BUM BUM ORKEsTAR,
 – rękodzielnikom: Monice Suskiej, Eli Ksybek, Renacie Jóźwiak, Annie Andrałojć, Marcie Kruczyńskiej – Styrkosz, Bogdanowi 
Potentasowi, Warsztatom Terapii Zajęciowych ze Starych Pieścirogów,

Dziękujemy naszym partnerom:
Monice Sitkiewicz – Sołtys wsi Cieksyn i jej rodzinie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Cieksyna, Justynie Nowackiej – Dyrektorce 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Cieksynie, Markowi Tycowi – Dyrektorowi Domu Kultury w Nasielsku oraz pracow-
nikom NOK-u. Stowarzyszeniu Dolina Wkry, Izie Zawadzkiej – Bar w Borkowie i, oczywiście, całej ekipie, Andrzejowi Skubisz 
– Wiosełko, Kasi Marszałek, Kasi Konciak, Hannie Górskiej, Agnieszce Gortat, Marioli Górskiej, Żanecie Żmudzie-Kozina, Beacie 
Jeziorskiej, Dawidowi i Teresie Gerasik, Mariuszowi Szotowi, Dariuszowi Wojdalskiemu, Markowi Maluchnikowi, Wojciechowi 
Wawrzyńskiemu, Jackowi Rucińskiemu, Szymonowi Maciątkowi, Karolowi Ropielewskiemu, Mariuszowi Borowiec, Radkowi 
Szpygiel, Młodzieży z Cieksyna, Fundacji Muzyka jest dla wszystkich, Folwarkowi Konnemu w Wiktorowie, Bogusławowi 
Aksamit, Rancho Aksamitka.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM PANIOM Z CIEKSYNA I OKOLIC ZA PYSZNE CIASTA,  
KTÓRYMI MOGLIŚMY POCZĘSTOWAĆ NASZYCH ARTYSTÓW.

Baaaaardzo dziękujemy Sponsorom:
Magdalenie Biernackiej – Staroście Nowodworskiemu, 
Bogdanowi Ruszkowskiemu – Burmistrzowi Nasielska – i wszystkim pracownikom Urzędu, którzy wspierali nas na różnych 
płaszczyznach. Festiwal współfinansowany w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Nasielsk.
Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury – festiwal został dofinansowany ze środków Nasielskiego Ośrodka Kultury w ramach programu 
Mam patent na kulturę – inicjatywa mieszkańców 2018
Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie,
Basi i Andrzejowi Sosnowskim – Modna Bielizna,
Annie Raczkowskiej – Sklep Spożywczo – Przemysłowy,
Elżbiecie i Jerzemu Pilińskim – Sklep Spożywczo – Przemysłowy,
Januszowi Gers – Usługi Pogotowia Ratunkowego,
Przemysławowi Banaszewskiemu – Skład Opałowo-Budowlany,
Michałowi Winnickiemu – WIN – BUD/Mrówka Składy Budowlane,
Tadeuszowi Więcławskiemu – Usługi Transportowe,
Grzegorzowi Arciszewskiemu – Sklep Ogólnospożywczy,
Jackowi Budniak.

Kinga Szczypek
Stowarzyszenie Skafander
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dokończenie ze str. 3

Radni i mieszkańcy pytają
wy. – Ja mam sporo zajęć i sporo 
tematów. Dopiero mi się później 
przypomniało po tej dyskusji, która 
była na sesji, a pan Grzegorz mówił, 
że są jakieś umowy i pamiętam, że 
dostałem informacje od pana Were-
dy, żeby mi przesłał projekty umowy. 
Z reguły staram się jak najszybciej 
udzielić informacji, ale to obraca się 
przeciwko mnie, a pamięć ludzka jest 
ulotna. Oczywiście przepraszam, bo 
nie wszystko człowiek zapamięta. 
Wcześniej pan Wereda przyjeżdżał 
i myślałem, że od tamtej pory się nie 
kontaktowaliśmy – wyjaśnił burmistrz 
Ruszkowski.

Kolejne pytania zadał radny Henryk 
Antosik, który na początku popro-
sił o wyrównanie dróg gruntowych 
i uzupełnienie ubytków. Zapytał także 
o wydolność klimatyzacji w przed-
szkolu i o perspektywę naprawy 
ulicy Krupki. Poruszył również te-
mat budowy chodnika wzdłuż ulicy 
POW po wschodniej stronie, gdzie, 
jak twierdzi, jest „błoto i chaszcze”.

Burmistrz Nasielska odpowiedział, 
że w ramach bieżącego utrzyma-
nia dróg, na które przeznaczono  
1,2 mln zł, jeżdżą równiarki pod 
nadzorem ZGKiM, a wszelkie uwa-
gi można też bezpośrednio zgłaszać 
i w pierwszej kolejności poprawiane 
są drogi, którymi jeżdżą autobusy 
dowożące dzieci do szkół. Natomiast 
klimatyzacja budynku przedszkola 
ma ogromne możliwości, a wszelkie 
uwagi najlepiej zgłaszać do dyrekcji, 
żeby na bieżąco to móc regulować.

Burmistrz podkreślił również, że wi-
dzi potrzebę remontu i ulicy Krupki, 
i chodnika, a w ramach tej inwesty-
cji udałoby się też zrealizować krót-
kie odcinki dróg na tym osiedlu. 
W temacie chodnika wzdłuż ulicy 
POW, która jest drogą powiatową, 
podkreślił, że starostwo przeznaczy-
ło duże środki na modernizację tej 
drogi, lecz chodnik na odcinku od 
ul. Wyszyńskiego do ul. 11 listopada 
nie jest planowany, a nowy odcinek 
(po wschodniej stronie za dawnym 
skrzyżowaniem z kolejką wąskotoro-
wą – przyp. red.) został wybudowany 
ze względów technicznych. – Były 
rozmowy, aby zbudować chodnik 
na całej długości, jednak środki fi-
nansowe są ograniczone, dlatego 
udało się przeprowadzić remont ist-
niejącego chodnika, który był bar-
dzo zdegradowany – powiedział 
Radosław Kasiak kierownik inwesty-
cji UM i radny powiatowy.

Kolejnym mieszkańcem, który zabrał 
głos, był Robert Siwy. Zaapelował on 
o przejście dla pieszych mieszkań-
ców i dzieci chodzących do szkoły 
podstawowej nr 1 od ulic Wyszyń-
skiego, Bajkowej i Tuwima. Zapytał 
również o całkowite zadłużenie gmi-
ny oraz o to, czy gmina sprzedaje już 
obligacje i czy w związku z tym jest 
projekcja na procentowe zadłużenie 
gminy w najbliższych latach.

Na to pytanie odpowiedział skarb-
nik Rafał Adamski, zaznaczając, że 
na koniec roku zadłużenie wyniesie  
22 791 732, 62 zł. – Gmina nie sprze-

daje żadnych obligacji, gdyż nie 
działa to na tej zasadzie – poinfor-
mował skarbnik. – Gmina emituje 
obligacje, a wykupić je może tylko 
bank na zasadzie konkursu. W tej 
chwili, mamy zaplanowane do emi-
sji obligacje za 7 mln, w ubiegłym 
roku wyemitowaliśmy 3 mln. W tej 
chwili jeszcze nie skorzystaliśmy z tej 
emisji. To jest na razie plan. Środ-
ki mamy, nie mamy deficytu przej-
ściowego, więc na chwilę obecną nie 
ma takiej potrzeby. Być może będzie 
taka potrzeba, ale nie wiemy w ja-
kiej kwocie. Skarbnik wyjaśnił rów-
nież, że informacje o planowanym 
zadłużeniu do 2030 roku znajdują 
się w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej, przedkładanej Radzie Miej-
skiej i dostępnej na BIP. Wszystko to 
wynika z ustawy o finansach publicz-
nych, która obliguje do prognozy fi-
nansowej na czas spłaty długu. – My 
mamy możliwość wzięcia tych ob-
ligacji, ale nie musimy tego robić. 
Jeśli pojawi się jakaś inwestycja, bę-
dzie dofinansowanie, będziemy 
mogli w każdej chwili zareagować 
na wniosek o dofinansowanie, bo 
te środki pojawiają się nieraz szybko 
i szybko należy reagować. Skarbnik 
zaznaczył również, że nie ma obaw 
jeśli chodzi o sytuację finansową 
gminy – Sytuacja jest bardzo dobra. 
Dostaliśmy teraz od firmy, która ro-
biła nam emisję obligacji, taki list in-
tencyjny, jak firma, która zajmuje się 
finansowaniem oraz ratingiem gmin 
w Polsce, opisała sytuację finansową 
gminy Nasielsk, która jest na bardzo 
dobrym poziomie – informował.

Następnie głos zabrał Dawid Obojski, 
mieszkaniec gminy Nasielsk Zapy-
tał o petycję w sprawie przeniesie-
nia klasy 5c ze szkoły podstawowej 
nr 2 w Nasielsku, która nie została 
uwzględniona, chciał wiedzieć dla-
czego burmistrz podjął taką decyzję. 
– Podjęta decyzja wynika z kon-
sensusu wypracowanego na kilku 
spotkaniach rodziców, nauczycieli 
i radnych – wyjaśnił burmistrz Rusz-
kowski.

Kilka pytań zadał również Jarosław 
Ruciński, mieszkaniec Nasielska. 
Dotyczyły one m.in.: kosztów jakie 
ponosi gmina z tytułu emisji obliga-
cji? Skarbnik Nasielska podał sposób 
wyliczania opłacanego oprocento-
wania od wykorzystanej kwoty, jed-
nak szczegóły zostaną wyjaśnione 
zainteresowanemu na piśmie. Pan 
Ruciński pytał o wzrost deficytu bu-
dżetowego, co skarbnik wytłumaczył 
dużymi inwestycjami, jak przedszko-
le, czy, w bieżącym roku, kanaliza-
cja. Dodał też, że warto zauważyć, 
analizując Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową, duże wpływy z wolnych 
środków, czyli przejście pieniędzy 
z jednego roku na drugi, i że wszyst-
kie spłaty kredytów były pokrywa-
ne właśnie z wolnych środków, które 
pozostały na rachunku bankowym 
gminy z roku poprzedniego.

J. Ruciński zaznaczył swoje wątpliwo-
ści, co do jakości poprawy jednego 
z chodników w mieście, nie padła 
jednak nazwa ulicy. Zapytał również 
o możliwość zorganizowania komi-
sji rewizyjnej, która zajęłaby się salą 

gimnastyczną w Popowie Borowym. 
Ponadto poinformował o zdarzeniu, 
które spotkało pięcioro uczniów jed-
nej ze szkół, kiedy to nie zmieścili się 
do autobusu i zostali odwiezieni do 
swoich domów prywatnym autem 
i zapytał, czy można dostosować 
autobusy do liczby dowożonych 
dzieci. Skierował też pytanie do me-
cenasa z kancelarii, która poza gmi-
ną Nasielsk obsługuje również gminę 
Wieliszew.

– Ciekawi mnie jedna rzecz, bo 
ta sama kancelaria doradza panu 
wójtowi, żeby wystąpił jako strona 
w sprawie postępowania ZZO w Ja-
skółowie i ta sama kancelaria odpo-
wiada w imieniu Nasielska, że stroną 
być nie może.

W odpowiedzi usłyszał, że mece-
nas nie zna okoliczności tej sprawy. 
– Z tego, że ja przyjeżdżam tutaj na 
sesję, nie wynika, że ja jestem wpro-
wadzony we wszystkie sprawy jakie 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku się 
toczą. Ja przyjeżdżam tutaj po to, by 
czuwać nad przebiegiem sesji i od-
powiadać na pytania dotyczące tego 
przebiegu. Więc jeżeli są jakieś pytania 
dotyczące szczegółów jakiś postępo-
wań prowadzonych w Urzędzie, to 
należy je kierować do osób, które się 
nimi zajmują – mówił mecenas Janusz 
Pągowski.

