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INTERWENCJA

Stoją same słupy
– W połowie sierpnia na naszej ulicy zdemontowano latarnie uliczne. Owszem, pojawiły się nowe,
piękne słupy, ale nie zamontowano na nich lamp. Czekamy i czekamy, regularnie interweniujemy
w tej sprawie w nasielskim urzędzie, ale bez efektu. Co się dzieje?
– pytają mieszkańcy ul. Sobieskiego w Mogowie. – Najpierw pojawiły się informacje, że ktoś się
nie zgodził na postawienie słupa
na jego działce, potem, że lampy
zginęły. Nie wiemy, co jest prawdą. Mija kolejny miesiąc, teraz już
coraz wcześniej zapada zmrok,
a na naszej ulicy panują egipskie
ciemności. Dzieci ze szkoły i ludzie z pracy wracają w totalnej ciemnicy – dodają.
Jak się okazuje słupy bez lamp stoją także na ulicy Przytorowej. To skutek
braku współpracy i ustalenia kolejności wykonywania zadań pomiędzy
dwoma firmami Energa Oświetlenie i Energa Operator. – Takie sytuacje mieliśmy już wcześniej, mieszkańcy czekali nawet po trzy miesiące
na założenie lamp, a te firmy między sobą nie mogą dojść do porozumienia. Niestety, to nie zależy od nas, możemy jedynie interweniować
w obu firmach i czynimy to regularnie – wyjaśnia Radosław Kasiak, kierownik wydziału Inwestycji w nasielskim magistracie.
(red.)
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Z SAMORZĄDU
Z UM
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

Z UM

Nabór wniosków
w ramach programu
„Czyste powietrze”
Uprzejmie informujemy, że 19.09.2018 r.
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie ogłosił nabór wniosków
o d o f i n a n s o wa n i e
w ramach Programu
priorytetowego Czyste Powietrze.

• Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:
– aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
– użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje
skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
– użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
• W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje
wniosek i wysyła jego wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami
drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
• W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku
drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie
WFOŚiGW lub jego oddziale).
Więcej informacji na stronie: http://www.wfosigw.pl/
Dokumenty dotyczące programu dostępne są na Stronie Głównej WFOŚiGW w zakładce Czyste Powietrze.
za: nasielsk.pl

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

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

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
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury

Spotkanie w ramach programu
„Czyste powietrze”
W czwartek, 19 września br. w Szkole
Podstawowej nr 2 w Nasielsku odbyło
się spotkanie organizowane przez gminę Nasielsk w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska w ramach Programu
priorytetowego Czyste powietrze.
Na spotkaniu przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
udzielali informacji na temat zasad dofinansowania w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze, przedstawili wskazówki dotyczące wypełniania wniosku oraz odpowiadali na
liczne pytania mieszkańców dotyczące tego programu.

Wnioski należy składać
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie,
w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00 do 30 czerwca 2027
r. do godz. 24.00.

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67

Życie Nasielska nr 21 (511); 5.10.–18.10.2018

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)

Podstawowym celem Programu priorytetowego Czyste Powietrze jest
poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych, lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z GMINY

MOPS wciąż pomaga!
Wszyscy pamiętamy tragedię, która w lipcu br. spotkała mieszkańców budynku komunalnego w Nowych Pieścirogach. Gwałtowny pożar w jednej
chwili strawił dorobek życia sześciu rodzin, pozbawiając je dachu nad głową. Z pomocą ruszono natychmiast. Pogorzelcom przyznano mieszkania
komunalne.
Otrzymali również wsparcie finansowe na miarę możliwości gminy. Do
pomocy włączyła się lokalna społeczność. Dzięki akcji zorganizowanej
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku błyskawicznie
udało się zebrać meble, sprzęt RTV i AGD, chemię gospodarczą, odzież
oraz żywność. Słowem, wszystko czego potrzeba, by normalnie żyć. Za
pośrednictwem MOPS anonimowy mieszkaniec gminy ufundował kolonie jednemu z dzieci, a Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji
przekazała dzieciakom tablety.
– Potrzeby wciąż były ogromne. Wystosowałam pisemną prośbę do Wojewody Mazowieckiego w sprawie uruchomienia dodatkowych środków
finansowych z wojewódzkiego budżetu. Chociaż zwykle takie środki
przeznacza się na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych, to w drodze
wyjątku Wojewoda Mazowiecki wyasygnował kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych ofiarom pożaru. Jest to niewątpliwie duży sukces, jednak najbardziej cieszy mnie zaufanie, jakim
nasz zespół darzą mieszkańcy – mówi Monika Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Bardzo pomogli nam wtedy strażacy z nasielskiej OSP i pracownicy ZGKiM, bez których segregowanie
oraz dostarczanie darów do poszczególnych rodzin nie byłoby możliwe.
Na współpracę z nami zdecydowali się także lokalni społecznicy. Pan Dawid Domała utworzył wydarzenie na Facebook’u, dzięki czemu udało się
dotrzeć do wielu ludzi. Bardzo zaangażowały się również panie Elżbieta
Latkowska i Monika Wrzosek. Każdy dyrektor MOPS marzy o aktywnej
i pełnej empatii społeczności. My taką mamy – dodaje.
Na terenie naszej gminy jest wciąż wiele rodzin potrzebujących wsparcia.
Dyrektor MOPS zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich osób o wielkich
sercach o przekazywanie żywności długoterminowej, środków higienicznych, chemii gospodarczej, kosmetyków, nowych zabawek, ręczników,
pościeli itp. do budynku Klubu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 52. Pracownicy socjalni rozdysponują zgromadzone rzeczy wśród potrzebujących.
(red.)

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU
Poniedziałek: 800 – 1700
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500
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Zabiegają
o fotel burmistrza

Zapomniane groby…

Od czwartku, 27 września br., znamy już ostateczną listę nazwisk kandydatów na stanowisko burmistrza Nasielska
w wyborach samorządowych 2018.
O głosy wyborców walczyć będą:

– Aż przykro się patrzy na niektóre części cmentarza. Wystarczy chociażby wejść bramą pomiędzy nowym a starym cmentarzem, przejść do
samego końca i spojrzeć na prawą stronę, tam są tak zaniedbane groby, zarośnięte. Przecież tak nie powinno być. Pochowani są tam ludzie,
o których pamięć powinna być zachowana – zauważył jeden z czytelników ŻN, który przyszedł do redakcji, aby podzielić się swoimi uwagami
na ten temat.
Faktycznie, na terenie nasielskiej nekropolii, pod samym cmentarnym
murem znajdują się groby całkowicie zapomniane i zaniedbane. Jednak

Grzegorz Arciszewski, 63 lat, KWW Zgoda i Porozumienie;
Andrzej Pacocha, 46 lat, KW Prawo i Sprawiedliwość;
Bogdan Ruszkowski, 53 lata, KWW Mała Ojczyzna;
Wojciech Antoni Sadowski, 44 lata, KWW Razem dla Nasielska;
Renata Włodarska, 35 lat, KWW Renaty Włodarskiej Stawiamy na Rozwój.
Kampania wyborcza idzie pełną
parą, choć jak komentują mieszkańcy, nie wszyscy kandydaci
przywiązują jednakową wagę do
promocji swojej osoby.

Swoją kampanię rozpoczął także Andrzej Pacocha KW Prawo
i Sprawiedliwość. Jest przedsiębiorcą, który od lat prowadzi swoją działalność gospodarczą.

B e z wątp i e n ia naj akt y wn i ej szą kampanię prowadzi Renata
Włodarska, zarówno w terenie,
jak i w mediach społecznościow ych. Od 2005 roku pracuje
w nasielskim Urzędzie Miejskim.
W 2015 roku została wybrana na
stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP
RP w Nasielsku. W wyborach samorz ądow yc h w 2014 roku,
otrzymała mandat Radnej Powiatu Nowodworskiego. Kandydatka
aktywnie przedstawia swoją osobę za pomocą Internetu – profil FB KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój i na stronie
www.renatawlodarska.pl. Organizuje spotkania przedwyborcze
w poszczególnych okręgach wyborczych wraz ze swoimi kandydatami na Radnych Miejskich.
W ostatnią sobotę, 29 września,
wraz z grupą kandydatów na radnych z listy jej komitetu postanowiła spotkać się z mieszkańcami
i kupcami na rynku przy ul. Tylnej. Wcześniej uczestniczyła również w dożynkach parafialnych
w Nunie, gdzie także rozmawiała ze swoimi wyborcami. Kandydatka przekonuje mieszkańców
do swojej aktywności i świeżego
spojrzenia na sprawy miasta i gminy namawiając do wprowadzania zmian i postawienia na rozwój
Nasielska.

Od dłuższego już czasu, tak jak
i Renatę Włodarską oraz Bogdana Ruszkowskiego, można było
go spotkać na różnych uroczystościach gminnych. W niedzielę,
23 września br., odbyło się jedno
z pierwszych planowanych przez
niego spotkań ze wyborcami. Miało ono miejsce w Jackowie Dworskim. Uczestniczyła w nim też
poseł Anita Czerwińska. Dodatkowo Andrzej Pacocha kandyduje
na Radnego Miejskiego w okręgu
wyborczym nr 3.

Do swojej kandydatur y przekonuje także obecny burmistrz,
Bogdan Ruszkowski. W Urzędzie
Miejskim pracuje od 34 lat. Przez
cztery kadencje sprawował mandat radnego powiatowego. Pełnił
funkcję członka Zarządu Powiatu
Nowodworskiego. Od pięciu lat
jest burmistrzem Nasielska. Działa
w Powiatowej Radzie Zatrudnienia i w Lokalnej Grupie Działania
„Zielone Mosty Narwi”. Godząc
sprawowanie funkcji burmistrza
z wyborami, a jednocześnie chcąc
spotkać się ze swoimi wyborcami, uczestniczy on w większości
zebrań sołeckich, które obecnie
odbywają się w gminie w sprawie
m.in. funduszy sołeckich. Dodatkowo także dociera do mieszkańców za pośrednictwem Internetu
– profil FB KWW Mała Ojczyzna.

W tegorocznych wyborach swoich sił próbują również: Wojciech
Sadowski oraz Grzegorz Arciszewski. Pierwszy z nich swoje plany
opublikował na portalu społecznościowym FB – Wojciech Sadowski. Jak informuje, obecnie pracuje
w biznesie w środowisku korporacyjnym, międzynarodowym, odpowiedzialny jest za zarządzanie
budżetami w dużych firmach.
Grzegorz Arciszewski znany jest
mieszkańcom Nasielska i całej gminy. Od wielu lat prowadzi
działalność gospodarczą. W latach
2010-2013 sprawował funkcję
burmistrza Nasielska. Przy czym
w 2013 r., w wyniku referendum,
został z tej funkcji odwołany. W latach 2014-2018 sprawował mandat radnego miejskiego. W tym
roku swoich sił próbuje kandydując na burmistrza oraz na radnego
miejskiego w okręgu wyborczym
nr 5.

Co obiecują wyborcom?