Następnie radny Rafał Dłutowski zło-
żył wniosek do Rady Miejskiej, aby ta 
skierowała sprawę budowy sali gim-
nastycznej w Popowie Borowym do 
komisji rewizyjnej na podstawie do-
stępnych dokumentów. Radny Miro-
sław Świderski zauważył, że wniosek 
jest słuszny, jednak należy zaczekać 
na ekspertyzę i pytał – jeśli spotkamy 
się z fachowcami i będą na przykład  
3 różne ekspertyzy, co wtedy ma zro-
bić komisja rewizyjna? Radni w gło-
sowaniu 12 głosami skierowali sprawę 
do komisji rewizyjnej. Jeden radny był 
przeciwny.

Później w sprawie ronda przy Orlenie 
głos zabrał radny Grzegorz Arciszew-
ski. Burmistrz Nasielska odpowiedział, 
że na podstawie wcześniej przygoto-
wanej koncepcji, po porozumieniu 
z MZDW, przygotowywany jest obec-
nie projekt, który ma być gotowy do 
końca lutego przyszłego roku.

Radny Dariusz Kordowski poinfor-
mował obecnych, że podczas turnieju 
charytatywnego dla Wojtka Ogro-
dowskiego zebrano z wpisowego 
i z licytacji ponad 8,2 tys. zł, zauważa-
jąc w kontekście koncertu charyta-
tywnego organizowanego w kwietniu 
przez redaktora Adama Balcerzaka, że 
w przyszłości nie powinniśmy już ule-
gać presjom i manipulacjom takich 
osób, tylko robić takie inicjatywy spo-
łeczne lokalnie.

Radny Krzysztof Frączak poinfor-
mował, że na ulicach Przytorowej 
i Sobieskiego wymieniono słupy 
elektryczne, wraz ze starymi słupami 
zdemontowano lampy, a na nowych 
już się nie pojawiły i poprosił burmi-
strza o interwencję w tej sprawie. Za-
pytał także o perspektywę budowy 
kanalizacji w miejscowościach Sien-
nica i Mogowo. Burmistrz uspoko-
ił radnego, że Energa-Oświetlenie na 

mocy podpisanej umowy z gminą 
ma ponownie zainstalować te lampy, 
a budowa kanalizacji, po zakończeniu 
jej realizacji w mieście (również na uli-
cy Ogrodowej i okolicznych), będzie 
kontynuowana w miejscowościach 
przyległych do miasta.

Radny Roman Jaskulski podziękował 
za przeznaczenie dla mieszkańców 
Nuny 120 tys. na drogowe inwestycje 
w ich miejscowości. Chciał również 
potwierdzić informację, że Warszta-
ty Terapii Zajęciowej przenoszą się 
ze Starych Pieścirogów poza teren 
gminy i zaapelował o szybki remont 
budynku szkoły w Nunie, gdzie jed-
nostka mogłaby funkcjonować. Bur-
mistrz przyznał, że też taka informacja 
w sprawie WTZ dotarła do niego i jest 
już po rozmowach, by dostosować 
obiekt na potrzeby tejże jednostki, 
jak i na potrzeby Domu Dziennego 
Pobytu, spółdzielni socjalnej „Na-
sielszczanie”, i jak również dla miesz-
kańców Nuny. W założeniu nowsza 
część budynku zostałaby tylko wyre-
montowana, a stara zburzona i na tym 
miejscu wybudowana nowa.

Radny Mirosław Świderski zapytał 
o koszenie poboczy, ale burmistrz nie 
potrafił odpowiedzieć, kiedy zostaną 
zakończone te prace. Radny Henryk 

Antosik zapytał o koszty, jakie ponio-
sła gmina na organizację koncertu na 
zakończenie lata na stadionie Żbika. 
Skarbnik Rafał Adamski powiedział, że 
gmina podpisała umowę na 20 tys. zł, 
z firmą, która zajmowała się obsługą 
organizacyjną tej imprezy. W umowie 
był zapis, że jest to kwota przeznaczo-
na dla wykonawców.

Radna Danuta Białorucka poprosiła 
o możliwość dokończenia oświetle-
nia na ulicy Owocowej, czyli o posta-
wienie dwóch lamp.

Na zakończenie obrad przewodni-
czący RM Jerzy Lubieniecki poinfor-
mował o piśmie, które wpłynęło do 
Rady Miejskiej w sprawie nieprzyjęcia 
do przedszkola dwojga dzieci. Zostało 
ono skierowane do rozpatrzenia przez 
komisję rewizyjną. Przewodniczący 
poruszył również temat spływu wody 
na ulicy POW, która wpływa na jedną 
z posesji. A radny Henryk Antosik za-
apelował o zrobienie porządku na uli-
cy Małej, w której to sprawie zwrócił 
się do niego jeden z mieszkańców. Na 
tym zakończono obrady.

Całą sesję można obejrzeć i odsłuchać 
na stronie internetowej www.nasielsk.
sesja.pl.

Michał B.

Z GMINY

SKR podrożał
 – Wielu ludzi korzysta z połączenia Pieścirogi – Nasielsk. To absurd, żeby 
robić podwyżki. Nie rozumiem, dlaczego burmistrz nie interweniował w tej 
sprawie – mówi oburzony radny Marek Jaroszewski, który stanowczo jest 
przeciwny podwyżkom, jakie wprowadziła Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 
świadcząca usługę transportową na wspomnianej trasie.

Do 1 września br. bilet na autobus SKR relacji Nasielsk PKP-Nasielsk miasto 
kosztował 2,50 zł. Od 1 września nastąpiła podwyżka. Bilety jednorazowe 
kosztują 3 zł. Adekwatnie za bilet miesięczny normalny trzeba zapłacić 85 zł, 
a za miesięczny ulgowy 40.80 zł. Co o zmianie ceny mówi burmistrz?

– Gmina Nasielsk nie ma możliwości interweniowania w sprawy cen bile-
tów z uwagi na fakt, iż Spółdzielnia Kółek Rolniczych jest prywatnym prze-
woźnikiem świadczącym usługi w zakresie transportu drogowego. Mając na 
uwadze dobro mieszkańców w okresie wakacyjnym gmina Nasielsk przy 
współpracy z firmą Usługi Transportowe Tadeusz Więcławski uruchomiła 
bezpłatne połączenie na trasie Nasielsk-Popowo Borowe – Jaskółowo-Po-
powo Borowe – Popowo Południe – Nuna – Lorcin – Żabiczyn – Chrcynno 
– Nasielsk. Kurs realizowany był do końca sierpnia 2018 r. – informuje Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.

Wielu mieszkańców korzystających często z usług SKR zauważa, że przejazd 
w obydwie strony za 6 zł jest według nich dość drogi. Tym bardziej, że cho-
ciażby sąsiednia gmina, w ich mniemaniu, potrafiła w lepszy sposób zadbać 
o swoich mieszkańców.

– Gdy w Pomiechówku uruchomili transport publiczny, to wszyscy płacili za 
przejazd 1 zł. Tak było w 2014 r. Zmienili to, jeśli dobrze pamiętam, w 2016 r., 
ale i tak ich ceny nie można porównać do naszych. U nas 3 zł w jedną stro-
nę się płaci, a tam mieszkańcy płacą teraz 1,50 zł za bilet normalny. Czemu 
u nas tak nie może być? A bezpłatna komunikacja? – dopytuje mieszkaniec 
Nowych Pieścirogów.

Jak informuje Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, na chwilę obecną gmi-
na nie podjęła czynności związanych z utworzeniem całorocznej bezpłatnej 
komunikacji miejskiej, nie mniej jednak rozważy zasadność tejże inicjatywy 
w przyszłości.

– Paliwo drożeje i podwyżki były nieuniknione. I tak w porównaniu do innych 
firm wprowadzamy wyższe ceny biletów z półrocznym opóźnieniem. Więk-
szość podnosi ceny w styczniu – mówi Wojciech Królak, prezes SKR i dodaje 
– Jestem już po rozmowie z burmistrzem. Mam przygotować statystyki, ile 
i jakich biletów jest kupowanych miesięcznie. Burmistrz rozważa kwestię do-
finansowania SKR, co obecnie nie ma miejsca. Także plany na przyszłość są, 
może po wstępnym rozeznaniu wspólnymi siłami uda się zmniejszyć cenę 
biletów.

E.G.
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DROBNE
Pranie dywanów i tapicerek Tel. 513 556 

774.

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.

Zatrudnię fryzjerkę w NDM. Tel. 691 

553 551.

Sprzedam działkę 1200m2 m. Golądkowo. 

Ogrodzona, media. 35zł/m2 Tel. 504 

640 330.

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 talerzówkę Bomet, szer. 2,7 m. 

Bardzo mało używana. Tel. 604 689 012.

Agencja Ubezpieczeniowa poszukuje 

pracownika biurowego. Tel. 692 135 558.

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.

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu rowe-

rowego. Nasielsk, ul. Młynarska. Tel. 23 

673 63 02.

Zakład Krawiecki zatrudni krawcowe oraz 

do przyuczenia do zawodu i prasowaczki. 

Tel. 606 656 545.

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

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.;

1.10.–7.10.2018 r. 
Apteka ul. Gen. Berlinga 21, Nowy Dwór Maz.;

1.10.–7.10.2018 r. 
Apteka ul. Gen. Berlinga 21, Nowy Dwór Maz.;

8.10.–14.10.2018 r. 
Apteka Dbam o zdrowie ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.;

15.10.–21.10.2018 r. 
Apteka z Uśmiechem ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.;

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017  
RADY POWIATU  NOWODWORSKIEGO  

z dnia 14 grudnia 2017 r.
(red.)
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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 bezpośrednio 
do odpowiedniej zakładki w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, gdzie znajdą Państwo infor-
macje, obwieszczenia i inne dokumenty związane z tegorocznymi wyborami samorządowymi.

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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Bezpośredni kontakt telefoniczny  
do MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

W NASIELSKU
(w godzinach dyżurowania)

(23) 69-33-063

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NASIELSKU

O DYŻURACH W CELU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Niniejszym informuję, iż w związku z wyborami do organów jedno-
stek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października  
2018 roku, Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku będzie dyżurować 
w celu przyjmowania do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na 
radnych Rady Miejskiej w Nasielsku oraz kandydatów na Burmistrza 
Nasielska zgodnie z Uchwałą Nr 4/2018 z dnia 11 września 2018 r.

DYŻUR W CELU PRZYJMOWANIA DO ZAREJESTROWANIA  
ZGŁOSZEŃ LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ  
W NASIELSKU:

• w dniach 12-14 września br. (środa-piątek) – w godz. 14.00-18.00,

• w dniu 15 września br. (sobota) – w godz. 8.00-14.00,

• w dniu 17 września br. (poniedziałek) – w godz. 14.00-24.00.

DYŻUR W CELU PRZYJMOWANIA DO ZAREJESTROWANIA  
ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA BURMISTRZA NASIELSKA:

• w dniach 24-25 września br. (poniedziałek-wtorek)  
– w godz. 14.00-18.00,

• w dniu 26 września br. (środa) – w godz. 14.00-24.00.