Jak się okazuje plany na przyszłość
naszego miasta i gminy w dużej
mierze są podobne u wszystkich
kandydatów.
Każdy zauważa potrzebę budowy stref sportu i rekreacji. Kandydaci zapewniają o planowanej
rozbudowie Nasielskiego Ośrodka Kultury i budynku kina „Niwa”.
Każdy chce wpłynąć na poprawę
infrastruktury drogowej. W programach wyborczych przewijają się także pomysły na budowę
ścieżek rowerowych, rewitalizacji
nasielskich skwerów. Zwrócono
także uwagę na Stadion Miejski,
który wymaga rozbudowy. Pojawił się także pomysł, ze strony
Renaty Włodarskiej, aby stworzyć

Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
zorganizować lodowisko w okresie zimowym. Kandydatka proponuje także budowę nowych
przystanków autobusowych oraz
stworzenie karty mieszkańca, która gwarantowałaby np. tańsze bilety wstępu. Bogdan Ruszkowski
w swoim planie zawarł koncepcję
rewitalizacji budynku przy Szkole
Podstawowej nr 1. Zaproponował
także stworzenie Młodzieżowej
Rady Miejskiej. Grzegorz Arciszewski zapewnił, że jako burmistrz
przede wszystkim skupiłby się na
pozyskaniu środków zewnętrznych na budowę dróg gminnych.
Zapewnia też, że nie pozwoliłby na
sprywatyzowanie terenów w Borkowie przy Wkrze, gdzie można
byłoby stworzyć boisko i plażę.
Program wyborczy Andrzeja Pacochy zawiera pomysł na rekreację. Koncepcja przewiduje
utworzenie zalewu na rzece Nasielnej (zapora na wysokości sklepu Guliwer). Dodatkową atrakcją
miałoby być częściowo odbudowane grodzisko i plaże wysypane
piaskiem. Wzdłuż ulicy Starzyńskiego prowadziłaby promenada
do centrum miasta. Dodatkowo
innowacyjnym pomysłem miałby
być projekt „Geotermia Nasielska”
i budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego dzięki wykorzystaniu
wód termalnych.
Wojciech Sadowski w swoim programie wyborczym uwzględnia
m.in. powstanie nowych miejsc
pracy dzięki przyciąganiu inwestycji do rejonów przemysłowych:
Siennicy i ul. Płońskiej.

nie tylko ta część cmentarza tak wygląda. Na całym terenie można znaleźć
jeszcze wiele grobów zarośniętych chwastami. Pozostaje mieć nadzieję,
że taki widok nie dla wszystkich będzie obojętny i znajdą się chętni, aby je
uporządkować. Dobrym powodem do takiego zachowania są zbliżające
się uroczystości z okazji Dnia Wszystkich Świętych (1 listopada) i Święta
Zmarłych (2 listopada).
E.G.

Z GMINY

Cieksyn chce mieć bankomat
O tym, że Cieksyn jest bardzo prężnie działającym sołectwem, nie trzeba
nikogo przekonywać. II miejsce w konkursie na najaktywniejsze sołectwo
na Mazowszu mówi samo za siebie. Mieszkańcy nie spoczywają na laurach
i dalej chcą troszczyć się o swoją miejscowość. Tym razem ich inicjatywą
jest bankomat w Cieksynie.
- O bankomacie myślałam od dawna. Miałam też sygnały od mieszkańców, że taka inicjatywa jest zasadna. Tym bardziej, że gości u nas coraz
większa grupa turystów. Ci notorycznie pytają o bankomat. Nie można
też zapominać o starszych mieszkańcach naszego sołectwa oraz o osobach, które nie mają samochodu i nie mogą w razie potrzeby dostać się
do miasta, by pobrać pieniądze z konta – mówi Monika Sitkiewicz, sołtys
Cieksyna.
Jak informuje pani sołtys, jest już zgoda właścicieli punktu aptecznego, gdzie miałby znajdować się zewnętrzny bankomat czynny 24h. Sołtys zwróciła się do wielu banków, chociażby do Banku PKO BP, celem
uzgodnienia szczegółów dotyczących instalacji bankomatu. Jednak, mimo
początkowego zainteresowania, bank odstąpił od dalszych rozmów. Czy
znajdą się chętni do instalacji bankomatu w Cieksynie? Jak zapewnia pani
sołtys, społeczeństwu cieksyńskiemu bardzo na tym zależy.
E.G.

FOOBSERWATOR

Wykonują przepust i pasy

Czy przedwyborcze obietnice
mają szanse na realizację, czy będą
tylko przysłowiowymi gruszkami
na wierzbie? Kolejna pięcioletnia
kadencja wszystko wyjaśni.
Jak informuje Państwowa Komisja
Wyborcza, gmina Nasielsk liczy
19 559 mieszkańców, liczba wyborców wynosi zaś 15 704 osób.
Na kogo zagłosują wyborcy? To
się okaże już niebawem. W niedzielę, 21 października br., zadecydujemy o tym wrzucając swój
głos do urn wyborczych. Lokale
wyborcze będą otwarte od godz.
7.00 do 21.00.
W przypadku II tury wyborów,
swój głos na burmistrza Nasielska
będzie można oddać 4 listopada
br.
E.G.

W końcu, po wielu miesiącach oczekiwania, rozpoczęły się prace przy
wykonaniu przepustu i przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej na wysokości sklepu „Mrówka”.
Potrzebę wyznaczenia w tym miejscu pasów od dawna sygnalizowali
mieszkańcy i radni – między innymi radna Danuta Białorucka, która często na sesji sygnalizowała ten problem.
Jak informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji nasielskiego UM, na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wykonawcą budowy przepustu oraz przejścia dla pieszych wraz z niezbędnym
oznakowaniem jest firma DKM Laskowscy z Kobyłki. Prace mają być zakończone do 20 października br.
Michał B.

4
Z UM

Podrzucanie
odpadów
Niestety pomimo tego, że w PSZOK przy ul. Płońskiej 43 (baza ZGKiM),
przyjmowane są najróżniejsze odpady (w godz. 7-15, oprócz niedziel i poniedziałków), nagminnie podrzucane są odpady do gniazd.
Gniazda takie znajdują się w miejscowościach turystycznych – Lelewo,
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Pijany kierowca

Świercze i JRG Pułtusk zostały zadysponowane do wypadku

NA SYGNALE

energetycznej oraz usunięcia po-

Na szokujące znalezisko natknął się jeden z mieszkańców naszej gminy,
który w piątek, 31 sierpnia br., w zbiorniku wodnym w Nunie znalazł zwłoki
mężczyzny. Jak doszło do śmierci tego człowieka? Czy przyczyniły się do
tego osoby trzecie? Sprawę bada Pułtuska Prokuratura.

Firma Błysk Bis nie ma obowiązku odbierania z gniazd tych problematycznych odpadów. Porządkuje je nasz Zarząd Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ale za to ponosimy dodatkowe opłaty z naszych wspólnych pieniędzy (z PSZOK odbiera firma Błysk Bis w ramach zawartej
umowy i ryczałtowej opłaty). Wszystkie gniazda są monitorowane i wykonaliśmy już wiele zgłoszeń na Komisariat Policji w Nasielsku, załączając
Państwa zdjęcia. Policja nakłada sankcje karne, ale mandaty niestety nie
trafiają do gminnego budżetu. Budżet gminy to nasze wspólne pieniądze
i zwracajmy uwagę, gdy np. ktoś prowadzi warsztat samochodowy, za naprawy pobiera od nas opłaty, a swoje odpady utylizuje również z naszych
kieszeni.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

21 września OSP Nasielsk, OSP

W niedzielę, 23 września br., w Jaskółowie, w godzinach przedpołudniowych, nasielska policja zatrzymała do kontroli kierowcę Opla Astry.
Jak się okazało, 65-letni mężczyzna miał ponad pół promila alkoholu
w organizmie. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
kierowca odpowie teraz za jazdę po pijanemu i straci uprawnienia. Grozi
mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
(e)

Zwłoki
w zbiorniku wodnym

Cieksyn, Borkowo oraz w Nasielsku, dla prowadzących działalność gospodarczą, w ramach wnoszonej opłaty do gminy (przy kinie i w rynku).
Podrzucane są przede wszystkim odpady motoryzacyjne, poremontowe,
wielkogabarytowe, elektroniczne - najczęściej z wymontowaną elektroniką i wiele innych.

KRONIKA OSP

– Prokuratura Rejonowa w Pułtusku nadzoruje postępowanie w sprawie
nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w dniu 31.08.2018 r. w zbiorniku wodnym w m. Nuna gm. Nasielsk
tj. o czyn z art. 155 kk. Tożsamość mężczyzny została ustalona, wiek
53 lata, mieszkaniec pobliskiej miejscowości. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności śmierci mężczyzny. Z dotychczasowych
ustaleń nie wynika, aby do jego zgonu przyczyniły się inne osoby – informuje Małgorzata Ochman, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pułtusku.
(e)

Z MIASTA

Żubr w Nasielsku
W sobotę, 22 września br., niektórzy mieszkańcy Nasielska mieli okazję
zobaczyć nietypowego gościa – żubra. Kilka dni wcześniej widziany był
w okolicach Przasnysza i Pułtuska, o czym donosiły tamtejsze lokalne media.
Jak pisali Internauci na stronie www.facebook.com/miasto.nasielsk, zwierzę
pojawiło się nad rzeką Nasielną, w pobliżu nasielskiej świątyni, w tak zwanym
„księdza sadzie”. Jedna z mieszkanek zrobiła zdjęcie żubrowi wracając z zakupów.
Według specjalistów, żubry to zwierzęta wędrowne, które można spotkać w
Puszczy Białowieskiej, w Bieszczadach i województwie zachodniopomorskim.
W Internecie znaleźć można wiele informacji, iż zwierzęta te nie są agresywne
wobec ludzi, jednak kiedy poczują się zagrożone, mogą zaatakować. O złych
zamiarach żubra może świadczyć spuszczona nisko głowa i podniesiony wysoko ogon, a także energiczne wierzganie przednimi racicami. Najlepiej wtedy
uciec i zniknąć mu z pola widzenia.
Michał B.
(za: www.kontakt24.pl i www.krainazubra.pl)

drogowego w miejscowości Kowalewice Włościańskie.
23 wrze ś nia stra żac y z OSP
Nasielsk zostali zadysponowani
do zabezpieczenia zerwanej linii
walonego drzewa z jezdni w miejscowości Cegielnia Psucka.

KRONIKA
POLICYJNA
23 września, w miejscowości Paulinowo, funkcjonariusze Zespołu
Patrolowo-Interwencyjnego KP
Nasielsk zatrzymali do kontroli
drogowej samochód marki Opel
Astra, którym kierował 55-letni
mieszkaniec gminy Nasielsk, znajdujący się w stanie nietrzeźwości
z wynikami 0,30 mg/l i 0,29 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu.
23 września funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP otrzymali zgłoszenie
o samochodzie marki BMW znajdującym się w rowie na poboczu drogi w miejscowości Stare
Pieścirogi. Na miejscu zdarzenia
ujawniono dwóch mężczyzn znajdujących w stanie nietrzeźwości,
z których jeden podczas przesłuchania przyznał się do kierowania
pojazdem.
25 września, w miejscowości
Nowe Pieścirogi, funkcjonariusze
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk zatrzymali do
kontroli drogowej motorower
marki Router, którym kierował
47-letni mieszkaniec Nasielska,
znajdujący się w stanie nietrzeźwości z wynikami 1,14 mg/l i 1,13
mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu.
Sporz. RW

Z GMINY

Co się stało z ogrodzeniem?
M i e szkańc y na szej
i sąsiednich gmin dojeżdżający do pracy
pociągami mogą pozostawiać swoje auta
po obu stronach torów
kolejowych.
Na początku września br. okazało się, że
od ulicy Przytorowej
w Mogowie zablokowane zostało przejście
(f ur tka) p rowa d z ące wprost do wejścia
podziemnego i dalej,
na dworzec PKP. Dlatego wszyscy podjeżdżający od tej strony do stacji PKP musieli obchodzić całe ogrodzenie dookoła. Kiedy
ogrodzenie zostało przykręcone śrubami, zdziwienie pasażerów było ogromne i stało się tematem wielu rozmów w pociągach.
Jak się okazało, kilka dni później na pasażerów czekało kolejne zaskoczenie, zniknął bowiem cały jeden segment
ogrodzenia. Czy ktoś zrobił to celowo? Nie wiadomo, ale kierowcy są zadowoleni z takiego obrotu sprawy i mają
nadzieję, że nikt nie będzie starał się naprawiać ogrodzenia…
Michał B. (i.)
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Z GMINY. Cieksyn

W sąsiadach siła
Gdy w zeszł ym roku dzielono
środki z budżetu sołeckiego, padł
pomysł ze strony Kingi Szczypek,
mieszkanki sołectwa, aby część
funduszu przeznaczyć na zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego. Przegłosowano
jednak remont na ul. Leśnej. Mieszkańcy, mimo to, zdeklarowali się,
że o teren przy przystanku zadbają w czynie społecznym. Prace
zostały podzielone na dwa etapy.
Pierwszy miał miejsce 11 i 12 maja
br. Wyłożona została wtedy przed
przystankiem kostka brukowa, wykonano też obrzeża. Potrzebne

były jednak dodatkowe środki na
finalizację przedsięwzięcia.
W tym celu inicjatorka przedsięwzięcia, Kinga Szczypek, wraz
z Moniką Sitkiewicz, sołtys Cieksyn,
zorganizowały zbiórkę pieniędzy.
Trwała ona przez cały letni sezon.
- Dzięki tej akcji ze „słoiko-puszek”
w cieksyńskich sklepach, aptece
i na przystani „Wiosełko” uzbierano kwotę w wysokości 375,02 zł.
Tuż przed rozpoczęciem drugiego etapu prac wpłynęło jeszcze
260 zł na zakup roślin. Pieniądze te
przekazali pani Marta Gers-Fijalska,
pan Andrzej Sosnowski i pan Marek Gerasik. W sumie
na dokończenie prac
zebrano 635,02 zł – informuje Kinga Szczypek.
Prace rozpoczęto
o godz. 9.00, w sobotę,
29 września. Pomagali
wszyscy, od maluchów
po osoby w podeszłym
wieku. Przedsięwzięcie

po raz kolejny połączyło zarówno pokolenia, jak i instytucje.
Działali bowiem zarówno mieszkańcy
Cieksyna, jak i druhowie ze straży Pożarnej
w Cieksynie, członkowie stowarzyszenia
Dolina Wkry i stowarzyszenia Skafander.
- Mieszkańcy pracowali cały dzień i uwijali się, aby skończyć dzieło przed
zapadnięciem zmroku. Pomalowali wiatę przystankową, wykonali drobne prace. Odmalowali także
i naprawili Pomarańczowe Drzewo.
Obsadzili krawężniki wokół przystanku, uzyskując efekt a la ronda,
w obrębie którego posadzili rośliny
ozdobne i posiali trawę. Przedtem
należało nawieźć sporo ziemi, wygrabić, powybierać chwasty i wyrównać teren – relacjonuje Kinga
Szczypek.

z uzbieranego funduszu zostanie
przeznaczone na wymianę tablic
i wykonanie rynny na przystanku.
Cieksyńska integracja znowu zakończyła się sukcesem. Mieszkańcy

II etap prac kosztował mieszkańców 407 zł. Pozostałe 288 zł

wspólnie spożywali posiłek przygotowany przez Bar w Borkowie.
Częstowali się kawą i herbatą serwowaną przez pracowników apteki.
Nie zabrakło też smakołyków w postaci wypieków systematycznie
dostarczanych przez panią Anetę Gers-Fijalską i panią Katarzynę
Marszałek. Dzień okazał się być
bardzo owocny, zarówno jeśli
chodzi o efekty pracy, czyli pięknie obecnie wyglądający teren
wokół przystanku, jak i sam przystanek autobusowy. Nie można
jednak zapominać o sąsiedzkich
relacjach i lokalnej integracji, która
po raz kolejny udowodniła, że razem można wiele osiągnąć. Gratulujemy pomysłu i wykonania!
(red.)
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Z NOK

Z NOK

Słodka Lukrecja
i piękny książę

Historia
Lisa Witalisa

Niemal wszystkie miejsca w sali widowiskowej Nasielskiego
Ośrodka Kultury zajęli mali widzowie, którzy przybyli w sobotę, 29 września br., na spektakl opowiadający o losach słodkiej królewny i pięknego księcia.

Znano różne w świecie lisy, (…) lecz nie było
w świecie lisa ponad lisa Witalisa. Tymi słowami
rozpoczęło się pierwsze po wakacjach spotkanie
z Filharmonią. Mali melomani przybyli na nie do
Nasielskiego Ośrodka Kultury we wtorek, 25 września br. Grupa artystów z Filharmonii Narodowej po
raz kolejny zapewniła dzieciom wspaniałą przygodę z muzyką i literaturą, w bardzo atrakcyjny sposób przedstawiając różne utwory, m.in. wiersz Jana
Brzechwy pt. Szelmostwa lisa Witalisa. Ten zwierzak
o pięknym ogonku okazał się być bardzo przebiegły. Dzięki pięknie głoszonym obietnicom udało
mu się zostać prezydentem lasu, ale później pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jego perypetie
przedstawiał aktor Cezary Nowak. Tej opowieści
wysłuchały dzieci z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Szkoły
Podstawowej w Budach Siennickich oraz Szkoły
Podstawowej nr 2 w Nasielsku.

Występował u nas Teatr Malutki. Jego aktorki, posługując się
teatralnymi lalkami, przedstawiły historię pełną miłości i wątpli-

WARTO PRZECZYTAĆ

wości. Jak to jednak w życiu bywa, po łzach i smutku przyszła
pora na radość i uśmiech. Słodka księżniczka Lukrecja, mimo
wielu trudności i złośliwości, które ją spotkały, nie przestała kochać księcia. Ta miłosna historia mogła mieć wiele różnych zakończeń. Zakochani mogli np. wzdychać do siebie przez całe
życie i uschnąć z tęsknoty. Ale nie, ta wersja podobała się aktorkom i wybrały szczęśliwe zakończenie.

Niewątpliwym atutem tego przedstawienia była przepiękna
bajkowa scenografia.

Uwagę najmłodszych podczas występu przykuła
także wspaniała muzyka. Na ciekawych instrumentach grali: Katsiaryna Pazharytskaya - na dużych
rozmiarów lutni basowej, Anna Wcisło - skrzypcach
barokowych, zaś Agnieszka Szwajgier na fletach.

Na kolejny spektakl w ramach Teatru Smyka zapraszamy już
20 października o godz. 13.00. Teatr Czwarte Miasto wystawi wtedy sztukę pt. „Szkolne przygody Tosi i Plastusia”.
E.G.

Kolejne Spotkanie z Filharmonią dla małych melomanów odbędzie się w NOK-u już 16 października.
Zapraszamy!
E.G.

Dzieci zobaczyły, że perypetie księcia i księżniczki były bardzo
różne, a zakończenie nie zawsze jest oczywiste.

Z NOK. ZAPROSZENIE

Makbet– spektakl, który ogląda się
z zapartym tchem
Zapraszamy do K ina Niwa
na retransmisję wielkiego teatralnego widowiska wprost z Królewskiego Teatru Narodowego
w Londynie. We wtorek, 23 paźd zi ern ika b r., o go d z . 18 .0 0
na naszym ekranie zagości Szekspirowski „Makbet”.
Reżyser - Rufus Norris, stworzył widowisko ukazujące świat
zniszczony przez wojnę domową - przerażające, współczesne,
ale pełne teatralnej magii. W tytułową rolę owładniętego fatalnym pędem ku władzy Makbeta
wciela się Rory Kinnear, natomiast jego żonę, silną kobietę,
która kieruje mężem w drodze
po koronę i skłania go do popełnienia zbrodni, gra Anne-Marie Duff. Para królewska buduje
swoją siłę i pozycję za pomocą
morderstwa i oszustwa. Wydaje
się, że kieruje nimi czyste, elementarne zło.
Bilety na spektakl do nabycia
w kasie Nasielsk iego Ośrodka Kultury oraz online na www.
noknasielsk.pl Cena biletu: 25 zł
normalny, 20 zł ulgowy.
K.Z.

Gdy odmienność
sprowadza kłopoty
Osobliwy dom pani Peregrine
amerykańskiego pisarza Ransoma Riggsa to książka, która
choć polecana dla młodych
czytelników może być z powodzeniem czytana również
przez dorosłych miłośników
niesamowitych opowieści.
Nietypowe w jej konstrukcji jest to, że właściwie trudno ocenić, czy fotograf ie
były dobierane do treści, czy
może raczej treść do fotografii. Zdjęcia ilustrujące te historie są bowiem zaskakujące
i niewiarygodne, niejednokrotnie niepokojące. Chociażby lewitująca dziewczynka
w staromodnym stroju, której
wizerunek zamieszczono na
okładce. Sama książka jest bardzo starannie wydana i przyciąga wzrok nawet stojąc wśród wielu innych tomów. To właśnie ten
fakt, jak również zwiastuny filmu opartego na tej powieści spowodowały,
że postanowiłam po nią sięgnąć.
Nie rozczarowałam się. Opowieść o chłopcu imieniem Jacob i o jego
dziadku, który snuł wnukowi niesamowite opowieści o potworach i niesamowitych miejscach, które widział, okazuje się być wielowymiarową,
niebanalną historią, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
Trudno bowiem przypisać tę powieść do jednego gatunku. Autor bawi
się formą i treścią. Bardzo często zaskakuje nietypowym podejściem
do własnego dzieła.
Konstrukcja książki sprawia, że trudno się od niej oderwać i odłożyć nie
kończąc.
W powieści autor zastosował motyw podróży w czasie, jednak nie o setki czy miliony lat wstecz, a ciągle o jeden dzień. Tytułowa pani Peregrine
ma bowiem zdolność tworzenia pętli czasowej obejmującej dokładnie
jeden dzień, tuż przed zbombardowaniem domu, w którym opiekuje
się dziećmi z nietypowymi zdolnościami. Po latach trwania w zawieszeniu dzieci są faktycznie staruszkami uwięzionymi w nastoletnich ciałach.
Z pętli mogą się wydostać, ale spowoduje to natychmiastowe starzenie
i grozi ujawnieniem azylu.
Choć opowieść brzmi jak bajka, to jednak zawiera wiele metafor, nawiązujących chociażby do piekła II wojny światowej, potrzeby ukrywania się
przed potworami, które przywdziały wtedy ludzką skórę, choć daleko im
było do człowieczeństwa.
Każdy przeczyta tę książkę tak, jak będzie chciał. Jako bajkę lub jako alegorię. Być może za każdym razem przeczyta ją inaczej. Jeśli historia Riggsa się spodoba, to czekają jej następne części: Miasto cieni i Biblioteka
dusz. Można przeżyć niesamowita przygodę, trzeba jedynie po nią sięgnąć.
E.L.

Z DKK

Zapraszamy
na spotkanie DKK
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które
odbędzie się w sobotę, 13 października, tradycyjnie o godz.
11 .3 0, w c z y te l n i B i b l i o te k i
Miejskiej w Nasielsku. Rozmawiać będziemy o twórczości
Marii Rodziewiczówny. Czekamy również na nowych czytelników, chętnych przyłączyć się
do klubu i uczestniczyć w spotkaniach.
(bibl.)
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Z BIBLIOTEKI. Spotkanie autorskie

Opowieści patriotyczne
W ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dzieci i młodzieży, który działa przy Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Nasielsku,
20 i 21 października br. zorganizowano cykl spotkań z Wiolettą Piasecką.
Jest ona autorką książek dla dzieci, wielu biografii, sztuk teatralnych,
słuchowisk radiowych, absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Od lat spotyka się
z czytelnikami na spotkaniach autorskich i warsztatach literackich
w całej Polsce i za granicą. W tym
miejscu warto nadmienić, iż naszą
bibliotekę odwiedziła już po raz
czwarty.
Podczas tegorocznej wizyty odbyły się cztery spotkania: w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku,
Szkole Podstawowej w Pieścirogach, Szkole Podstawowej nr 2
w Nasielsku oraz Szkole Podstawowej w Cieksynie.
Spotkania miały szczególny wymiar ze względu na 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Izabela Mazińska, która
zajmuje się organizacją spotkań
autorskich wraz z Jolantą Budziszewską – Rogalską, starszym bibliotekarzem z oddziału dla dzieci
i młodzieży, nie bez kozery wybrały ten temat spotkania, aby w ten
sposób oddać hołd Niepodległej.
Jest to już drugie w tym roku spotkanie autorskie poświęcone tej tematyce. Pierwsze,
z Wiesławem Drabikiem
pt.: „W świecie patriotycznych rymowanek”, odbyło
się w czerwcu br.

jącej się okazji. A Polska w owym
czasie potrzebowała ogromnego
wsparcia, miłości i oddania. Czy
pasja i ciężka praca wystarczyły, by
pokonać liczne przeciwności losu?
Odpowiedzi na to pytanie należy
szukać w bibliotece. Drugą książką z tej samej serii jest „Faustynka”.
Autorka w sposób bardzo ciekawy
zachęcała dzieci do lektury tej pozycji. Jest to wzruszająca opowieść
o tym, co w życiu najważniejsze szacunku, pasji i nadziei. Gdzieś daleko na Syberii mała dziewczynka
codziennie słuchała przepięknej historii. Tatuś opowiadał jej o Polsce,
chociaż naszego kraju od dawna
nie było na mapie świata. Faustynka słuchała i marzyła, by kiedyś
wrócić do Ojczyzny i uczyć dzieci
języka polskiego. Czy udało jej się
spełnić marzenia mimo licznych
niebezpieczeństw? Po odpowiedź
zapraszamy do biblioteki. Książka
o Faustynce Morzyckiej jest wspaniałą lekturą w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Na zakończenie spotkania można było zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie w towarzystwie pisarki
oraz zdobyć jej autograf.
Wszystkie książki Wioletty Piaseckiej dostępne są w naszej bibliotece w oddziale dla dzieci
i młodzieży.
(bibl.)