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku będą się odbywać 
w siedzibie Komisji, tj. w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112. Kontakt telefoniczny w trakcie 
dyżurów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku: (23) 69-33-063.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku

/-/ Andrzej Laskowski

Informacja 
o ukonstytuowaniu się  

Miejskiej Komisji 
Wyborczej  

w Nasielsku

Niniejszym informujemy, iż na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r. 
ukonstytuował się skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku dzia-
łającej podczas wyborów do organów samorządu terytorialnego za-
rządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołanej na mocy 
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 10 wrze-
śnia 2018 r.:

Andrzej LASKOWSKI – Przewodniczący 

Anna STRZESZEWSKA – Zastępca Przewodniczącego

Iwona BRZEZIŃSKA – Członek 

Agnieszka DANISZEWSKA – Członek 

Beata GOSZCZYŃSKA – Członek 

Michał ORŁOWSKI – Członek 

Robert SIERZPUTOWSKI – Członek 

Karolina SMUKOWSKA – Członek 

Wioletta ZAWADZKA – Członek 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku znajduje się w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, I piętro, sala 
nr 112.

Szanowna redakcjo!
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na problem budyn-
ków należących do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Nasielsku, znajdujących się na tzw. „bazie” 
w Siennicy. Szczególnie bulwersuje mnie kwestia zde-
wastowanej i sprawiającej wrażenie opuszczonej hali, 
położonej między stacją przeładunku gazu „Wasbruk” 
a „Recanem”. Mimo, iż to miejsce ma swojego właścicie-
la i zarządcę w ciągu kilku ostatnich lat stało się zapusz-
czoną meliną, przyciągającą lokalnych i przyjezdnych 
alkoholików czy narkomanów, a w ostatnich miesiącach 
również pirotechników-amatorów, wieczorami i noca-
mi odpalającymi hukowe ładunki wybuchowe w pobliżu 
miejsca, nomen omen, oznaczonego tablicą „strefa zagrożenia wybuchem”. Obawiam się, że wkrótce może dojść 
tam do tragedii, od składu butli gazowych dzieli to miejsce zaledwie kilka metrów. W okresie wiosenno-letnim 
(ciepłe noce mamy w tym roku od kwietnia) bezustannie słychać stamtąd nieludzkie krzyki, nienaturalne śmiechy, 
podjeżdżają jakieś samochody, słychać strzały z broni palnej czy też wybuchy petard. Być może odbywa się tam 
pokątny handel dopalaczami a sama hala, notorycznie rozkradana i zaśmiecana, zdecydowanie popada w coraz 
większą ruinę. Na teren bazy geesu może wejść każdy, nikt jej nie pilnuje, bramy, a właściwie ich pozostałości, są 
cały czas otwarte na oścież. Taki stan rzeczy uważam za skandaliczny i wart publicznego napiętnowania. 

W związku z powyższym apeluję do pani prezes Gminnej Spółdzielni, mieszkającego w sąsiedniej wsi komendanta 
policji w Nasielsku, dzielnicowych Starych Pieścirogów i Siennicy, sołtysa Siennicy, radnych i kandydatów na rad-
nych z tego okręgu o zainteresowanie tematem. Przecież bezpieczeństwo mieszkańców jest Państwa priorytetem, 
prawda?  Siennica jest wstydliwym punktem na mapie gminy Nasielsk, od ukrywanego łatami złego stanu ulicy 
Sikorskiego począwszy, poprzez sprawę spalarni opon aż do ruin zabudowań Gminnej Spółdzielni. 

Zachęcam fotoreportera „Życia Nasielska” do udania się w opisane przeze mnie miejsce w celu wykonania do-
kumentacji. Warto, żeby inni mieszkańcy gminy zapoznali się z jego wątpliwymi urokami. Wzywam również pa-
nią prezes i komendanta policji w Nasielsku do publicznego odniesienia się do moich uwag na łamach Państwa 
dwutygodnika. Z wyrazami szacunku i nadzieją na rychłą poprawę sytuacji

Czytelnik 
(nazwisko do wiadomości redakcji)

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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Nasielskie mieszkanie w TVN
Każdy bardzo chce mieć własne 
mieszkanie. A kiedy już je ma, to 
okazuje się wtedy, że dużym pro-
blemem jest urządzenie jego wnę-
trza. Jak mieszkają Polacy? Tego 
chciała się dowiedzieć Katarzyna Ja-
roszyńska, reporterka telewizji TVN, 
która prowadzi cykl „Odpicowane 
mieszkanie” w Dzień Dobry TVN. 
Tym razem z kamerą TVN-u zna-
lazła się w środę, 12 września br., 
w Nasielsku. Wpadło jej w oko jedno 
z mieszkań urządzonych w nowym 
bloku przy ul. Płońskiej. Zaprojekto-

wała je Karina Ziemiecka, która trzy 
lata temu miała pierwszy raz okazję 
współpracować z Kasią Jaroszyńską. 
Wtedy prezentowała w tym progra-
mie swoje mieszkanie, które znajdu-
je się w Radzyminie.

– Był to swojego rodzaju przełom 
w moim życiu. Występ w telewizji 
i mnóstwo opinii znajomych, ro-
dziny oraz wiadomości od obcych 
mi osób pchnęły mnie w kierunku 
urządzania wnętrz. Obecnie zajmu-
ję się projektowaniem wnętrz oraz 
wykańczaniem mieszkań „pod 

klucz” i śmiało mogę powiedzieć, 
że jest to nie tylko mój sposób na 
życie, ale również pasja – mówi Ka-
rina Ziemiecka.

Czemu zdecydowano się poka-
zać mieszkanie w Nasielsku? Jak się 
okazuje, dziennikarka TVN widzia-
ła je najpierw na portalu społecz-
nościowym Facebook, na profilu, 
który prowadzi Karina – Mieszka-
nie to wyzwanie. I był to tzw. strzał 
w dziesiątkę. Poszukiwane było bo-
wiem typowe polskie mieszkanie, 
o powierzchni 40-50m2, w którym 

można znaleźć meble z sie-
ciówek oraz elementy stylu 
skandynawskiego, którego 
popularność od kilku lat nie 
przemija.

Mieszkanie,  które Kari-
na urządzała w Nasielsku 
jest dwupokojowe. Składa 
się z salonu z aneksem ku-
chennym, sypialni, łazienki 
i przedpokoju (42m2).

 – Właścicielka mieszkania 
za pomocą inspiracji zna-
lezionych w Internecie, po-
kazała, jaki efekt chciałaby 
uzyskać, co jej się podoba 
itp. Niektóre pomysły, takie 

jak prawdziwa ce-
gła, tapeta w sypialni 
zostały zaczerpnięte 
z pomysłów wyko-
rzystanych w moim 
mieszkaniu. W pozo-
stałych decyzjach to-
talnie mi zaufała i dała 
wolną rękę. Efekt ją 
zadowolił – opowiada 
Karina.

Mieszkanie zostało urządzone 
w obecnie panujących trendach, 
mimo że było wykańczane trzy lata 
temu. Nie zabrakło ściany tablico-
wej, cegły, białej kuchni, elementów 
drewna, betonowej ściany.

 – Styl tego mieszkania można 
nazwać eklektycznym, czyli łą-
czącym kilka stylów. Najwięcej 
jednak moim zdaniem jest tam 
stylu skandynawskiego, którego 
charakterystyczną cechą są bia-
łe ściany i prostota. W mieszkaniu 
nie zabrakło również mocnych 
akcentów kolorystycznych. War-
to wspomnieć, że jest to projekt 
niskobudżetowy – dodaje projek-
tantka mieszkania.

Jak relacjonuje Karina, samo spo-
tkanie oko w oko z kamerą TVN 

nie było dla niej stresujące. W trak-
cie nagrania panowała, jak mówi, 
swobodna atmosfera. Zwraca tak-
że uwagę, że zapewne w utrzyma-
niu takiego klimatu pomógł fakt, że 
odwiedziła ją ta sama ekipa, z którą 
nagrywała materiał do „Odpicowa-
nego mieszkania”.

 – Praca z Kasią to sama przyjem-
ność. Nie zabrakło czasu na kawę 
i rozmowy o wnętrzarstwie. Nagra-
nie trwało kilka godzin – wspomina 
Karina.

Odcinek z nasielskim mieszkaniem 
ukazał się w Dzień Dobry TVN 
w środę, 19 września. Kto go prze-
gapił, może to nadrobić zaglądając 
na stronę internetową Dzień Dobry 
TVN, gdzie zamieszczony jest ma-
teriał.

E.G.

SZKOŁY

Ilu jest  
nasielskich uczniów?
Od pierwszego dzwonka w szkołach w obecnym roku szkolnym 
2018/2019 minął niecały miesiąc. Jak ostatecznie prezentują się nasiel-
skie klasy z całej gminy Nasielsk? Czy są liczne? Ile jest oddziałów w po-
szczególnych szkołach? Postanowiliśmy się temu przyjrzeć.

Jak informuje Hanna Pietrzak, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, w tym 
roku szkolnym 2018/2019 łącznie w placówkach oświatowych podległych 
gminie Nasielsk naukę podjęło 2502 uczniów. Z czego 10 oddziałów po-
wstało w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku, a do nich przypisanych 
zostało łącznie 250 dzieci. 4 oddziały zostały stworzone w Samorządowym 
Przedszkolu w Starych Pieścirogach, liczące w sumie 90 dzieci. W Szkole 
Podstawowej nr 2 w Nasielsku powstały 3 oddziały „0”, do których chodzi 
75 dzieci. Dodatkowo utworzono 24 oddziały szkolne liczące 539 dzieci.  
W drugiej nasielskiej podstawówce, tj. w „jedynce” powstały 2 oddziały „0”, 
liczące 50 dzieci. Poza tym utworzono 21 klas, o łącznej liczbie 476 uczniów. 
W Szkole Podstawowej w Dębinkach do 2 oddziałów „0”, przypisano  
42 dzieci. Stworzono także 8 oddziałów szkolnych, do których należy  
107 uczniów. Taką samą liczbą oddziałów „0” jak i liczbą maluszków 
może poszczycić się Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich. Od-
działów szkolnych natomiast powstało tam także 8, lecz z liczbą uczniów 
127.  Jeden oddział „0” liczący 17 dzieci znajduje się w Szkole Podstawo-
wej w Popowie Borowym. Powstało też 8 oddziałów szkolnych, liczą-
cych 89 uczniów. Szkoła Podstawowa w Cieksynie może poszczycić się 
3 oddziałami „0” liczącymi 64 maluszków. Dodatkowo powstało 10 klas 
podstawowych, w których  do nauki przystąpiło 210 uczniów. W Szko-
le Podstawowej w Starych Pieścirogach utworzono natomiast 2 oddzia-
ły „0”, do których przypisano 32 zerówkowiczów. Utworzono także 
14 oddziałów szkolnych, w których szeregi wstąpiło 289 uczniów. Na-
ukę w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Pod Fiołkami” podjęło  
56 uczniów w 8 oddziałach, z czego 3 z nich to klasy terapeutycz-
ne. Powstał także 1 oddział „0” liczący 15 dzieci i 1 oddział „0” liczący  
4 dzieci (grupa terapeutyczna). W Niepublicznym Przedszkolu „Pod Fioł-
kami” grupa liczy natomiast 85 dzieci. Swoją przygodę z Niepublicznym 
Przedszkolem Sakolandia rozpoczęła w tym roku grupa 66 osobowa po-
dzielona na 4 oddziały. Do Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku przy 
ul. Starzyńskiego uczęszcza 61 uczniów z 4 oddziałów, zaś do gimnazjum  
32 uczniów w 1 oddziale. W Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej 
naukę podjęło 287 uczniów w 14 oddziałach.