Następnie przyszedł czas na zagadki piłkarskie, które wzbudziły
wielki entuzjazm nie tylko wśród
chłopców, oraz na zagadki bajkowe. Za prawidłową odpowiedź każdy mógł otrzymać dobrą wróżbę.
Kolejnym punktem spotkania był
teatrzyk kukiełkowy na podstawie
książki „A gdzie kurka?”, w którym
w role głównych bohaterów wcieliły się dzieci.

Wrześniowe spotkania odbywał y się według tego
s ame go sc h e matu . N a
wstępie pisarka przybliżyła
uczniom historię Ignacego
Jana Paderewskiego, którą opisała w książce z serii
„Opowieści patriotyczne”
pt.: ”Ignaś”. Jest to niezwykle ciepła i chwytająca za
serce opowieść o chłopcu,
który miał tylko dwa marzenia: być kimś i zrobić coś
dla Polski. Słowa te powtarzał przy każdej nadarza-

Łącząc się w bólu składamy najszczersze
i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

Pani
Marzenie Gronowskiej
Prezesowi Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.
z powodu śmierci

Mamy
Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz
Jerzy Lubieniecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku
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NA SPORTOWO

Parafialny turniej piłkarski
W zdrowym ciele zdrowy duch. To przesłanie musi być bliskie księdzu proboszczowi Tadeuszowi Jabłońskiemu z parafii pw. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Nunie, który już po raz czwarty
zorganizował na boisku przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym, rozgrywki piłkarskie o Puchar
Proboszcza Parafii Nuna, dla miłośników piłki nożnej z terenu swej parafii.
Wzięły w nich udział reprezentacje sołectw wchodzących w skład parafii. W szranki stanęły reprezentacje pięciu sołectw: Popowa Borowego, Lorcina, Nuny, Chechnówki, Żabiczyna. Grano systemem każdy
z każdym. Drużyny zaprezentowały duże umiejętności piłkarskie. Poziom zawodów był bardzo wyrównany. Aż trzy drużyny uzyskały jednakową ilość punktów i dla wyłonienia zwycięzcy trzeba było posługiwać się dodatkowymi tabelkami i tzw. małymi punktami. W wyniku dodatkowych analiz okazało się,
że najlepiej wypadła drużyna z Lorcina, drugie miejsce zajęła drużyna z Popowa Borowego, a trzecie
drużyna z Chechnówki.
Zgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami, każdorazowo gospodarzem turnieju jest drużyna, która wygrała poprzedni turniej. Zwycięzcą III turnieju został zespół z Lorcina i w tym roku Lorcin był gospodarzem
– współorganizatorem tegorocznego Turnieju. Zwycięstwo w tegorocznym turnieju sprawia, że sołectwo Lorcin i w przyszłym roku będzie organizować turniej. To zaszczyt, a jednocześnie duży obowiązek.
Na zakończenie parafialnego spotkania sportowego ksiądz proboszcz wręczył zwycięskiej drużynie Puchar. Wręczył też inne nagrody i medale. Za najlepszego zawodnika turnieju został uznany Rafał Dzbański
z Popowa Borowego, a tytuł najlepszego bramkarza uzyskał również piłkarz z Popowa Borowego, Patryk
Białorucki.
W trakcie turnieju został rozegrany piłkarski pojedynek szkół działających na terenie parafii. Rywalizowały
drużyny: Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym i
Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich. Zwycięstwo 2:1 odniosła szkoła w
Popowie Borowym. W ten sposób szkoła ta zrewan-

żowała się szkole z Bud Siennickich za ubiegłoroczną
porażkę.
Wszystkie spotkania sędziował sędzia piłkarski z Sierpca, Jakub Jabłoński.
Parafialne spotkanie sportowe miało charakter festynu. Wystąpił zespół artystyczny ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym pod kierunkiem Jadwigi
Krasińskiej. Z głośników płynęły wesołe melodie.
Na podkreślenie zasługuje atmosfera tego spotkania.
Jakże różna była od tego, co możemy obserwować
na stadionach sportowych. Tu też walczono, i to nie
mniej zacięcie niż na tamtych stadionach. Panowała
jednak atmosfera szacunku dla przeciwnika i to zarówno w chwilach trudnych, jak i po zakończeniu
spotkań.

Rozgrywkom przyglądała się znaczna grupa wiernych
z parafii w Nunie. Była też okazja do przyjacielskich
spotkań i rozmów. Na koniec ks. proboszcz podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania. Szczególne słowa podzięki
skierował do wszystkich mieszkańców Lorcina – starszych i młodszych, którzy przyczynili się do tego, że
spotkanie sportowe w niedzielę, 30 września, wypadło okazale. Podziękował też gospodarzom terenu,
Szkole Podstawowej w Popowie, za udostępnienie
boiska i pomoc organizacyjną, a także Nasielskiemu
Ośrodkowi Kultury za nagłośnienie.
Andrzej Zawadzki
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UROCZYSTOŚCI

Inauguracja NUTW

Jubileusze
Małżeństwa
W dniach 20 i 21 września 2018 r. w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego
w Nasielsku jedenaście par małżeńskich zostało odznaczonych przyznanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Medale te są przyznawane tym parom małżeńskim, które przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Stanowią symboliczną nagrodę w dowód uznania dla wartości życia i rodziny,
jej trwałości oraz odpowiedzialności.
Medalami odznaczono pary małżeńskie, które obchodziły następujące
jubileusze:
Diamentowe Gody:
Władysława i Tadeusz Marszałek (62 rocznica) z Cieksyna;

Nasielsk od 5 lat jest miastem uniwersyteckim. Od tylu lat działa tu bowiem
Nasielski Uniwersytet III Wieku. Działa
z powodzeniem i sukcesami. Wspiera go Fundacja „Bądźmy Razem”.
Obu tym jednostkom od początku
przewodzi prezes Teresa Skrzynecka. Funkcjonowanie tych placówek to
sukces jej najbliższych współpracowników i licznych studentów poszerzających i aktualizujących swą wiedzę.
Uniwersytet ma też wielu przyjaciół,
którzy w różny sposób starają się
wspierać go w potrzebie. O nich też
pamiętano w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Szmaragdowe Gody:
Jadwiga i Stefan Strzeleccy (55 rocznica) z Kosewy;
Złote Gody (50 rocznica):
Maria i Kazimierz Bugalscy z Nasielska;
Teresa i Zbigniew Chrustowscy z Lubomina;
Barbara i Leopold Kamińscy z Nowych Pieścirogów;
Anna i Feliks Latkowscy z Miękoszyna;
Danuta i Kazimierz Latkowscy ze Studzianek;
Sabina i Jerzy Lisiccy z Nowych Pieścirogów;
Elżbieta i Paweł Sokolniccy z Nasielska;
Jadwiga i Józef Wawrzyńscy z Nuny;
Jadwiga i Stanisław Zasońscy z Popowa Borowego.
Świat idzie wciąż naprzód, coraz lepiej go poznajemy i aby nie pozostać w tyle trzeba z młodymi naprzód
iść, po życie sięgać nowe,
a nie w uwiędłych laurów
liść uparcie stroić głowę.
O tym przesłaniu Asnyka
pamiętają nasielscy seniorzy, co widać było przez
ubiegłe cztery lata, i naukowa oferta jest wciąż aktualizowana i wzbogacana.
Tegoroczny Gaudeamus
zabrzmiał wyjątkowo radośnie. Nie zwracano uwagi na tajemnicze słowa tej
Uroczystość poprowadziła kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Mikulska, która po przywitaniu Dostojnych
Jubilatów i gości przekazała wyrazy
uznania małżonkom za dotrzymanie
złożonego przed wielu laty przyrzeczenia dochowania wzajemnej miłości, szacunku i przyjaźni.
Uroczystego odznaczenia medalami
dokonał Burmistrz Nasielska Bogdan
Ruszkowski. Szanownym Jubilatom złożył serdeczne gratulacje za
chlubne przeżycie pięknej i długiej
drogi życia w miłości oraz wzajemnym szacunku. Podkreślił, że wspólnie spędzone lata stanowią wspaniały
przykład i wzór do naśladowania dla
kolejnych pokoleń. Oprócz życzeń
i medali Jubilaci otrzymali dyplomy
gratulacyjne, a Panie piękne bukiety
kwiatów.
Symboliczną lampką szampana
wzniesiono toast za zdrowie Szanownych Jubilatów, skosztowano także
pysznego tortu. Wszystkim Jubilatom
jeszcze raz składamy serdeczne życzenia, kolejnych lat życia w zdrowiu
i harmonii rodzinnej, a także radości
oraz satysfakcji z tego, co przez wiele lat osiągnęli trwając zgodnie przy
sobie.
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pieśni nos habebit humus (posiądzie
nas ziemia), zawarte w jednej z jej
zwrotek. Piąty rok to zazwyczaj rok,
po którym otrzymuje się dyplom naukowy i zwykle kończy studia. Tu nikt
nie myślał jednak o roku końcowym.
Ukończenie tego roku będzie z pewnością przepustką do dalszego poszerzania wiedzy.

W spektaklu tym wystąpili artyści Teatru Wielkiego, Opery Narodowej,
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP, Zespołu Scen Teatru
Telewizji i Filmu. Scenariusz tego wyjątkowego przedstawienia napisał dr
Tomasz Lerski, reżyserował spektakl
Janusz Kukuła - dyrektor Teatru Polskiego Radia.

Uroczystość rozpoczęcia nowego
roku akademickiego na Nasielskim
UTW wsparł Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik, wsparła pani Bożena Żelazowska z Urzędu Marszałkowskiego, pani Starosta
Powiatu Nowodworskiego, nasielszczanka, Magdalena Biernacka, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.
To pozwoliło na ubogacenie inauguracji o ważny element, jakim jest upamiętnianie 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości.

Na nasielskiej scenie wystąpili: Piotr
Rafako w roli ułana, Tadeusz Melon
– skrzypce, Małgorzata Piszek – fortepian, Lidia Kitlińska – dziewczę, Piotr
Rafałko - ułan. W rolę marszałka Józefa Piłsudskiego wcielił się Andrzej Precigs.

Te treści zawarte były w spektaklu: Ja,
który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność – Rzecz o Józefie
Piłsudskim. Spektakl ten był niejako
tradycyjnym wykładem akademickim, jaki zazwyczaj towarzyszy inauguracjom roku akademickiego.
I był to wyjątkowy wykład, podany
w formie audio – wizualnej. Zawierał
treści historyczne, literackie, muzyczne, plastyczne. Pobudzał do myślenia
i refleksji na temat naszej przeszłości.
Były też i wskazania dla przyszłości.