Łącznie w roku szkolnym 2018/2019, uwzględniając wszystkie placów-
ki oświatowe zlokalizowane na terenie gminy Nasielsk, naukę podjęło  
3108 uczniów.

E.G.
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Z GMINY. Nowe Pieścirogi

Piknik Sąsiedzki 
pod Chmurką
To był już piąty Sąsiedzki Piknik pod Chmurką w Nowych Pieścirogach. 
Odbył się w dniach 15 - 16 września, w godzinach popołudniowych, na 
placu przy ul. Platynowej. Jego organizatorkami były panie Agnieszka 
Ignaczak i Elżbieta Latkowska. Wsparł je organizator imprez plenerowych 
z Nasielska, pan Jacek Ruciński z małżonką.

Organizatorzy zapewnili gościom wiele atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Było wesołe miasteczko, szeroka oferta gastronomiczna, zaba-

wy dla dzieci, koncertowały zespoły: Rivers, Blue Boys, Fenix, Damessa, 
Mateusz „Szczypior” Szczypiński oraz Tolek Jabłoński -  bard Solidarności. 
Można było też przejechać się na kucyku. Bawiono się znakomicie. Orga-
nizatorki przebrały się w bajeczne stroje i organizowały zabawy dla dzieci.

Na plac, gdzie odbywał się sąsiedzki piknik pod chmurką, przybyli nie tylko 
mieszkańcy Nowych Pieścirogów. Wspólnie z nimi bawili się też mieszkań-
cy Starych Pieścirogów, Mogowa, Morgów i Siennicy, mieszkańcy dal-
szych wiosek, a również wielu mieszkańców Nasielska.

Była to doskonała okazja do sąsiedzkich rozmów, na które tak na co dzień 
często brakuje czasu.

Pieściroski piknik pod chmurką staje się powoli imprezą cykliczną i skupia 
coraz więcej gości. Wydaje się, że wkrótce teren przy ul. Platynowej na-
bierze nowego charakteru i będzie pełnił wiele funkcji o charakterze roz-
rywkowo - sportowym. 

Andrzej Zawadzki

UROCZYSTOŚCI

Jubileusz 100-lecia urodzin
W niedzielę, 16 września 2018 r., 
podczas uroczystości rodzinnej 
zorganizowanej w „Aksamitce” 
Pani Helena Renkiewicz z Nasielska 
świętowała swoje setne urodziny.

Z tej niecodziennej okazji wzniesio-
no symboliczny toast szampanem 
i odśpiewano życzenia „dwieście 
lat”. Następnie najstarszy syn pani 
Heleny – Mirosław odczytał przy-
gotowane specjalnie na tę okazję 
przemówienie, w którym przywi-
tał przybyłą na uroczystość rodzi-
nę oraz gości, a także podziękował 
mamie za to, że jest i zawsze była 
ostoją rodziny. Za jej ciepło i miłość 
okazywaną każdego dnia na wiele 
sposobów. Potem syn Jan odczy-
tał list gratulacyjny, jaki pani Helena 
otrzymała od Prezydenta RP An-
drzeja Dudy.

Z inicjatywy rodziny z najlepszy-
mi życzeniami przybyli również 
do Szanownej Jubilatki: burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski 
wraz z kierownikiem Urzędu Sta-
nu Cywilnego Ewą Mikulską oraz 
pracownikiem Wydziału Admini-
stracji i Nadzoru Martą Paczkow-
ską. Burmistrz, składając życzenia 
wszelkiej pomyślności, podkreślił 

niecodzienną i do-
niosłą chwilę, jaką jest 
j ub i l e u sz  10 0 – l e -
cia urodzin. Niewiele 
osób ma możliwość 
doczekania tak pięk-
nego jubileuszu. To 
czas, który dla więk-
szości z nas wydaje 
się nie do osiągnięcia. 
Czas, w którym mo-
żemy wiele doświad-
czyć, posmakować 
szczęścia i  radości, 
ale także zaznać smutku. Wszyst-
kie przeżyte chwile są dla nas nie-
zwykle cenne i dają mądrość, 
którą możemy przekazać następ-
nym pokoleniom. Przeżyte sto lat 
to nieoceniona skarbnica wiedzy, 
która ujęta w ramy książki mogłaby 
dawać innym wskazówki, jak żyć. 
Oprócz życzeń burmistrz wręczył 
pani Helenie kosz pięknych kwia-
tów i prezent.

Po życzeniach przyszedł czas na 
skosztowanie smacznego obiadu 
i pysznego tortu urodzinowego.

Pani Helena Renkiewicz, z domu 
Kasiak urodziła się 29 paździer-
nika 1918 r. w Mogowie. Od 40 

lat jest wdową po Józefie Renkie-
wiczu, z którym zawarła związek 
małżeński w 1945 r. Jubilatka może 
być dumna ze swoich dzieci: Miro-
sława, Hanny, Elżbiety, Aliny, Jana 
oraz z wnuków, prawnuków i pra-
prawnuków. Pani Helena otoczo-
na jest wspaniałą opieką najbliższej 
rodziny, a szczególnie córki Hanny, 
u której aktualnie zamieszkuje. To 
właśnie rodzina okazuje Jej wie-
le serdeczności i miłości tworząc 
bezpieczną „przystań” na kolejne 
dni i lata.

Jeszcze raz życzymy Dostojnej Ju-
bilatce szczęścia, zdrowia i wszelkiej 
pomyślności.

UM
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Rośliny, które można  
siać i sadzić we wrześniu
Wrzesień to miesiąc, w którym dni są coraz krótsze, a noce coraz chłod-
niejsze. Jest to jednak miesiąc, w którym wciąż siejemy i sadzimy wiele 
roślin. Po zbiorach warzyw pozostają w ogrodzie wolne miejsca. Można je 
jeszcze wykorzystać, wysiewając rośliny na zielony nawóz, np. łubin, żyto 
ozime, wykę kosmatą czy facelię.

W sierpniu, a nawet do połowy września, można też jeszcze wysiewać nie-
które warzywa o krótkim okresie wegetacji, np. rzodkiewkę, koper ogro-
dowy, szpinak, roszponkę, rukolę, buraki liściowe czy endywię.

Rzodkiewka jest rośliną dnia długiego i jest odporna na jesienne chłody. 
Okres wegetacji tej rośliny wynosi 40 do 50 dni, dlatego posiana w sierp-
niu czy na początku września będzie gotowa do zbioru już w październiku. 
Kupując nasiona do siewu jesiennego, należy wybrać odmiany do uprawy 
wczesnowiosennej lub jesiennej np. Lucynka, Fiesta, Saxa, Polana, Silesia 
czy Sopel Lodu. W czasie wzrostu i grubienia korzenia rzodkiewki należy 
zadbać o wilgotne podłoże.

Mniej odporny na jesienne chłody jest koper ogrodowy, dlatego wy-
siany we wrześniu należy przykryć włókniną zabezpieczającą go przed 
przymrozkami. Nie zaszkodzi mu też przykrycie agrowłókniną zaraz po 
wysiewie, a nawet przyspieszy wschody i zapobiegnie wysychaniu gle-
by. Polecane do uprawy jesiennej odmiany to m.in. Szmaragd i Ambrozja.

Jednym z wartościowych warzyw, które mogą być wysiane w połowie 
sierpnia na zbiór jesienny jest szpinak. Przed wysiewem szpinaku na zbiór 
jesienny należy dobrze podlać glebę, żeby zapewnić odpowiednie warun-
ki do kiełkowania nasion. Ważne jest też utrzymanie wilgotności podłoża 
w początkowej fazie wzrostu. Szpinak jest gotowy do zbioru po 4 tygo-
dniach, na koniec października lub początek listopada. Do jesiennej uprawy 
nadają się m.in. odmiany Asta, Matador lub Greta. Odpowiednią odmianą 
na zbiór wiosenny jest szpinak mrozoodporny, m.in. Olbrzym zimowy, 
Monnopa czy szpinak całoroczny Tetona o smacznych ciemnozielonych 
liściach. Siew szpinaku na zbiór wiosenny, należy opóźnić nawet do koń-
ca października, żeby nie zdążył wykiełkować przed zimą, zwłaszcza, gdy 
jesień jest ciepła.

Szybko rosnącą, łatwą w uprawie rośliną jest rukola. Wysiana na początku 
września nadaje się do zbioru już pod koniec września lub na początku 
października. Okres wegetacji wynosi ok. 3 tygodni, licząc od dnia siewu.

Mrozoodporną rośliną, którą można wysiewać cały wrzesień jest rosz-
ponka. Posadzona w miejscu słonecznym i osłoniętym od wiatru i mrozu 
może przetrwać zimę i być dodatkowym źródłem witamin. Po 2-3 mie-
siącach rozpoczyna się jej zbiór.

We wrześniu i październiku sadzi się czosnek ozimy i wysiewa się czo-
snek z cebulek powietrznych, który będzie gotowy do zbioru w lipcu 
następnego roku.

Warzywem, które można wysiać jeszcze na początku września jest burak 
liściowy, zaliczany do cennych warzyw odżywczych. Okres wegetacji bu-
raka liściowego to ok. 60 dni. Ogonki liściowe można przygotować tak jak 
szparagi, a blaszki liściowe jak szpinak.

Plenną odmianą o dużych liściach jest np. odmiana Cavallo. Bordowozielo-
ne liście i wiśniowoczerwone, grube ogonki ma odmiana Rhubarb Chard.

Innym cennym odżywczo warzywem liściowym sadzonym w sierpniu 
i na początku września jest endywia. Warto ją wcześniej wysiać na rozsad-
niku. Dobrze rośnie na stanowisku słonecznym, osłoniętym od wiatru. Jest 
to roślina odporna na lekkie przymrozki. Endywia ma wymagania zbliżo-
ne do sałaty, dlatego nie zaleca się sadzenia jej na stanowisku po sałacie. 
Podobnie jak sałata wymaga regularnego podlewania. W uprawie endywii 
ważne jest bielenie poprzez związywanie liści, tak, by światło dzienne nie 
docierało do wnętrza rozety liściowej. Dzięki temu zabiegowi liście endy-
wii stają się jasne, są delikatniejsze w smaku i bardziej kruche.

We wrześniu sadzi się też truskawki. Najlepiej czynność tę wykonać 
w pochmurne dni, wtedy młode sadzonki mniej chorują i lepiej się przyj-
mują.

Początek września to nie tylko dobry czas na wysiew niektórych warzyw 
na zbiór jesienny. Posadzone we wrześniu drzewa i krzewy ozdobne czy 
owocowe zdążą się dobrze ukorzenić przed zimą. W tym czasie można 
też sadzić cebulki kwiatowe, np. cebulic, lilii, szafirków, tulipanów, nar-
cyzów, przebiśniegów, pustynników, puszkinii, szachownic, hiacyntów, 
kosaćców cebulowych, ranników itp. Można też przesadzać na miejsca 
stałe rośliny dwuletnie, np. bratki, dzwonki, goździki brodate, naparstni-
ce, stokrotki oraz rozmnażać przez podział i przesadzać byliny, np. ber-
genie, bodziszki, hosty, tawułki Arendsa, runianki itp.

Rośliny cebulowe, drzewa oraz krzewy owocowe i ozdobne można też 
będzie jeszcze posadzić w październiku.

Elżbieta K.