Z
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Spektakl poprowadził, wzbogacając przekazywane historyczne treści
poezją, Ryszard Nowaczewski. Swój
udział w programie miał też dyrektor
Nasielskiego Ośrodka Kultury Marek
Tyc. Prowadzący program Ryszard
Nowaczyński podziękował mu szczególnie za pięknie prowadzony dźwięk.
Spektakl spotkał się gorącym przyjęciem nasielskiej publiczności.
Mały jubileusz NUTW służył też podsumowaniu jego dotychczasowej
pracy, którą obejrzeć można było na
przygotowanej przez panią Justynę
Borzym prezentacji multimedialnej.
Na okoliczność inauguracji i obchodów setnej rocznicy niepodległości student NUTW napisał wiersze.
Odczytały je panie Barbara Modzelewska i Maria Kaczyńska. Ta pani ponadto
zadbała o piękną dekorację
sceny i holu, gdzie miał miejsce poczęstunek i odbywały się rozmowy. Przy pięknie
zastawionym stole, o którego
jakość zadbali sami studenci „królowała” pani Zofia Zawadzka. Były wyróżnienia,
dyplomy i podziękowania.
Andrzej Zawadzki
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Licealiści w Sejmie RP
Z inicjatywy Andrzeja Pacochy, Przewodniczącego nasielskiego komitetu Prawa i Sprawiedliwości, oraz poseł Anity Czerwińskiej RP uczniowie
nasielskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza,
we wtorek, 2 października br., mogli zwiedzić Sejm RP.
Najpierw uczestnicy wycieczki poznali procedury związane z wejściem
na teren sejmu. Każda wycieczka ma bowiem określoną godzinę wejścia – dlatego czasem trzeba odczekać swoje. Wejście do budynku sejmu
wiąże się też z kontrolami, które nie odbiegają od tych na lotnisku. Plecaki
prześwietlane są skanerami, a z kieszeni należy wyjąć wszelkie metalowe
przedmioty. W trakcie posiedzenia sejmu obowiązuje zakaz wnoszenia
telefonów komórkowych, które trzeba było zostawić w szatni – można
było za to posiadać aparaty fotograficzne.
Sejmowa przewodnik, którą dla nasielskiej grupy była Magdalena Rożny,
zaprowadziła uczniów na galerię dla publiczności, która znajduje się nad
salą posiedzeń.
Obecność nasielskich uczniów nie umknęła przewodzącej sejmowym
obradom Wicemarszałek Barbarze Dolniak, która przywitała i pozdrowiła
przybyłą młodzież. Do powitania dołączył przemawiający wiceprzewodniczący klubu poselskiego Kukiz`15 – Grzegorz Długi.
Następnym punktem wizyty w sejmie było spotkanie z posłanką Anitą
Czerwińską, która współorganizowała przyjazd licealistów do sejmu. Po-

dziękowała wszystkim za przybycie. Była to też okazja do krótkiej rozmowy i odpowiedzi na pytania młodzieży. Następnie pracę posłów i tryb
ustawodawczy, jak również plan sali posiedzeń sejmu, omówiła pani przewodnik.
Wszyscy uczestnicy wycieczki do Sejmu otrzymali od pani Poseł list z podziękowaniami za wizytę oraz adnotacją, iż ma ona nadzieję, że wizyta
ta nie tylko wzbogaciła Waszą wiedzą o polskim parlamencie, ale także
zachęciła Was do aktywnego uczestnictwa w przyszłości w życiu społecznym i politycznym naszego kraju. Do listu załączono również drobne
upominki: długopisy, zakładki do książek i pocztówki sejmowe.
Po zwiedzeniu Sejmu uczniowie i opiekunowie zostali zaproszeni na obiad
do sejmowej stołówki. Tu również przed wejściem każdy został skontrolowany, jednak nie było zakazu wnoszenia telefonów komórkowych.
Wizyta w sejmie, miejscu znanym z przekazów telewizyjnych, dla uczniów
liceum była na pewno bardzo ważną lekcją wiedzy o społeczeństwie.
Michał B.

U HARCERZY

Harcerskie (inne) czuwanie
Od sierpnia bieżącego roku harcerze
z 1. Nasielskiej Drużyny Harcerzy „Błękitna
Armia” – na rozkaz
swojego drużynowego, ćw. Daniela
Królaka, podjęli się
niemałego wyzwania. Mianowicie zadeklarowali swój udział
w akcji „Czuwamy”
zorganizowanej przez druha drużynowego, która ma na celu uprzątnięcie
najbardziej zaniedbanych i zapomnianych nagrobków na naszym parafialnym cmentarzu. Każdego miesiąca poszczególny zastęp będzie sprzątał
wybrany przez siebie nagrobek (zatwierdzony wcześniej przez drużynowego).
Kadra drużyny na czele z drużynowym również włączy się w tę akcję,
by do 1 listopada udało się uprzątnąć jak najwięcej nagrobków. Ta akcja jest
początkiem działań, które będą podejmowali harcerze w ramach służby
na rzecz naszej społeczności lokalnej. W planach są akcje na rzecz każdej
grupy wiekowej a informacje na ten temat będą pojawiały się na bieżąco
w ŻN!
(DK)

Z SAMORZĄDU
Z GMINY
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Budowa sali w Popowie
wstrzymana
Na początku sierpnia br. mieszkańcy gminy Nasielsk zwrócili się
do nasielskich samorządowców
ze swoimi obawami dotyczącymi
błędów w sztuce budowlanej, jakie miały miejsce podczas budowy sali gimnastycznej w Popowie
Borowym. Pomimo informacji na
temat wstrzymania prac na budowie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prace
trwały i nie były wstrzymywane.
Wykonywała je firma Deta Company Sp. z o.o. Warto zauważyć,
że w ostatnim czasie firma ta podejmowała się wykonania kilku
innych inwestycji na terenie gminy Nasielsk, jak chociażby budowy sali gimnastycznej w Budach
Siennickich. Mieszkańcy, mimo
wszelkich zapewnień ze strony
gminy o prawidłowo wykonywanych pracach, postanowili wziąć
sprawę w swoje ręce. Inżynier Rodryg Czyż przygotował swoją opinię techniczną, w której wykazał,
że nośność ścian szczytowych została przekroczona o 100%, a więc
wymagają one wzmocnienia. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej,
która miała miejsce 12 września
br., radny Rafał Dłutowski złożył
oficjalny wniosek do komisji rewizyjnej o zajęcie się tematem budowy sali gimnastycznej w Popowie
Borowym. Natomiast pod koniec
września nasielski magistrat opublikował za pośrednictwem mediów
społecznościowych oświadczenie
pracowni architektonicznej odpowiedzialnej za projekt, zgodnie
z którym wykonywano kontrowersyjną inwestycję.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelką odpowiedzialność
za wykonanie projektu, rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły
Podstawowej w Popowie Boro-

wym ponoszą projektanci oprac owuj ą cy do ku m e n tac j ę , tj .
projektanci firmy DOM RETRO
Pracownia Architektoniczna, a nie
inwestor, tj. gmina Nasielsk – czytamy w oświadczeniu firmy.
Dom Retro nadmienia także, że
jeżeli w trakcie budowy pojawi się
potrzeba wykonania dodatkowych
prac, uzupełnień czy też poprawek, podejmie się ich projektant
na własny koszt, zgodnie z zapisami umowy. Mieszkańcy zauważają jednak, że nie dodatkowe koszty
są w chwili obecnej najważniejsze,
ale bezpieczeństwo dzieci, które
byłoby zagrożone gdyby nie interweniowali w porę. I wytykają teraz
radnemu Dłutowskiemu i pozostałym samorządowcom zbyt małe
zainteresowanie inwestycją, co
mogło doprowadzić do tragedii.
24 września br. Maria Matuszewska, Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, wydała nakaz
wstrzymania robót prowadzonych
przy budowie sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, PINB powołuje
się na fakt, iż w sprawie wpłynęły do organu dwie sprzeczne ze
sobą opinie techniczne dotyczą-

ce poprawności wykonania ścian
szczytowych w sali gimnastycznej.
Opinia Rodryga Czyża wykazuje 100% przekroczenie nośności
ścian szczytowych. Opinia Andrzeja Podgóreckiego wykazuje, że
wytrzymałość ściany murowanej
z Porothermu jest dużo większa od
obciążenia wiatrem.
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, aby rozwiać wątpliwości,
poinformował PINB o zleceniu
11 września wykonania ekspertyzy
technicznej przez kolejnego projektanta. Opinię przygotował zespół
w składzie: inż. Wojciech Żbikowski,
inż. Zbigniew Szczech oraz inż. Jan
Zygowski.
Przedmiotowa ekspertyza wykazała, że warunek SGN dla ścian
szczytowych nie jest spełniony
w 100%. Zespół opracowujący
zalecił wzmocnienie ścian szczytowych poprzez wykonanie wieńca
pośredniego oraz wykonania zakotwień ścian murowanych w elementach żelbetowych- czytamy
w uzasadnieniu PINB.
W kolejnych wydaniach ŻN będzie
informowało o dalszych losach budowy sali gimnastycznej w Popowie Borowym.
E.G.

Z GMINY

Gaz popłynie w Pieścirogach
Od kilku już lat mieszkańcom Pieścirogów
obiecywano możliwość podłączenia się
do sieci gazowej. Jak wspominał Bogdan
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, podczas
ostatniego zebrania sołeckiego (25 września
br.), gaz ma popłynąć już lada dzień.
– Pamiętacie państwo, że do tej pory mieliśmy problemy z przeciągnięciem gazu
w związku z koniecznością poprowadzenia
„nitki” przez tory kolejowe. W tym roku gaz
będzie doprowadzony do sklepu Merkury.
Wszyscy chętni mieszkający wzdłuż prowadzącej do sklepu ul. Kolejowej będą także
mogli podłączyć się. Pozostała część Pieścirogów zostanie także zgazyfikowana – mówił Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska.
Tym razem, jak zapewniał też radny Marek Jaroszewski, gazyfikacja całych Nowych Pieścirogów ma być faktem,
a nie obietnicą. Świadczyć mają o tym już nanoszone na jezdnię odpowiednie oznaczenia, wykonane przez firmę
przygotowującą inwestycję. Jak zauważył burmistrz Nasielska, był czas na wykonanie kanalizacji w Pieścirogach,
teraz można podjąć się gazyfikacji, a następnie budowy dróg, o co notorycznie zabiegają mieszkańcy.
Przypomnijmy chociaż prośby mieszkańców ul. Szmaragdowej, czy ostatnio, Bursztynowej. Czy w kolejnej kadencji mieszkańcy Pieścirogów będą mogli liczyć na poprawę stanu dróg w ich miejscowości?
E.G.

5.10.–18.10.2018; Życie Nasielska nr 21 (511)

11

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA
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.
DOMAlarmyMonitoringKameryMontaż
Naprawy Rozbudowy System&oacute.
Tel. 796 671 671.
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 egzaminów. Nauczyciel z dojazdem.
Tel. 501 444 613.
Cyklinowanie i układanie podłóg.
Tel. 500 784 648.

Dyżury aptek

Praca. Szlifowanie, polerowanie metali,

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

Ogłoszenie o naborze
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku poszukuje osób
do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa zlecenie
Miejsce wykonywania zlecenia: gmina Nasielsk
Ogólny zakres wykonywanych czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie
umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności
społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania, w codziennych
czynnościach życiowych.

Niezbędne wymagania:

1.
Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego,
psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie
rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę
i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących
jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym;
b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
d) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;
e) zakładzie rehabilitacji;
f)
innej jednostce niż wymienione w pkt 1—5, świadczącej specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ze szczegółami oferty można zapoznać się w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku ul. Elektronowa 3, poprzez kontakt telefoniczny oraz
na stronie internetowej MOPS Nasielsk https://www.mops.nasielsk.pl

Nasielsk. Tel. 502 235 327.
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu rowerowego. Nasielsk, ul. Młynarska.
Tel. 23 673 63 02.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

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

w Siennicy koło Nasielska zatrudni Panie

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

do opieki nad osobami starszymi oraz

UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

o kontakt od pon. do pt. godz.8-16 pod

(red.)

sprzątaczkę. Umowa o pracę. Prosimy
nr.tel.603-555-624.
Przyjmę do pracy fryzjerkę z możliwością
zatrudnienia na pół etatu w Nasielsku.
Tel. 889 307 122.
Sprzedam drewno kominkowo-opałowe.
Tel. 887 961 164.
Sprzedam działkę budowlaną z mediami
ul. Grabowa, 1067 m2. Tel. 505 991 432.
Sprzedam działkę budowlaną narożną
o powierzchni około 1000 m2 przy ul
Sosnowej w Nasielsku - media w granicy
działki. Tel. 502 182 991.
Sprzedam działkę budowlaną 1001 m2,
ul. Cisowa, Nasielsk. Tel. 660 634 239.
Sprzedam mieszkanie 64 m2 w Nasielsku,
os. Piłsudskiego. Tel. 692 617 660.
Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609
927 506.
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy
Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego
„Jan – Pol” zatrudnią rehabilitanta na pół
etatu. Tel. 664 475 844.