ROŚLINA MIESIĄCA

Liatra kłosowa
Zimotrwałą, oryginalną i łatwą 
w uprawie byliną jest liatra kłoso-
wa. Jej wspaniałe, wysmukłe kwia-
tostany w kształcie liliowych kolb, 
składających się z pierzastych, 
różowofioletowych koszyczków 
kwiatowych, wystają z pęczka 
prostych, intensywnie zielonych 
liści. Liatry są ozdobą słonecz-
nych rabat w ogrodzie. Dobrze 
czują się w miejscach ciepłych 
i nasłonecznionych. Lubią żyzną 
i niezbyt wilgotną glebę. Dorastają 
do wysokości ok. 75 cm. Kwitną 
obficie od lipca do września. Bar-
dzo ładnie wyglądają posadzone 
na tle szarych liści bylin okrywo-
wych, w połączeniu np. z liatrą 
białą alba, krwawnicą, pyszno-
główką, dzwonkami czy astrami. 
Rozmnażana jest przez podział 
bulwiastych korzeni lub wysiew nasion wiosną. Zaleca się sadzenie co 40 cm.

Polecane odmiany do uprawy w ogrodzie przydomowym to wyższe dorastające do 90 cm wysokości, np. Flo-
ristan violet i Floristan weiss oraz niższe dorastające do 35 cm, np. Kobold.

E.K.

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 społeczności Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Mieszkańcy Gminy Nasielsk, osoby zamieszkujące na terenie Gminy mogą bez-
pośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. fundacji, 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 za-
kresie należącym do zadań Gminy m.in.:
a)  dzia łania inwestycyjne wspomagające rozwój wspólnot i  społeczności lokalnej obejmują-
ce w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej stano-
wiących własność jednostek 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 któ-
rym 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 wnoszonego wkładu własnego przez wnioskodaw-
ców; stopień zaangażowania środków budżetu miasta w realizację zadania; spójność wnioskowanego zadania 
z zadaniami własnymi, polityką i dokumentami strategicznymi Miasta; koszt utrzymania wnioskowanego zada-
nia po jego realizacji; trwałość zadania.
Termin rozpatrzenia wniosku
Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku w Urzędzie Miej-
skim w Nasielsku.

Na czym polega współpraca w ramach Inicjatywy Lokalnej?
Jeśli wniosek zostanie przyjęty do realizacji, Burmistrz Nasielska podpisze umowę z wnioskodawcą o wykonanie 
inicjatywy lokalnej. Treść umowy, jak również harmonogram i kosztorys zadania, zostaną uzgodnione wspólnie.
Wniosek oraz treść uchwały można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, a także w zakładce ŻYCIE CODZIENNE dostępnej na stronie www.nasielsk.pl  
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Kandydaci  
na radnych
Wybory samorządowe, które odbędą się 21 października 
br., to jeden z najważniejszych tematów w ostatnich tygo-
dniach. Wiele się mówi o kandydatach do Rady Miejskiej, 
Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
oraz o chętnych na stanowisko burmistrza Nasielska. Przy-
puszczenia i wątpliwości ustąpiły miejsca faktom, kiedy to 
we wtorek, 18 września br., Państwowa Komisja Wybor-
cza podała pełne listy kandydatów na radnych. Kto będzie 
próbował swoich sił w najbliższych wyborach?

O mandat Radnego Miejskiego w Nasielsku będzie ubie-
gać się 67 kandydatów. Zarejestrowanych zostało 9 ko-
mitetów wyborczych: KWW Dawida Domały, KW Prawo 
i Sprawiedliwość, KWW Razem dla Nasielska, KWW Mała 
Ojczyzna, KWW Renaty Włodarskiej Stawiamy na Roz-
wój, KWW Zgoda i Porozumienie, KWW Centrum Sa-
morządowe Nasielsk, KWW Bezpartyjni Samorządowcy 
i KWW Nowa Nadzieja. Mandat otrzyma 15 osób, po jed-
nej z każdego okręgu wyborczego. Najmłodszy kandy-
dat ma 19 lat, zaś najstarszy 76. Co ciekawe, w tym roku 
startuje wiele młodych osób w przedziale wiekowym od 
20 do 30 lat.

W wyborach do Rady Powiatu Nasielsk przypisany jest 
do 2. okręgu wyborczego w Powiecie Nowodworskim. 
O głosy ubiegać się będzie 24 kandydatów z 4 komite-
tów wyborczych. Zarejestrowane komitety to: KW Pol-
skie Stronnictwo Ludowe i KW Prawo i Sprawiedliwość, 
KWW Centrum Samorządowe i KKW SLD Lewica Ra-
zem. Najmłodszy kandydat ma 27 lat, zaś najstarszy 69. 
Mandatów do Rady Powiatu przypadających na okręg, 
w którym znajduje się gmina Nasielsk jest 5.

Wyborców uprawnionych do głosowania na terenie gmi-
ny na terenie gminy jest 15 704 osób.

EG
źródło www.pkw.gow.pl

Okręg Kandydaci Komitet Wyborczy

1

Domała Dawid KWW Dawida Domały

Ostaszewski Marek KW Prawo i Sprawiedliwość

Zalewski Marcin KWW Razem dla Nasielska

Kaczyński Tadeusz KWW Mała Ojczyzna

2

Tomczak Tadeusz Roman KW Prawo i Sprawiedliwość

Sotowicz Stanisław KWW Razem dla Nasielska

Świderski Mirosław KWW Mała Ojczyzna

Frączkowski Marcin KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Krzyżewska Bogumiła Marzena KWW Zgoda i Porozumienie

3

Pacocha Andrzej KW Prawo i Sprawiedliwość

Domańska Milena KWW Razem dla Nasielska

Ruciński Jarosław Karol KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Ostrowski Adam KWW Mała Ojczyzna

Wdowiński Dariusz Jan KWW Centrum 
Samorządowe Nasielsk

4

Sokolnicki Paweł KWW Razem dla Nasielska

Łukaszewicz Krzysztof Piotr KWW Mała Ojczyzna

Czyż Rodryg Adam KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Osiński Piotr KWW Zgoda i Porozumienie

5

Zawadzka-Roszczenko Bożenna 
Maria

KWW Prawo  
i Sprawiedliwość

Gąsiorowski Paweł KWW Razem dla Nasielska

Kordowski Dariusz Piotr KWW Mała Ojczyzna

Arciszewski Grzegorz KWW Zgoda i Porozumienie

Cieśla Robert KWW  
Bezpartyjni samorządowcy

Orłowski Bogdan Kazimierz KWW Centrum 
Samorządowe Nasielsk

6

Kraszewska Iza KWW Razem dla Nasielska

Brodowski Michał KWW Mała Ojczyzna

Goździewski Tomasz KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Antosik Henryk KWW Zgoda i Porozumienie

Pietruszczak Edyta Joanna KWW Centrum 
Samorządowe Nasielsk

7

Szarszewski Marcin KWW Nowa Nadzieja

Skrzynecki Radosław Antoni KWW Mała Ojczyzna

Latkowska Elżbieta KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Jaroszewski Marek KWW Zgoda i Porozumienie

Deluga Mariusz Robert KWW Centrum 
Samorządowe Nasielsk

8

Morawska Elwira KW Prawo i Sprawiedliwość

Pepłowski Eugeniusz Waldemar KWW Razem dla Nasielska

Sawicki Dariusz KWW Mała Ojczyzna

Roszak Krzysztof Paweł KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Palewski Konrad Piotr KWW Zgoda i Porozumienie

Mieszkowski Radosław KWW Centrum 
Samorządowe Nasielsk

9

Brodzikowski Jan Cezary KW Prawo i Sprawiedliwość

Kanigowski Damian Artur KWW Razem dla Nasielska

Kalinowski Antoni KWW Mała Ojczyzna

Kosewski Mirosław KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Obojski Dawid KWW Centrum 
Samorządowe Nasielsk

10

Wóltański Zbigniew Stefan KW Prawo i Sprawiedliwość

Dłutowski Rafał KWW Mała Ojczyzna

Wrzosek Monika Małgorzata KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Duszyńska Karolina KWW Zgoda i Porozumienie

11

Różalski Jarosław KW Prawo i Sprawiedliwość

Śmietański Stanisław Wojciech KWW Mała Ojczyzna

Kaczyńska Dorota Bożena KWW Zgoda i Porozumienie

Lewandowski Jan KWW Centrum 
Samorządowe Nasielsk

12

Królak Wojciech Andrzej KWW Bezpartyjni 
Samorządowcy

Pietras Tomasz Michał KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Jaskulski Roman Mariusz KWW Zgoda i Porozumienie

Nagel Marta KWW Centrum 
Samorządowe Nasielsk

13

Fronczak Krzysztof KWW Mała Ojczyzna

Kamińska Olga KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Zakrzewski Mirosław Marek KWW Zgoda i Porozumienie

14
Szafrańska Agnieszka KW Prawo  

i Sprawiedliwość

Lubieniecki Jerzy KWW Mała Ojczyzna

15

Gerasik Marek KWW Bezpartyjni 
Samorządowcy

Gers Janusz Andrzej KWW Mała Ojczyzna

Krawczyk Kamil KWW Renaty Włodarskiej 
Stawiamy na Rozwój

Dublewski Albert Jakub KWW Zgoda i Porozumienie

Malon Andrzej KWW Centrum 
Samorządowe Nasielsk

Okręg Kandydaci Komitet Wyborczy

Kandydaci Komitet Wyborczy
Gretkierewicz Małgorzata KKW SLD Lewica Razem

Michalski Zbigniew Adam KKW SLD Lewica Razem

Bandurski Artur Patryk KKW SLD Lewica Razem

Kasiak Radosław KWW Centrum 
Samorządowe

Kraszewski Mariusz Roman KWW Centrum 
Samorządowe

Nojbert Monika KWW Centrum 
Samorządowe

Nowosielska Bożena Agata KWW Centrum 
Samorządowe

Szulkowski Artur Sylwester KWW Centrum 
Samorządowe

Świderska Katarzyna Jolanta KWW Centrum 
Samorządowe

Ziemiecki Bogdan Władysław KWW Centrum 
Samorządowe

Drabik Kazimierz Cezary KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe

Paczewski Grzegorz KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe

Łapińska Anna Małgorzata KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe

Jadczak Bogusława KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe

Nowak Agata KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe

Obojski Dariusz Marian KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe

Wyszyński Łukasz KW Polskie Stronnictwo 
Ludowe

Szafrański Kamil Damian KW Prawo i Sprawiedliwość

Pichor Paweł KW Prawo i Sprawiedliwość

Borowski Stanisław KW Prawo i Sprawiedliwość

Mierzejewska Maja Honorata KW Prawo i Sprawiedliwość

Skoczylas Beata KW Prawo i Sprawiedliwość

Czarnecka Krystyna Barbara KW Prawo i Sprawiedliwość

Bachanek Robert KW Prawo i Sprawiedliwość

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

KANDYDACI DO SEJMIKU
O mandaty do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z powia-
tu nowodworskiego ubiegają się: Biernacka Magdalena z Nasielska 
(KW PSL), obecna starosta powiatu nowodworskiego oraz Witaszek 
Zbigniew z Czosnowa (KWW bezpartyjni Samorządowcy), Woj-
ciechowski Piotr z Nowego Dworu Mazowieckiego (KW PiS), Za-
krzewska Jadwiga Teresa (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska), Papuga Marek Zdzisław z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego(KKW SLD Lewica Razem), Szymański Mateusz z Pomiechów-
ka (KW Partii Razem) i Smogorzewska Anna z Pomiechówka (KW 
Partii Razem). Łącznie z 10 zarejestrowanych komitetów z całego 
województwa 112 osób próbuje swoich sił w walce o 11 mandatów.

KANDYDACI  
DO RADY POWIATU

źródło www.pkw.gov.pl

źródło www.pkw.gov.pl

W związku z tym, że Komisje Wyborcze  
nie przydzieliły jeszcze numerów  

komitetom wyborczym, nazwiska kandydatów 
umieściliśmy w naszych wykazach w kolejności 

zupenie przypadkowej.  
W następnym numerze naszego czasopisma  

opublikujemy oficjalne obwieszczenia.
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Dożynki Parafialne
W niedzielę, 9 września br., rolnicy 
z parafii pod wezwaniem bł. ks. J. Po-
piełuszki w Nunie dziękowali Bogu 
za tegoroczne zbiory. Uroczysto-
ści dożynkowe odbyły się w para-
fialnej świątyni i wokół niej. Oprócz 
parafian przybyło na nie wielu gości 
z gminy Nasielsk i okolicznych gmin.

Na początku wierni uczestniczy-
li w uroczystej dożynkowej sumie. 
Nabożeństwo celebrował i homilię 
wygłosił ks. dr Grzegorz Zakrzewski 
z diecezjalnej Kurii Płockiej. W tym 
roku gospodarzem uroczystości 
było sołectwo z Popowa Borowe-
go. Ono przygotowało piękny do-
żynkowy wieniec, upiekło chleby, 
którymi na koniec się dzielono, 
a młodzież z tego sołectwa czy-
tała w trakcie nabożeństwa odpo-
wiednie teksty mszalne. Tu warto 
zaznaczyć, że dożynkowy wieniec 
z Popowa Borowego był następ-
nie reprezentantem parafii Nuna 
na dożynkach diecezjalnych, które 
odbyły się razem z dożynkami wo-
jewództwa mazowieckiego w nie-
dzielę, 16 września br., w Sierpcu, na 
terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej 
(skansenie).

W trakcie Mszy św. celebrans po-
święcił wieniec i kosze z owocami, 
warzywami i kwiatami przygotowa-
ne przez poszczególne sołectwa. 
Ostatnim fragmentem tej części 
uroczystości była procesja z wień-
cem i przygotowanymi koszami 
wokół kościoła.

Drugą częścią uroczystości był Fe-
styn Rodzinny zorganizowany 

w tym roku na placu przy pleba-
nii. Przygotowano wiele atrakcyj-
nych stoisk dla dzieci. Było wiele 

stoisk gastronomicznych, na któ-
rych królowały smakowite wyroby 
przygotowane przez mieszkańców 

poszczególnych sołectw. Drobne 
opłaty, jakie przy okazji wnoszono, 
zostały przeznaczone na potrzeby 
Parafii. Były też stoiska z rękodzie-
łem, a wśród nich stoisko przy-
gotowane przez Warsztaty Terapii 
Zajęciowej z Pieścirogów.

Ta placówka, skupiająca osoby 
z różnymi niepełnosprawnościa-
mi, przygotowała też inscenizację. 
Była to własna interpretacja znane-
go wiersza Juliana Tuwima Rzepka. 
Widowisko bardzo podobało się 
publiczności, czego wyrazem były 
sążniste brawa. Atrakcją Festynu był 

też występ zespołu muzyczno-wo-
kalnego „ANAWIM” z Płońska. Przy 
muzyce zespołu bawiono się do-
skonale.

W trakcie festynu wręczono także 
nagrody w organizowanych przez 
burmistrza Nasielska konkursach 
ekologicznych, które miały za zada-

nie inspirowanie aktywności miesz-
kańców Gminy Nasielsk w zakresie 
dbałości o estetykę swojego miejsca 

zamieszkania. Była to już druga edy-
cja tych konkursów i podobnie jak 
pierwsza została zakończona wrę-

czeniem nagród na dożynkach 
w Nunie.

Nagrody wręczali: burmistrz  
 – Bogdan Ruszkowski, kierow-
nik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska – Jadwiga Szymańska 
i referent tego wydziału – Moni-
ka Krzyczkowska.

W konkursie „Najładniejsze 
sołectwo w gminie Nasielsk”:
I miejsce zajęło sołectwo Nowe 
Pieścirogi (nagroda 900 zł);

II miejsce zajęło sołectwo Psucin 
(nagroda 700 zł);

W konkursie „Najładniejsza pose-
sja w gminie Nasielsk”:
I miejsce posesja państwa Hanny i Ry-
szarda Frączkowskich (600 zł);

II miejsce posesja pana Edwarda Po-
pielarskiego (400 zł);

III miejsca były dwa, z nagrodami po 
200 zł – państwo Inga i Adam Za-
wadzcy oraz państwo Małgorzata i Pa-
weł Kowalscy.

W konkursie „Najładniejszy balkon 
w gminie Nasielsk”:

I miejsce balkon pana Krzysztofa Py-
rzakowskiego (400 zł);

II miejsce balkon państwa Moniki 
i Marcina Osińskich (200 zł).

Gospodarz dożynek, ks. proboszcz 
Tadeusz Jabłoński, zadbał zarów-
no o stronę duchową tego ważnego 
w życiu nas wszystkich wydarzenia, 
jak i o to, aby mieszkańcy sołectw 
wzajemnie lepiej się poznawali i ze 
sobą współpracowali, żeby parafialna 
społeczność się integrowała. Tę dzia-
łalność w tej stosunkowo młodej pa-
rafii już widać. Jakby na potwierdzenie 
tych słów warto wspomnieć, że już 
w najbliższą niedzielę (23 września br.) 
odbędzie się kolejna edycja turnieju 
piłkarskiego o Puchar Księdza Pro-
boszcza. Turniej odbędzie się na bo-
isku szkolnym w Popowie Borowym, 
a gospodarzem będzie Lorcin, który 
zwyciężył w zeszłorocznym turnieju.

Andrzej Zawadzki
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KINO NIWA ZAPRASZA
19–23 września, GODZ. 15.00

Biały Kieł (dubbing)
Animacja, przygodowy; Francja, Luksemburg, USA;  
Czas trwania: 1 godz. 25 min.
Biały Kieł to rezolutny i bardzo nietypowy szcze-
niak – mieszanka psa i wilka. Po rodzicach odzie-
dziczył najlepsze cechy obu ras, więc szybko uczy 
się, jak przetrwać w mroźnych i nieprzyjaznych 
krainach dzikiej północy. Niestety szczeniak gubi 
się i odłącza od rodziny. Z pomocą przychodzi 
mu wódz indiańskiego plemienia, który przygar-
nia go do swojej wioski...

19–23 września, GODZ. 17.00

Patryk (dubbing)
Familijny; Wielka Brytania; Czas trwania: 1 godz. 34 min.
Życie Sary Francis stoi na głowie. Ostatnia rzecz ja-
kiej jej teraz trzeba to mały, nieporadny ktoś, kim 
trzeba się opiekować. Szczególnie jeśli ten ktoś śli-
ni się, chrapie i wyżera, co lepsze kąski z kuchen-
nego śmietnika. A jednak! Sara dostaje w spadku 
rozpieszczonego, humorzastego mopsa, który 
z niewymuszonym urokiem zmienia jej każdy 
dzień w chaos!

19–23 września, GODZ. 19.00

Tajemnica objawienia  
(z napisami)

Dramat; Francja; Czas trwania: 2 godz. 17 min.
Jacques (Vincent Lindon), reporter znanej francu-
skiej gazety otrzymuje tajemniczy telefon z Wa-
tykanu. Wynika z niego, że w małym miasteczku 
na południu Francji mieszka 18-letnia dziewczyna, 
która utrzymuje, że przeżyła objawienie Matki Bo-
skiej. Jacques, który prywatnie nie ma nic wspól-
nego ze światem wiary i kościoła, zgadza się być 
częścią komisji śledczej, mającej rzucić nowe świa-
tło na zdumiewające wydarzenia. 

26–30 września, GODZ. 15.00

Młodzi Tytani: Akcja! Film  
(dubbing)

Animacja, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 32 min.
Tytani odnoszą wrażenie, że wszyscy najsłynniejsi 
superbohaterowie występują we własnych filmach 
– znaczy się wszyscy oprócz Młodych Tytanów! 
Jednak lider grupy – Robin, ma zamiar to zmienić. 
Chce być postrzegany jako gwiazda, a nie tylko 
postać drugoplanowa. Gdyby tylko udało im się 
zwrócić na siebie uwagę najbardziej rozchwyty-
wanego reżysera w Hollywood… 

26–30 września, GODZ. 17.00

Juliusz
Komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 37 min.
Tytułowym bohaterem jest uporządkowany na-
uczyciel plastyki (Wojciech Mecwaldowski), któ-
rego głównym problemem w życiu jest ojciec (Jan 
Peszek) – nieustająco imprezujący artysta-malarz. 
Kiedy senior przeżyje drugi zawał serca, a mimo 
to odmówi zmiany stylu życia, Juliusz będzie mu-
siał znaleźć sposób na to, by wpłynąć na jego za-
chowanie...

26–30 września, GODZ. 19.00

Zakonnica (z napisami)
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 36 min.
Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie 
w klasztorze w Rumunii, nękany zmorami z prze-
szłości ksiądz i nowicjuszka, która ma właśnie zło-
żyć śluby zakonne, zostają wysłani przez Watykan, 
aby zbadać tę sprawę. Wspólnie odkrywają nie-
chlubny sekret zakonu...

3–7 października, GODZ. 15.00

Mała Stopa (dubbing)
Animacja; USA; Czas trwania: 1 godz. 36 min.
Przygodowa animacja “Mała Stopa” przedstawia 
legendę o Wielkiej Stopie z zupełnie innej per-
spektywy, kiedy bystry, młody Yeti znajduje coś, 
co według niego nie istnieje – człowieka. Wieści o tej “Małej Stopie” przy-
noszą mu sławę i wywołują poruszenie w społeczności prostych Yeti, rodząc 
pytania o to, co jeszcze można znaleźć w wielkim świecie otaczającym ich 
zaśnieżoną wioskę. To szalona opowieść o przyjaźni, odwadze i radości od-
krywania.

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03-20.04
Nie przegap ciekawej propozycji wyjazdu, 
kursu lub spotkania. Ważne zobowiązania 
będą zajmować Ci teraz większość czasu. 
Jeśli je wykonasz i przetrwasz, to z pewno-
ścią będziesz zadowolony.

Byk 21.04-20.05
Zastanów się, czego oczekujesz od ży-
cia. Najbliższe dni mogą przynieść ciekawe 
propozycje pracy. Będziesz musiał szybko 
podjąć trudną decyzję, dlatego podejdź do 
sprawy bez emocji. Nie daj się poganiać.

Bliźnięta 21.05-21.06
Mów jasno, czego wymagasz od pracow-
ników, a unikniesz wtedy wielu nieporozu-
mień. Bądź milszy dla bliskich, nie steruj nimi, 
nie narzucaj im swojego zdania. Masz szansę 
teraz więcej zarobić, nie przegap okazji.

Rak 22.06-22.07
Zacieśniaj relacje z ukochaną osobą, zaplanuj 
wspólny wyjazd lub wyjście do restauracji. 
Nie będziesz mógł narzekać na nudę. Spró-
buj mądrze i sprawiedliwie rozsądzać spory 
w rodzinie. Słuchaj swojej intuicji.

Lew 23.07-23.08
Znajdziesz się w otoczeniu ludzi, wśród któ-
rych będziesz mógł być po prostu sobą 
i którzy Cię całkowicie akceptują. Twoja pozy-
tywna aura dobrze wpłynie na całe otoczenie. 
Wygrasz wiele dzięki odwadze i sile charakteru.

Panna 24.08-22.09
Kontroluj wydatki, będziesz niecierpliwy i bez-
kompromisowy. Nagle zapragniesz zakończyć 
coś lub wyjaśnić nieporozumienia. Dyskusje 
będą burzliwe. Pamiętaj, że na niedyskretne 
pytania lepiej nie odpowiadać.