12

OGŁOSZENIA
Z UM

OBWIESZCZENIE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

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 powiatów, sejmików województw i dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Numer
okręgu wyborczego
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

Informuję, iż na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.nasielsk.pl)
umieszczony został baner „Wybory samorządowe 2018”, który przekierowuje bezpośrednio
do odpowiedniej zakładki w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, gdzie znajdą Państwo informacje, obwieszczenia i inne dokumenty związane z tegorocznymi wyborami samorządowymi.
Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

OBWIESZCZENIE

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

Granica okręgu wyborczego
Miasto Nasielsk – ulice: Jesionowa, Młynarska, Rynek,
Starzyńskiego, Tylna, Wąska oraz sołectwo Broninek.
Miasto Nasielsk – ulice:Ananasowa, Brzozowa, Cytrusowa,
Dolna, Działkowa, Kokosowa, Kwiatowa, Miętowa, Nowa,
Oliwkowa, Świerkowa, Topolowa, Warszawska (bloki),
Wierzbowa oraz sołectwo Pniewska Górka.
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.
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.
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.
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.
Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi.
Sołectwa: Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce
Włościańskie, Stare Pieścirogi.
Sołectwa: Głodowo, Jackowo Dworskie, Jackowo
Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Lubominek,
Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Pianowo,
Słustowo, Winniki.
Sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo,
Krzyczki Szumne, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki-Żabiczki,
Pniewo,Popowo Borowe,Popowo Północ,Popowo Południe.
Sołectwa:Aleksandrowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka,
Krogule, Psucin, Studzianki, Wągrodno.
Sołectwa: Lorcin, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Żabiczyn.
Sołectwa: Mogowo, Siennica.
Sołectwa: Czajki, Dębinki, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek,
Toruń Dworski, Toruń Dworski 2, Zaborze.
Sołectwa:Andzin, Borkowo, Cieksyn, DobraWola, Malczyn,
Mokrzyce Dworskie, Nowa Wrona, Nowiny, Ruszkowo,
Wiktorowo.
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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

1

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

1

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

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).

1

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”),

1

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

1
1

komitetów wyborczych
1.

na terenie Gminy Nasielsk (65 szt.).
2.

1

Sołeckie gabloty ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach
Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe:
a)

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

b) Nasielsk, ul. Tylna (przy sklepie „Guliwer”),

1
1
1
1

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.

1
Plakaty wyborcze mogą być wywieszane bezpłatnie wyłącznie w miejscach do

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

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
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ROZMAITOŚCI

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 działającej podczas wyborów
do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
2018 r., powołanej na mocy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie
III z dnia 10 września 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 budynku Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, I piętro, sala nr 112.

Bezpośredni kontakt telefoniczny
do MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W NASIELSKU
(w godzinach dyżurowania)

(23) 69-33-063
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA NASIELSKA
sfinansowano ze środków KWW Razem dla Nasielska

Wojciech Sadowski, lat 44, mieszkaniec Nasielska, mgr ekonomii (handel zagraniczny) oraz absolwent
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na SGH, pracujący w biznesie w środowisku korporacyjnym,
międzynarodowym, odpowiedzialny za zarządzanie budżetami w dużych firmach. Kandydat na burmistrza,
bezpartyjny, niezależny od jakichkolwiek nacisków, kierujący się rozwojem gminy i ulepszaniem jakości życia jej
mieszkańców.

• Powstanie nowych miejsc pracy dzięki przyciąganiu inwestycji do rejonów przemysłowych: Siennica i ul. Płońska.
• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wprowadzenie nowoczesnego i bezobsługowego system monitoringu miejskiego.
• Powołanie w urzędzie miasta i gminy wydziału ds. dopłat środków unijnych dla rolników.
• Poprawa stanu dróg i chodników gminnych oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Warszawskiej.
• Budowa dróg osiedlowych i chodników na: Nowych Pieścirogach, osiedlu Krupki, ulicy Ogrodowej.
• Rewitalizacja miasta i gminy: rynek, skwer, kamienice – stworzenie estetycznej i przyjaznej przestrzeni
dla wszystkich mieszkańców wraz ze strefami bezpiecznych placów zabaw dla dzieci.
• Rozbudowa infrastruktury sportowej przy stadionie miejskim w Nasielsku.
Program mój będę realizował poprzez pozyskiwanie środków unijnych i ze środków budżetowych współpracując z radnymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz mieszkańcami gminy, gdzie każdy będzie mógł przedstawić swój własny pomysł. Zapraszam
do współpracy wszystkich, zadziałajmy wspólnie RAZEM DLA NASIELSKA.

Zalewski Marcin
okręg wyborczy nr 1
Mam 44 lata, z wykształcenia
jestem mgr socjologii,absolwentem Instytutu Socjologii UW.Jako
radny chciałbym realnie i skutecznie działać w celu poprawienia szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Ponadto pragnąłbym zająć się problematyką
uzależnień.

Sotowicz Stanisław
okręg wyborczy nr 2
Wiek 54 lata, żonaty, dwoje
dzieci. Nauczyciel w Zespole
Szkół Zawodowych w Nasielsku,
mający doświadczenie w pracy
w Radzie Miejskiej.

Sokolnicki Paweł
okręg wyborczy nr 4
Jestem zainteresowany rozwojem polityki społecznej i pracą na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Doświadczenie:Radny w Radzie
Gminy, 20 lat pracy w zakładzie
chronionym, Wieloletnie praca
społeczna na rzecz Koła Osób
Niepełnosprawnych.

Gąsiorowski Paweł
okręg wyborczy nr 5
Lat 25. Od urodzenia nasielszczanin. Absolwent Wyższej
Szkoły Rehabilitacji na kierunku
fizjoterapia. Główne zainteresowania: sport i rekreacja
ruchowa.

Kraszewska Iza
okręg wyborczy nr 6
48 lat, mężatka, wykształcenie wyższe, pracuję
w Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Nasielsku jako nauczyciel
bibliotekarz.

Pepłowski
Eugeniusz Waldemar
okręg wyborczy nr 8
Lat 49, mieszkaniec Konar, żonaty, posiadający trójkę dzieci,
ceniący szacunek i dobre relacje
międzyludzkie.

Kanigowski Damian
okręg wyborczy nr 9
Wiek 29 lat ,wykształcenie
średnie, żonaty.
Będę dążył do tego, aby każdy
miał wiedzę na temat działań
podejmowanych przez władze gminne, a także możliwość
wdrażania pomysłów na poprawę warunków życia.
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ABC OGRODNICTWA

Z PCPR

Rozchodniki zaliczają się do najmniej wymagających roślin, zdobiących rabaty
bylinowe od wiosny do zimy. Rośliny te dobrze rosną nawet na bardzo ubogiej
i umiarkowanie suchej glebie, od lekko kwaśnej do lekko zasadowej. Najlepiej,
gdy odczyn gleby zbliżony jest do obojętnego. Rozchodniki lubią miejsca słoneczne i ciepłe, glebę lekką i niezbyt zasobną. Na glebie żyznej rozchodniki
rosną bujniej i mają tendencję do wykładania się pędów, kwitną też słabiej. Nie
tolerują ciężkich gleb i nadmiaru wody. Rozchodniki, w zależności od odmiany,
mają pokrój płożący i poduszkowy lub wzniesiony i krzaczasty.

W piątek, 31 sierpnia br., w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja pt. „Świadomość
niepełnosprawności – wyzwania dla
instytucji pomocowych”, której organizatorem było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. Jak powiedział
Marek Rączka, dyrektor nowodworskiego PCPR witając gości, spotkanie
to było inauguracją obchodów XV
Powiatowych Dni Osób Niepełnosprawnych. Rozpoczęło ono cykl
wydarzeń i imprez, które odbywać się
będą na terenie naszego powiatu od
września do listopada i zakończone
zostaną IV Nowodworską Paraolimpiadą. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządu
powiatowego i samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz
organizacji pozarządowych.

Życie Nasielska nr 21 (511); 5.10.–18.10.2018

Rozchodniki – atrakcyjne Konferencja o świadomości
przez cały rok
niepełnosprawności

Rozchodniki okazałe rozrastają się tworząc zwarte kępy o pokroju krzaczastym, wzniesionym, które są ozdobą rabat już wczesną wiosną. W zależności od odmiany dorastają do 30-50 cm wysokości. Kwiatostany rozchodnika
okazałego składają się z wielu drobnych kwiatków osadzonych na sztywnych
pędach kwiatowych z mięsistymi szarozielonymi listkami. Ozdobą rabat są też
kwiatostany rozchodnika w fazie pąka, które często są wykorzystywane przez
florystów do tworzenia bukietów.
Rozchodnik okazały kwitnie pod koniec lata w sierpniu i wrześniu. Intensywny

kolor kwiatów zachowuje się długo, dlatego nawet po przekwitnięciu są one
ozdobą ogrodu. Ładnie wyglądają też zaschnięte kwiatostany rozchodników
pozostawione na rabatach na zimę, gdy są pokryte śniegiem zdobią też ogród.
Pędy rozchodników przycina się późną jesienią lub wczesną wiosną, zanim
zaczną wyrastać nowe.
Polecane odmiany to:
Rozchodnik olbrzymi Stardust i Iceberg o kwiatach białych. Ładnie wyglądają
posadzone w towarzystwie krzewów o purpurowych liściach czy fioletowych
astrów.
Bardzo ładnie na rabatach wygląda rozchodnik Matrona o różowo-bordowych kwiatach i ciemnych pędach z purpurowo-oliwkowymi listkami. Na letnie rabaty polecany jest też rozchodnik gruby i rozchodnik Maksymowicza
o żółto-pomarańczowych kwiatach i brązowych pędach.
Najciemniej wybarwiającym się rozchodnikiem jest Purple Emperor. Purpurowo-bordowe liście i czerwone pędy zakończone czerwonymi kwiatostanami
ma rozchodnik Atropurpureum. Na gliniastej glebie można posadzić rozchodnik Carl, o jaskraworóżowych kwiatostanach, znoszący takie warunki glebowe,
bujnie rosnący do wysokości 45 cm.
Rozchodnik biały o poduszkowym, płożącym pokroju kwitnie od czerwca
do sierpnia. Dorasta do 5-10 cm wysokości. Zielone liście tego rozchodnika
przebarwiają się zimą na kolor brązowo-czerwony.
Bardzo ładnym rozchodnikiem płożącym o różowych kwiatkach, dorastającym do wysokości 5-25 cm jest rozchodnik kaukaski. Jego żywozielone liście
gęsto zakrywają ziemię. Okres kwitnienia tego rozchodnika to lipiec i sierpień.
Rozchodniki są nie tylko łatwe w uprawie, ale dają się też bardzo łatwo rozmnożyć przez podział. Sadzonki liściowe lub pędowe można przygotować wiosną
i latem, sadząc je bezpośrednio do gruntu. Rozchodniki można też rozmnażać
przez podział karp, a także przez wysiew nasion wiosną.
Rozchodniki wykorzystywane są w ogrodach skalnych i na słonecznych rabatach. Często sadzone są towarzystwie wielu bylin w miejscach suchych
w ogrodzie, a także wzdłuż ścieżek.
Rozchodniki okazałe ładnie wyglądają posadzone z bergeniami, czyśćcami
wełnistymi, srebrną bylicą Silver Queen czy też w zestawieniu z kocimiętką
i jeżówką purpurową. Bardzo ładne połączenie tworzy trawa hakonechloa,
astry i rozchodnik Autumn Joy.
Nie jest konieczne okrywanie i podlewanie rozchodników na zimę. Jednak gdy temperatura przez kilka dni utrzymuje się poniżej zera warto
okryć je agrowłókniną czy też gałązkami ze świerku, gdyż nie wszystkie
rozchodniki są jednakowo mrozoodporne. Do najbardziej mrozoodpornych zaliczają się np. rozchodnik ostry, rozchodnik ogrodowy Matrona,
rozchodnik Ewersa czy rozchodnik okazały.
Elżbieta K.