Waga 23.09-23.10
Staraj się zdobyć uznanie szefa, by zacząć le-
piej zarabiać. Zadbaj o swoją wygodę i relaks, 
znajdź czas na dobrą książkę, spacer, wyjście 
do kina lub teatru. Bądź uparty i konsekwent-
ny w swoich postanowieniach.

Skorpion 24.10-22.11
Nie martw się na zapas i realizuj swoje ambitne 
plany. Korzystaj ze świetnych pomysłów swo-
ich współpracowników, a uda Ci się osiągnąć 
wiele. Masz niepowtarzalną okazję spełnić 
swoje marzenia.

Strzelec 23.11-21.12
Nie planuj przemeblowania czy generalnych 
porządków, bo nie uda Cię tego wykonać. 
Obowiązki w pracy będą dla Ciebie najważ-
niejsze. Bądź szczery, a najlepiej na tym wyj-
dziesz.

Koziorożec 22.12-20.01
Wiele różnych spraw zależeć będzie tylko od 
Ciebie, dlatego każdy będzie czegoś chciał. 
Pomagaj, ale nie bierz na siebie więcej, niż 
możesz. Unikaj nadmiaru stresujących sytu-
acji, bo to odchorujesz.

Wodnik 21.01-19.02
Czeka Cię trochę zamieszania i nieporozu-
mień w pracy. Możesz być skory do kłótni 
o drobiazgi i słowa. Lepiej nie daj się wypro-
wadzić z równowagi. W trudnych sprawach 
poproś najbliższych o wsparcie.

Ryby 20.02-20.03
W końcu pozbędziesz się różnych zaległości 
i dzięki temu staniesz się spokojniejszy. Kieruj 
się dobrem całego zespołu, z którym pracu-
jesz i wspieraj swoich. Uwierz w siebie, a od-
niesiesz sukces.

HOROSKOP
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Kurs samoobrony  
dla kobiet
Serdecznie zapraszamy mieszkanki Gminy Nasielsk do uczestnictwa w bez-
płatnym kursie samoobrony. 
Podczas zajęć kursantki dowiedzą się m.in.: jak umiejętnie odpowiedzieć 
na atak napastnika i zachować jasność myślenia w stresujących okoliczno-
ściach. Warsztaty poprowadzą osoby posiadające doświadczenie oraz kwa-
lifikacje w zakresie sztuk walki. Realizacja kursu planowana jest na listopad 
2018 r. (ok.8 spotkań po 2h).
Wszystkie Panie zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy 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 otrzy-
mają stosowny certyfikat.
Zadanie finansowane ze środków Gminy Nasielsk.
Zachęcamy do zapisów!

DO ADOPCJI
Leoś to pies w typie owczarka niemieckiego, wiek ok. 3 lat. Jest bardzo 
posłuszny, pięknie chodzi na smyczy, łagodny w stosunku do ludzi i in-
nych zwierząt. Do tej pory życie go nie rozpieszczało, kilka lat koczował 
jako wolno żyjący pies. Tel. w sprawie adopcji 735 084 106.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Utrzymanie psa w zdrowiu  
i ochrona przed cierpieniem

Kodeks Dobrych Praktyk 
część IV

Psy odczuwają ból i cierpią. 
Ich próg bólu jest zbliżony 
do ludzkiego. Okazywanie 

cierpienia jest zależne  
od rasy psa, jego wieku, 

charakteru. 

Każda zmiana w zachowaniu może 
być znakiem, że zwierzę jest cho-
re i cierpi. Najczęściej są to zmiany 
związane z jedzeniem i piciem: pies 
odmawia jedzenia, chudnie, pije 
zbyt mało wody, bądź pije ją w nad-
miarze. Chore psy nie są chętne do 
zabawy, piszczą lub wycofują się, 
gdy opiekun chce się zbliżyć, pró-
bują się schować. Mogą reagować 
agresywnie na dotyk. W oczach, 
nosie, uszach może pojawić się 
wydzielina. Wymioty, biegunka, 

nadmierne ślinienie to również po-
wody do niepokoju. Do lekarza 
weterynarii należy się udać, kiedy 
pies nadmiernie się drapie, wygryza 
sierść, kiedy pojawiają się obrzęki 
czy wybroczyny, a także inne wi-
doczne urazy. To tylko orientacyj-
na lista oznak choroby. 

Psy są podatne  
na choroby zakaźne,  

toteż nie należy lekcewa-
żyć szczepień ochronnych. 

Warto wspomnieć o ochronie 
przez pchłami i kleszczami. Rynek 
oferuje wiele skutecznych rozwią-
zań jak specjalne obroże, tabletki, 
płyny aplikowane na skórę. Po-
dobnie jak człowiek, pies potrze-
buje rutynowych wizyt u lekarza, 
by zapobiec chorobom.

Wielu opiekunów decyduje się na 
kastrację psa czy suki. Jest to bar-
dzo słuszna decyzja, także pod ką-
tem zdrowia psa. 

Wykastrowane psy  
i wysterylizowane suki są 
mniej podatne na choroby 

i nie cierpią podczas cieczki  
(psy nie włóczą się,  

nie próbują uciekać). 

Pies potrafi wyczuć cieczkę u suki 
na odległość kilku kilometrów 
i uciekając, oddala się od miejsca 
zamieszkania. Po ucieczce nie jest 
w stanie trafić do domu. Podobnie 
suka. Stąd wiosną i jesienią, szcze-
gólnie na wsiach, spotkać można 
całe stada włóczących się, zdezo-
rientowanych i zagubionych psów. 
Kastracja ogranicza ten problem. 
Warto wiedzieć, że psy nie czerpią 
satysfakcji z „wychowywania” po-
tomstwa. Tutaj jest ogromna róż-
nica między nami, ludźmi, a psami. 
W przypadku rozrodu psy realizują 
swój instynkt. Wykastrowany pies 
i wysterylizowana suka nie czu-
ją potrzeby rozrodu i są zdrowsze, 
także psychicznie. Obecnie gminy, 
także wiejskie, chętnie dopłacają 
do kastracji i sterylizacji psów, gdyż 
na nie spada obowiązek opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami (np. zo-
bacz Gmina Nasielsk). Trzeba pa-

miętać, że w przypadku rozrodu 
za szczeniaki odpowiedzialny jest 
opiekun psa. Szczeniaki powinny 
być co najmniej 8 tygodni ze swoją 
matką, a opieka nad nimi także jest 
wymagająca.

O czym  
warto pamiętać:

1. Sprawdź, czy przestrzeń, w któ-
rej żyje pies jest bezpieczna, tak by 
zminimalizować ryzyko urazów. 
Sprawdź czy pies nie ma dostępu 
do chemikaliów, trujących roślin, 
otwartych okien.

2. Obserwuj psa, a każde przedłu-
żające się i nietypowe zachowanie 
skonsultuj z lekarzem weterynarii.

3. Ustal z lekarzem weterynarii, jak 
często pies potrzebuje rutynowych 
kontroli w gabinecie.

4. Szczepienia, ochrona przed pa-
sożytami, pchłami i kleszczami to 
bardzo ważna część dbania o do-
bry stan psa.

5. Pamiętaj, że choroba przeno-
szona przez kleszcze – babeszjo-
za – jest śmiertelna dla psa. Dlatego 
warto ograniczyć ryzyko tej choro-
by stosując odpowiednią obróżkę 
lub inne środki zaradcze – poradź 
się w tej sprawie swojego lekarza 
weterynarii.

6. Odchody psa muszą być usuwa-
ne z trawnika, ogrodu czy innych 
miejsc, gdzie pies biega i bawi się. 
Zapobiega to przenoszeniu się pa-
sożytów i zarazków.

7. Nie podawaj psu leków przezna-
czonych dla ludzi. Mogą one nawet 
spowodować śmierć zwierzęcia!

8. Jeśli pozwolisz psu na rozmnaża-
nie, pamiętaj, że w czasie ciąży suka 
potrzebuje szczególnej opieki. Od-
chowanie szczeniaków, znalezienie 
im dobrego domu, to odpowie-
dzialność opiekuna psa.

9. Zaczipuj swojego psa i dopil-
nuj by numer czipa został wpisa-
ny do odpowiedniej bazy danych 
w Internecie. Pozwoli to na powrót 
twojego psa do domu w przypad-
ku zagubienia. Możesz też napisać 
numer telefonu na obroży psa lub 
przypiąć do niej adresatkę z nume-
rem telefonu.

Z każdym rokiem rośnie świado-
mość społeczeństwa i opiekunów 
psów na temat tego gatunku, jego 
specyfiki, wymagań. Dostępność 
do lekarzy weterynarii jest coraz 
lepsza, także w gminach wiejskich, 
a prasa, Internet, oferują profesjo-
nalną wiedzę, właściwie o każdej 
rasie psa. Nie brakuje pasjonatów, 
którzy na forach internetowych 
wymieniają się rzetelnymi i facho-
wymi poradami. Niestety, psy na 
łańcuchu to nadal częsty widok. 
Okrucieństwo wobec psów, nie-
legalne rozmnażanie ras i handel 
nimi, walki psów - to temat z pierw-
szych stron gazet. Bezdomność 
psów, przepełnione schroniska to 
żywy temat wśród samorządow-
ców, którzy muszą zaopiekować się 
bezdomnymi psami ze swojego te-
renu. Na szczęście, niektóre samo-
rządy decydują się na częściowe 
lub pełne sfinansowanie sterylizacji 
i kastracji, a także czipowanie (elek-
troniczne zarejestrowanie) zwierząt 
z terenu gminy. Miejmy nadzieję, 
że w najbliższych latach dojdzie do 
systemowych rozwiązań w naszym 
kraju (np. obowiązkowej rejestracji 
wszystkich psów), które przyczynią 
się do lepszego stanu tych czworo-
nogów.

Źródło:  
Fundacja Wspomagania Wsi
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Aktywna niedziela
Niedziela, 16 września br., była 
bardzo w yczerpująca dla na-
sz ych b iegacz y.  Łukasz Mal i-
nowski przebiegł 21 km i 975 m 
w X X X V Pó ł maratonie , , Szla-
kiem Walk nad Bzurą” w Socha-
czewie. Celem tego biegu było 
up owszechnien ie masowego 
biegania, upamiętnienie boha-
terskiego oporu Żołnierza Pol-
skiego w walkach w 1939 roku, 
a także uczczenie pamięci Jana 
C embrz yńsk iego - pomysło-
dawcy tego biegu. Łukasz za-
jął 42. miejsce OPEN z czasem 
01:33:57. Jak sam wspominał, nie 
był to jego najlepszy półmara-
ton, ale dobry trening biegowy.

Tomek Pietras i Krzysiek Koło-
dziejczyk pokonali 10 km w bia-
ło łęckim „Biegu przez most”. 
Trasa wiodła ulicami dzielnicy 
Białołęka w Warszawie, specjalny 
odcinek trasy został wyznaczony 
na Moście im. Marii Skłodowskiej 
– Curie. Krzysiek zajął 225. miej-
sce z czasem 00:49:33 10 km, 
Tomek wbiegł na metę jako 342. 
z czasem 00:52:30.

Nie lada gratkę mieli uczestnicy 
„Miejskiego biegu z przeszkoda-
mi” w Legionowie. Był to bieg 
OCR (skrót od Obstacle Cour-
se Racing) czyli „wyścig z prze-
szkodami”. Do pokonania była 

trasa 5-6 kilometrów, na której rozstawionych 
zostało 30 przeszkód, wynikających z architek-
tury terenu, a także zbudowanych przez organi-
zatora. Na trasie trzeba było pokonać śmietniki, 
daszki, ławki, schody, ścianki, opony, liny, multi-
przeszkody, basen. Dodatkowym utrudnieniem 
było to, że za ominięcie przeszkody trzeba było 
wykonać 30 karnych burpeesów (padnij-po-
wstań). Bieg nie był łatwy, wymagał dobrej kon-
dycji, zarówno tej f izycznej, jak i psychicznej. 
Dla większości był to pierwszy taki bieg w życiu 
i każdy musiał zmierzyć się z własnymi słabo-
ściami. Nikt się nie poddał i wszyscyzawodnicy 
dotarli do mety.

Nieustraszeni w walce nasi biegacze 
zajęli bardzo dobre miejsca:
Radek Jankowski – 24. miejsce, 
czas: 00:54:35;

Arek Żyła – 48. miejsce, czas: 
01:01:11;

Karol ina Tracz – 99. miejsce, 
czas: 01:11:01;

Agnieszka Jankowska -100. miej-
sce, czas: 01:11:01.

Zapisy na Narodowy Bieg Stule-
cia Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości „Od Bałtyku do Tatr” 
zostały zamknięte, ale zachęca-
my wszystk ich do aktywnego 
dopingowania biegaczy. Do zo-
baczenia 11 listopada na Stadio-
nie Miejskim w Nasielsku.

(IC)

PIŁKA NOŻNA

Żbik gasi Iskrę
W sobotę, 8 września br., na własnym stadionie, przed nasielskimi kibica-
mi, Żbik Nasielsk podjął gości z Iskry Krasne. Niestety, pierwsza połowa nie 
rozpoczęła się optymistycznie dla zawodników ze Żbika. Pierwszego gola 
goście zdobyli już w drugiej minucie, a kolejnego w szesnastej minucie. 
W ten sposób goście ustalili wynik pierwszej połowy meczu. W tej części 
spotkania sędzia pokazał również dwie żółte kartki, w tym jedną dla na-
sielskiego zawodnika – Sławomira Stańczaka.

Druga połowa rozpoczęła się zmianami w obu drużynach – w Żbiku Mate-
usz Paczkowski zastąpił Cezarego Prusinowskiego. Od 51 minuty posypały 
się żółte kartki. Otrzymali je najpierw zawodnicy Żbika – Kamil Tomaszyń-
ski, 6 minut później Rafał Załoga, a w 67. minucie Mateusz Bramowicz. 
Kilka minut później kolejne trafiły do dwóch zawodników Iskry Krasne. 
Buntowniczy temperament drugiego ukaranego skutkował pokazaniem 
przez sędziego czerwonej kartki, w związku z czym od 72. minuty goście 
grali w dziesiątkę, ale, żeby wzmocnić drużynę, trener Iskry podjął decy-
zję o zmianie na boisku.

To tylko zmobilizowało drużynę Żbika, która zdobyła dwa gole pod rząd 
– w 77. i 78. minucie.

Kilka minut później trener Żbika zarządził zmianę i Mateusza Rutkowskiego 
zastąpił Rafał Milewski. 85. minuta meczu pokazała, że nie był to szczęśli-
wy dzień dla drużyny gości – kolejny zawodnik otrzymał bowiem drugą 
w tym meczu żółtą kartkę, przez co od razu otrzymał czerwoną i musiał 
opuścić boisko. Iskra Krasne musiała kończyć mecz w dziewiątkę! Na dwie 
minuty przed regulaminowym czasem zakończenia meczu doszło jesz-
cze do zmiany w nasielskiej drużynie i Piotra Jeża zastąpił Jakub Żbikow-
ski. Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, trzeciego gola 
w tym meczu, w 89.minucie, strzelił Mateusz Bramowicz. Nie był to jednak 
koniec, bo w piątej minucie doliczonego czasu bramkę dla Żbika Nasielsk 
zdobył Sławomir Stańczak.

Zawodnicy, jak zawsze, zagwarantowali zarówno nasielskim kibicom jak 
i sobie dużo emocji i radości.

Michał B.

NA SPORTOWO

Turniej piłkarski  
o Puchar Proboszcza
W tym roku po raz czwarty organizowany jest turniej o Puchar Proboszcza w Nunie. Odbędzie się on w nie-
dzielę, 23 września 2018 r., na boisku w Popowie Borowym. Drużyna Lorcina, która wygrała ubiegłoroczny 
turniej, jest współorganizatorem tegorocznego spotkania. Początek turnieju godz. 13.00.

W turnieju mogą wziąć udział drużyny z miejscowości znajdujących się na terenie parafii bł. Jerzego Popiełuszki 
w Nunie. W tym także z działających tam organizacji, stowarzyszeń i zakładów pracy.

(red.)
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Liga okręgowa 2018/2019, grupa: Ciechanów-Ostrołęka

PIŁKA NOŻNA

Półmetek rundy jesiennej  
sezonu 2018/2019
To już prawie półmetek rundy je-
siennej sezonu 2018/2019. I cóż 
możemy powiedzieć o dokona-
niach naszego Żbika w tym czasie?

Zacznijmy od seniorskiej druży-
ny grającej w lidze okręgowej. Po-
wiedzieć, że jest przeciętnie albo 
dobrze, byłoby co najmniej nie-
stosowne. Jest bardzo dobrze. Po 
7 kolejkach Żbik zajmuje bowiem 
drugie miejsce. Z 6 zwycięstwami 
i 1 porażką, 18 punktami i stosun-
kiem bramek 27-11 ustępujemy 
liderowi z Pułtuska tylko 1 punk-
tem. Co prawda, tracimy 
jeszcze trochę bramek 
(pod tym względem jeste-
śmy siódmą drużyną), ale 
za to zdobywamy ich bar-
dzo dużo. Ale, co najważ-
niejsze – w drużynie widać 
determinację, wolę walki 
do końca i żądzę zwycię-
żania. Najlepiej oddaje to 
przebieg ostatniego me-
czu w Ostrowii Mazowiec-
kiej. Ten mecz przypominał 
rollercoster ze szczęśliwym 
finałem dla Żbika. W 12 mi-
nucie prowadziliśmy po 
golu „Stania” (Sławomir Stańczak 
– red.), żeby 2 minuty później 
stracić bramkę po rzucie karnym, 
a następnie, jeszcze przed przerwą, 
w ciągu zaledwie 2 minut (w 33 
i 35 minucie) stracić kolejne dwie 
bramki. Kiedy drużyna schodziła 
na przerwę przegrywając 1:3 chyba 
niewielu naszych kibiców wierzyło 
w sukces. A wydawało się, że bę-
dzie jeszcze gorzej, kiedy w 71 mi-
nucie Mariusz Chmielewski obejrzał 
drugą żółta i w efekcie czerwoną 
kartkę. Ale wtedy dopiero się za-
częło! Grając w dziesiątkę najpierw 
w 79 minucie kontaktowego gola 
zdobył „Brama” (Mateusz Bramo-
wicz – red). Chłopaki poczuli zew 
krwi, a z przeciwnika uszło zupeł-
nie powietrze. Katem ostrowian 
został niezastąpiony Rafał Załoga, 
który najpierw w 87 minucie głów-
ką po rzucie rożnym wyrównał stan 
meczu, a następnie w trzeciej mi-
nucie doliczonego czasu gry po 
identycznej akcji też głową zdobył 
zwycięską bramkę. Niech ktoś tylko 
powie, że Żbik nie walczy do ostat-
niego gwizdka! Przeciwnicy nie 
mogli uwierzyć w to, co się stało 
na ich boisku i jak mogli roztrwonić 
przewagę, jaką mieli prawie do 80 
minuty. To tylko świadczy o twar-
dym charakterze naszych chło-
paków – tak samo jak 5 żółtych 

i 1 czerwona kartka, choć to akurat 
chluby nie przynosi.

Seniorzy dają przykład waleczno-
ści. A jak radzą sobie inne nasze 
drużyny? Spójrzmy na ostatnie 
wyniki. Nie udał się mecz naszym 
dziewczynom, które przegrał y 
z Jantarem Ostrołęka 2:12. Chłop-
cy z rocznika 2003 wygrali swoje 
spotkanie z Tęczą Ojrzeń 7:2 i po 
trzech meczach z dorobkiem  
6 punktów i stosunkiem bramek 
16 -9 zajmują w tab el i  drug ie 
miejsce. Rocznik 2005 zanoto-

wał na swoim koncie efektowną 
wygraną 6:0 ze Złotą Ostrołęka 
– chłopaki są podobnie jak star-
si koledzy na drugim miejscu (7 
punktów, bramki 14-3). Drużyna 
rocznika 2006 w ostatnim me-
czu wygrała 1:0 z Wkrą Socho-
cin i też zajmuje drugie miejsce 
w tabeli (7 punktów, bramki 5-2). 
Nie poszło natomiast chłopcom 
z rocznika 2007, którzy przegra-
li z Olimpem Ciechanów 2:3 i z 3 
punktami zajmują obecnie czwar-
te miejsce w tabeli.

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

1.  Nadnarwianka Pułtusk 7 19 6 1 0 31-5

2.  Żbik Nasielsk 7 18 6 0 1 27-11

3.  Kryształ Glinojeck 7 16 5 1 1 22-9

4.  Makowianka Maków 
Mazowiecki 7 16 5 1 1 22-5

5.  KS CK Troszyn 7 16 5 1 1 17-9

6.  Ostrovia Ostrów 
Mazowiecka 7 13 4 1 2 18-9

7.  Wkra Bieżuń 7 13 4 1 2 12-7

8.  Korona Szydłowo 7 11 3 2 2 10-11

9.  PAF Płońsk 7 8 2 2 3 11-11

10.  Wkra Sochocin 7 6 1 3 3 10-11

11.  Sona Nowe Miasto 7 6 2 0 5 8-21

12.  GKS Strzegowo 7 6 2 0 5 8-26

13.  Mazowsze Jednorożec 7 6 2 0 5 12-33

14.  Iskra Krasne 7 3 1 0 6 15-19

15.  Orzyc Chorzele 7 3 1 0 6 4-25

16.  Tęcza Ojrzeń 7 1 0 1 6 6-21

Jak więc widać se-
niorzy wyznaczają 
dobre trendy, a mło-
dzi starają się im do-
równać. I niech tak 
w ł a ś n i e  b ę d z i e . 
Niech seniorzy czu-
ją na plecach od-
dech goniących ich 
młodych roczników, 
a młodzi niech wal-
czą, aby już niedługo 
spełnić swoje marze-
nia i grać w pierw-
szej drużynie Żbika 
Nasielsk.

M.M. Strzelc trzech goli w ostatnim meczu Mateusz Bramowicz.

Brydż
Wyniki turnieju „osiemnastego”, 14.09.2018 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    78 pkt (61,90%)

2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  77 pkt (61,11%)

3. Janusz Muzal – Janusz Wydra    72 pkt (57,14%)

4. Mariusz Figurski – Marek Olbryś    59 pkt (46,83%)

5. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   59 pkt (46,83%)

6. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski   56 pkt (44,44%)

7. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   53 pkt (42,63%)

8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński    50 pkt (39,68%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2.  Piotr Kowalski    106 pkt

 Grzegorz Nowiński   106 pkt

3. Janusz Muzal    89 pkt

4-5.  Krzysztof Michnowski   86 pkt

  Janusz Wydra    86 pkt

6-7. Zbigniew Michalski   78 pkt

 Robert Truszkowski   78 pkt

8-10. Waldemar Gnatkowski   75 pkt

 Mariusz Figurski    75 pkt

 Krzysztof Morawiecki   75pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

 PK