Po przywitaniu gości Marek Rączka wraz z Agnieszką Daniszewską
z PCPR wręczyli pamiątkowe statuetki
osobom od wielu lat zaangażowanym
w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Statuetki i kwiaty
otrzymali: Jolanta Lesak - dyrektor
Zespołu Placówek Edukacyjnych
w Nowym Dworze Mazowieckim,
Bogumiła Szlaska - kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych
Pieścirogach, Jacek Krawczak - przewodniczący społecznej Rady do
Spraw Osób Niepełnosprawnych, Janusz Konerberger - prezes Spółdzielni
Socjalnej „Nasielszczanie”, Paweł Calak - wicestarosta nowodworski i Artur
Pozorek - dyrektor Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej.
Następnie Artur Pozorek przedstawił
zgromadzonym trzy prelekcje podejmując w nich ważne zagadnienia dotyczące funkcjonowania osób
z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. W pierwszej z nich pt. „Realizacja Wojewódzkiego Programu
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich
Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz
Zatrudniania Osób Niepełnospraw-

nych w Województwie Mazowieckim” omówił cele strategii rozwoju
województwa mazowieckiego, której fundamentalnym założeniem jest
wyrównywanie szans dla osób z niepełnosprawnościami i zapewnienie im
pełnego rozwoju na każdej płaszczyźnie oraz podniesienie poziomu życia.
W drugiej prezentacji omówił „Raport z wykonania przez Polskę
konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”. Podsumowując
swoje wystąpienie prelegent stwierdził, że obowiązują w Polsce odpowiednie przepisy realizujące prawa
człowieka, jednak mamy poważny
problem z brakiem możliwości ich
egzekwowania. Ostatni wykład dotyczył „małych grantów”, z tej formy
dofinansowania swoich działań, którą
oferuje Urząd Marszałkowski za pośrednictwem MCPS, mogą korzystać
organizacje pozarządowe. A. Pozorek
omówił zasady składania tych wniosków, podkreślając, że ich nabór jest
ciągły i uzależniony jedynie od posiadanych przez MCPS środków.
Następnie w krótkim wystąpieniu Bogumiła Szlaska - prezes SWS „Jan -Pol”
i kierownik WTZ w Starych Pieścirogach, przedstawiła działania podejmowane przez Stowarzyszenie pod
kątem współpracy między instytucjami działającymi w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób
z niepełnosprawnościami. Zaprezentowała też dotychczasową działalność

Stowarzyszenia dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych oraz
organizacji nowych form wsparcia dla
osób z niepełnosprawnościami (Klub
Absolwenta).
Na pytania obecnych odpowiadała
i ciekawych informacji na temat działań PFRON, konkursów grantowych,
Klubów Absolwenta, planowanych
podwyżkach w WTZ udzielała Anna
Wendzel, dyrektor mazowieckiego
oddziału PFRON.
Jako ostatni prelegent głos zabrał Marek Rączka, dyrektor PCPR, który
przedstawił działania swojej placówki na rzecz osób niepełnosprawnych
w powiecie nowodworskim. Podkreślił problem z diagnozowaniem
liczby osób z niepełnosprawnością
w naszym powiecie oraz ich potrzeb.
Wskazał też na realny problem braku
środków finansowych. – Potrzeby
osób niepełnosprawnych w naszym
powiecie są dwukrotnie większe niż
nasze możliwości – mówił M. Rączka. Wspomniał też o staraniach PCPR
w celu stworzenia Domu Środowiskowego w naszym powiecie.
Konferencja poruszająca ważne dla
osób z niepełnosprawnościami tematy stała się doskonałą platformą do
wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami różnych szczebli, jak
i przedstawicielami organizacji pozarządowych.
(i.)

ROŚLINA MIESIĄCA

Astry jesienne

Astry bylinowe, zwane marcinkami, jako jedne z ostatnich kwitnących jesienią roślin ożywiają i rozweselają
ogród, nadając koloru rabatkom. Astry dobrze wyglądają posadzone w grupach, na rabacie umiejscowionej
przy altanie lub przy ogrodzeniu działki. Mogą być sadzone przy ścieżce, czy jako obwódka rabat, ale w tych
zastosowaniach należy wybierać tylko ich niskie odmiany np. astry krzaczaste (karłowe) dorastające do wysokości 20-50 cm. Kwiaty niebieskofioletowe mają m.in.
astry Little Carlow, Blue Lagune czy Lady in Blue. Kwiaty
różowo-foletowe np. odmiana Herbstgruss von Bresserhof, ciemno-różowe np. odmiana Jenny i Esther. Białymi
kwiatami zachwyca natomiast odmiana Snowsprite.
Astry nowoangielskie i nowobelgijskie należą do wyższych roślin i osiągają wysokość 160 -200 cm, dlatego
powinny być sadzone z tyłu rabaty lub przy ogrodzeniu. Astry ładnie komponują się z trawami i innymi bylinami
np. rozchodnikami czy rudbekiami.
Bardzo łatwo można je rozmnażać przez podział kęp korzeniowych. Najlepiej zabieg ten przeprowadzić wiosną.
Zaschnięte kwiaty należy przyciąć późną jesienią lub na przedwiośniu.
E.K.

KANDYDACI
DO RADY POWIATU
Nr
listy

2

5

10

16

Numer
na
Kandydaci
liście

19

ROZMAITOŚCI

5.10.–18.10.2018; Życie Nasielska nr 21 (511)

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ
Okręg

Komitet Wyborczy
1

Kandydaci

Komitet Wyborczy

Domała Dawid

KWW Dawida Domały

Ostaszewski Marek

KW Prawo i Sprawiedliwość

Zalewski Marcin

KWW Razem dla Nasielska

Okręg

Kandydaci

Komitet Wyborczy

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

Wóltański Zbigniew Stefan

KW Prawo i Sprawiedliwość

Dłutowski Rafał

KWW Mała Ojczyzna

1

Drabik Kazimierz
Cezary

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

2

Paczewski Grzegorz

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

Kaczyński Tadeusz

KWW Mała Ojczyzna

3

Łapińska Anna
Małgorzata

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

Tomczak Tadeusz Roman

KW Prawo i Sprawiedliwość
KWW Razem dla Nasielska

Jadczak Bogusława

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

Sotowicz Stanisław

4

Świderski Mirosław

KWW Mała Ojczyzna

5

Nowak Agata

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

Frączkowski Marcin

6

Obojski Dariusz
Marian

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

Krzyżewska Bogumiła Marzena

KWW Zgoda i Porozumienie

7

Wyszyński Łukasz

KW Polskie
Stronnictwo Ludowe

Pacocha Andrzej

KW Prawo i Sprawiedliwość

Wrzosek Monika Małgorzata

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

1

Gretkierewicz
Małgorzata

KKW SLD Lewica
Razem

Ruciński Jarosław Karol

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

Duszyńska Karolina

KWW Zgoda i Porozumienie

2

Michalski Zbigniew
Adam

KKW SLD Lewica
Razem

Ostrowski Adam

KWW Mała Ojczyzna

Różalski Jarosław

KW Prawo i Sprawiedliwość

3

Bandurski Artur
Patryk

KKW SLD Lewica
Razem

Wdowiński Dariusz Jan

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

Śmietański Stanisław Wojciech

KWW Mała Ojczyzna

1

Szafrański Kamil
Damian

KW Prawo
i Sprawiedliwość

Sokolnicki Paweł

KWW Razem dla Nasielska

Kaczyńska Dorota Bożena

KWW Zgoda i Porozumienie

2

Pichor Paweł

KW Prawo
i Sprawiedliwość

Łukaszewicz Krzysztof Piotr

KWW Mała Ojczyzna

Lewandowski Jan

3

Borowski Stanisław

KW Prawo
i Sprawiedliwość

Czyż Rodryg Adam

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

Królak Wojciech Andrzej

4

Mierzejewska Maja
Honorata

KW Prawo
i Sprawiedliwość

Osiński Piotr

KWW Zgoda i Porozumienie

KWW Bezpartyjni
Samorządowcy

KWW Prawo
i Sprawiedliwość

Pietras Tomasz Michał

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

Jaskulski Roman Mariusz

KWW Zgoda i Porozumienie

Nagel Marta

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

Fronczak Krzysztof

KWW Mała Ojczyzna

Kamińska Olga

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

Zakrzewski Mirosław Marek

KWW Zgoda i Porozumienie

Szafrańska Agnieszka

KW Prawo
i Sprawiedliwość

Lubieniecki Jerzy

KWW Mała Ojczyzna

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

2

3

4

5

Skoczylas Beata

KW Prawo
i Sprawiedliwość

Zawadzka-Roszczenko Bożenna
Maria

6

Czarnecka Krystyna
Barbara

KW Prawo
i Sprawiedliwość

Gąsiorowski Paweł

KWW Razem dla Nasielska

7

Bachanek Robert

KW Prawo
i Sprawiedliwość

Kordowski Dariusz Piotr

KWW Mała Ojczyzna

Arciszewski Grzegorz

KWW Zgoda i Porozumienie

5

1

Kasiak Radosław

KWW Centrum
Samorządowe

2

Kraszewski Mariusz
Roman

KWW Centrum
Samorządowe

Cieśla Robert

KWW
Bezpartyjni samorządowcy

3

Nojbert Monika

KWW Centrum
Samorządowe

Orłowski Bogdan Kazimierz

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

4

Nowosielska
Bożena Agata

KWW Centrum
Samorządowe

Kraszewska Iza

KWW Razem dla Nasielska

5

Szulkowski Artur
Sylwester

KWW Centrum
Samorządowe

Brodowski Michał

KWW Mała Ojczyzna

6

Świderska
Katarzyna Jolanta

KWW Centrum
Samorządowe

Goździewski Tomasz

Ziemiecki Bogdan
Władysław

KWW Centrum
Samorządowe

KWW Renaty Włodarskiej
Stawiamy na Rozwój

7

6

źródło www.pkw.gov.pl

WYBORY SAMORZĄDOWE

Kandydaci
na radnych
O mandat Radnego Miejskiego w Nasielsku będzie
ubiegać się 66 kandydatów. Zarejestrowanych zostało
9 komitetów wyborczych: KWW Dawida Domały, KW
Prawo i Sprawiedliwość, KWW Razem dla Nasielska,
KWW Mała Ojczyzna, KWW Renaty Włodarskiej Stawiamy na Rozwój, KWW Zgoda i Porozumienie, KWW
Centrum Samorządowe Nasielsk, KWW Bezpartyjni Samorządowcy i KWW Nowa Nadzieja. Mandat otrzyma
15 osób, po jednej z każdego okręgu wyborczego.
W wyborach do Rady Powiatu Nasielsk przypisany
jest do 2. okręgu wyborczego w Powiecie Nowodworskim. O głosy ubiegać się będzie 24 kandydatów
z 4 komitetów wyborczych. Zarejestrowane komitety
to: KW Polskie Stronnictwo Ludowe i KW Prawo i Sprawiedliwość, KWW Centrum Samorządowe i KKW SLD
Lewica Razem. Mandatów do Rady Powiatu przypadających na okręg, w którym znajduje się gmina Nasielsk
jest 5.
EG
źródło www.pkw.gow.pl

7

8

Antosik Henryk

KWW Zgoda i Porozumienie

Pietruszczak Edyta Joanna

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk

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

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

10

11

12

13

14

15

Malon Andrzej

KWW Centrum
Samorządowe Nasielsk
źródło www.pkw.gov.pl

Milena Domańska, z Komitetu Wyborczego Razem dla Nasielska
(okręg nr 3) zrezygnowała z kandydowania do Rady Miejskiej
w wyborach samorządowych 2018r.

KANDYDACI DO SEJMIKU
O mandaty do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, z powiatu nowodworskiego ubiegają się: Biernacka Magdalena z Nasielska
(KW PSL), obecna starosta powiatu nowodworskiego oraz Witaszek
Zbigniew z Czosnowa (KWW bezpartyjni Samorządowcy), Wojciechowski Piotr z Nowego Dworu Mazowieckiego (KW PiS), Zakrzewska Jadwiga Teresa (KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja
Obywatelska), Papuga Marek Zdzisław z Nowego Dworu Mazowieckiego(KKW SLD Lewica Razem), Szymański Mateusz z Pomiechówka (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.

Oficjalne obwieszczenia o kandydatach do Rady
Miejskiej opublikujemy w następnym wydaniu.
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ROZMAITOŚCI

NASZE DZIECI

Dzień Przedszkolaka
We wtorek, 25 września br., obchodziliśmy po raz kolejny w naszym przedszkolu Dzień
Przedszkolaka. Naszym celem było dostarczenie w tym dniu wszystkim dzieciom okazji
do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Po śniadaniu wszystkie przedszkolaki spotkały się na dużej sali. Warto dodać, że po raz
pierwszy ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami spotkały się nasze maluszki. Było
to dla nich na pewno duże przeżycie znaleźć się wśród tylu starszych przedszkolaków.
Dyrektor Samorządowego Przedszkola, Agnieszka Pałaszewska, powitała wszystkie dzieci i złożyła im życzenia. Następnie zaprosiła wszystkich do obejrzenia teatrzyku pt. Bal
w pokoiku lal wykonanym przez nauczycielki. Potem przyszedł czas na wesołe zabawy
przy muzyce i udział w konkursach. Dzieci mogły zmierzyć się w następujących konkurencjach sprawnościowych: wyścig z woreczkiem, zabawa z piłką, bieg slalomem. Konkurencjom towarzyszyła nie tylko nutka rywalizacji, ale przede wszystkim dużo dobrego
humoru. W trakcie wspólnego świętowania był również czas na słodki poczęstunek. Dzień
Przedszkolaka był pełen niespodzianek, przyniósł dzieciom ogromną radość i niezapomniane wrażenia.
Opracowała Marta Żbikowska
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PO GODZINACH

KINO NIWA ZAPRASZA

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 perspektywy, kiedy bystry, młody Yeti znajduje coś,
co według niego nie istnieje – człowieka. Wieści
o tej “Małej Stopie” przynoszą 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 odkrywania.
3–7 października, GODZ. 17.00

Zegar Czarnoksiężnika
(z dubbingiem)
Fantasy, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 44 min.

Nastoletni Lewis Barnavelt po śmierci rodziców
trafia do położnej na odludziu posiadłości ekscentrycznego wuja Jonathana. Wkrótce po przybyciu
chłopak odkrywa, że wuj praktykuje różne formy
magii i eksploruje niebezpieczne obszary światów
równoległych. Wszystko po to, by rozwikłać zagadkę zaginionego mistrza czarnej magii Isaaca
Izarda, który skonstruował zegar odmierzający
czas do nadchodzącej Apokalipsy.
3–7 października, GODZ. 19.00

Kamerdyner
Dramat historyczny; Polska; Czas trwania: 2 godz. 30 min.

„Kamerdyner” to opowiedziana z epickim rozmachem, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia splątanych losów Polaków, Kaszubów
i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej
połowy XX stulecia.
10–14 października, GODZ. 15.00

Stateczek Eliasz
(z dubbingiem)
Animacja; Norwegia; Czas trwania: 1 godz. 13 min.

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04
Rób to, co do Ciebie należy i nie oglądaj się
na innych. Nie odkładaj na później żadnych
ważnych decyzji. Trudno Ci będzie usiedzieć w jednym miejscu. Przygotuj się na
ważne spotkanie lub przeprowadzkę firmy.

Waga 23.09-23.10
Niezałatwione dotąd sprawy doprowadzisz
do szczęśliwego finału. W Twojej firmie zbliża się „trzęsienie ziemi”. Dobrze się zastanów zanim zaczniesz jakieś dyskusje na ten
temat, bo możesz wywołać awanturę.

Byk 21.04-20.05
Nie pozwól, aby inni kierowali Twoim życiem. Zignoruj znajomych i krewnych,
którzy będą psuć Ci różne plany. W pracy
czekają Cię nieoczekiwane zmiany. Ktoś
zwróci się do Ciebie z prośbą o pomoc.

Skorpion 24.10-22.11
W Twoim związku może dochodzić teraz do
różnych nieporozumień. Spróbuj wyciszyć
atmosferę. Nie podejmuj ważnych decyzji
pod wpływem emocji. Zastanów się zanim
zaczniesz działać.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie narzekaj na brak czasu. Zrób porządny
plan najpilniejszych zadań, a potem się go
trzymaj. Możesz też śmiało zapisywać się na
szkolenia lub kurs języka. Unikaj picia kilku
mocnych kaw dziennie.

Strzelec 23.11-21.12
Przed Tobą wyjątkowo trudne chwile i sporo zaskakujących sytuacji. Pamiętaj, że poradzisz sobie z każdym wyzwaniem. Wybierz
się na wycieczkę w miejsca, które lubisz,
wtedy zregenerujesz siły.

Rak 22.06-22.07
Wysłuchaj opinii innych osób i nie upieraj
się za bardzo przy swoim zdaniu. Nie daj się
wciągnąć w dyskusje o chorobach lub długach, bo niepotrzebnie się zdenerwujesz.
Będziesz teraz bardzo przedsiębiorczy.

Koziorożec 22.12-20.01
Jeśli szukasz nowej pracy lub walczysz o
awans, to szczęście Ci teraz sprzyja. Pojawi
się okazja do pracy w twórczym zespole.
Będziesz mógł wiele się nauczyć. Odżywiaj
się zdrowo i regularnie.

Lew 23.07-23.08
Szykują się zmiany w różnych sferach Twojego życia. Zastanów się nad swoim postępowaniem i porozmawiaj szczerze z rodziną.
Chętnie będziesz pomagać innym, ale nie zapominaj o sobie.

Wodnik 21.01-19.02
Kredyty Cię przytłaczają, ale pamiętaj, że
bez pożyczonych środków nic byś nie
zrobił. Zachowaj zdrowy rozsądek w planowaniu kolejnych wydatków i inwestycji.
Nie daj się wplątać w spory.

Panna 24.08-22.09
Daj czas partnerowi, a zaskoczy Cię świetnymi
pomysłami. Nie będziesz narzekać na brak pieniędzy, bo Twoja sytuacja finansowa poprawi
się zdecydowanie. Przekonaj innych do swoich
ambitnych planów.

Ryby 20.02-20.03
Wszystkie Twoje sprawy zawodowe zaczną
się układać pomyślnie. Uważaj, bo wpadłeś
w spiralę pracoholizmu, z której trudno będzie Ci wyskoczyć. Zadbaj o swoje zdrowie,
a przede wszystkim, wysypiaj się.

Podczas wielkiego sztormu Eliasz odbiera sygnał wezwania na pomoc. Udaje mu się uratować zagrożony statek i w nagrodę zostaje
zaproszony do pracy w Wielkim Porcie. Ale praca
w nowym miejscu nie jest wcale taka prosta. Pewnego wieczoru udaje mu się podsłuchać rozmowę przestępców, którzy nielegalnie wydobywają
radioaktywny metal...
10–14 października, GODZ. 16.45 i 19.15

Kler
Obyczajowy; Polska; Czas trwania: 2 godz. 13 min.

Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą
rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z życiem,
duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego
ocalenia. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą
mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie
każdego z nich.
17–21 października, GODZ. 15.00

Księżniczka i smok
(z dubbingiem)
Animacja; Rosja; Czas trwania: 1 godz. 15 min.

W przeddzień swoich siódmych urodzin, Księżniczka Basia, która najbardziej na świecie uwielbiała czytać, sięgnęła po nową książkę, która okazała
się być zaczarowana. Kiedy dziewczynka ją otworzyła, spomiędzy kartek wyfrunęła chmara wielokolorowych motyli! Gdy Basia chciała złapać
jednego z nich, w magiczny sposób przeniosła się
do baśniowej krainy.
17–21 października, GODZ. 17.00

Dywizjon 303.
Historia prawdziwa
Akcja, wojenny; Polska; Czas trwania: 1 godz. 39 min.

Prawdziwa historia polskich asów przestworzy, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym
samym tytule. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają
się legendą.

www.noknasielsk.pl
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PORADY

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Do czego psu
potrzebna jest buda?
Buda dla psa podwórkowego,
to miejsce snu, odpoczynku i relaksu, schronienia przed hałasem,
niebezpieczeństwem (burza, fajerwerki), zimnem, deszczem (zacinającym, gdy nie chroni psa dach
boksu), innymi stresogennymi
czynnikami (mycie wodą, obcy
i nielubiany opiekun, lekarz weterynarii, etc.), miejsce odpoczynku
i obserwacji otoczenia.
Ko n s t r u kc j a b u d y p o w i n n a
zapewniać psu (w miarę możliwości) ciszę, wygodny sen, utrzymanie ciepła, możliwość wygodnego
leżenia na dachu, możliwość łatwe-

go i bezkontuzyjnego dostania się
(wskoczenia) na dach budy.
a) w p l a n i e – Buda p owinna
mieć wymiary psa powiększone
o 10 cm z każdej strony – chodzi
o to, by pies mógł się w niej swobodnie wyciągnąć na boku. Wymiar „wzdłuż” psa liczymy mniej
więcej od miejsca osadzenia ogona, a nie od jego końca oczywiście.
Chodzi o to, by pies mógł swobodnie wyciągnąć się w budzie i mógł
schować do środka głowę – czyli
z pewnym zapasem mieści się cały
pies.
b) wysokość – Buda nie powinna
być za wysoka. Pies nie musi stać
w budzie z podniesioną głową.
W budzie, nawet jeśli jest ogromna pies leży lub śpi. Czasami zanosi do niej smakołyk lub gryzak,
by tam bezpiecznie go pogryźć.
W ys o ko ś ć b u d y w y n o s z ą c a
70 – 80 cm wewnątrz od podłogi
do dachu jest wystarczająca nawet
dla największego psa. Za wysoka
buda uniemożliwia ogrzanie jej
przez psa w czasie mrozów – za
duża kubatura sprawia, że ciepłe
powietrze gromadzi się pod wysoko umieszczonym dachem i nie
ogrzewa psa – pies marznie.
W za wysokiej budzie pies nie
czuje się komfortowo w czasie burzy czy fajerwerków. Zbyt
wysoka buda uniemożliwia opiekunowi (innej osobie) sięgnięcie
do podłogi budy, uniemożliwia też
udzielenie psu pomocy, gdy ten
„zalega” w budzie, uniemożliwia
zbadanie psa, dokonanie zabiegów –
np. zmierzenia temperatury, iniekcji itp.
c) dach – Dach budy, to miejsce
wypoczynku psa i obserwacji

terenu. Psy powinny łatwo wskakiwać na dach i zeskakiwać. Psy
schroniskowe skaczą o wiele więcej razy niż psy poza schroniskiem.
Psy nie są – w przeciwieństwie do
kotów – przystosowane do tak
częstego poruszania się w pionie.
Tak częste skoki i zeskakiwanie obciążają układ kostny i stawy, dlatego należy zapewnić jak najmniejszą
wysokość budy i komfort przebywania psa na dachu budy (pies nie
powinien się zsuwać z budy, co
się dzieje przy zbyt dużym spadku). Budy w schronisku stoją pod
dachem – działają na nie czynniki
atmosferyczne (zacinający deszcz

czy nawiewany śnieg, także może
się zdarzyć polanie wodą dachu
przy myciu budy. Dach budy powinien wystawać poza obręb budy
o 5 – 10 cm (okap). Spadek dachu
powinien być minimalny, do 2%.
Pokrycie dachu – może być papa,
może być odpowiednio zaimpregnowana płyta lub odpowiednio
spasowane deski (odpowiednio
ułożone wpusty).
d) podstawa budy – Pod budami
schroniskowymi gromadzi się brud
i śmieci (resztki jedzenia, odchody

gryzoni), które pleśnieją, są pożywką
dla bakterii, etc. Co jakiś czas trzeba
je usuwać. Przesunięcie czy przewrócenie na bok źle skonstruowanej budy jest trudne, czasochłonne
i wymaga siły. Dlatego buda powinna stać na czterech nogach (klockach) o wysokości umożliwiającej
wsunięcie pod budę grabi lub innego narzędzia (10 cm), tak, aby można było zalegające śmieci i resztki
jedzenia usuwać i wypłukiwać.
Podniesiona nieco buda zniechęca
gryzonie do przebywania pod nią,
a także uniemożliwia wgryzanie się
od dołu w podłogę budy. Pozwala
też na przesychanie podłoża pod
nią i przesychanie zewnętrznej dolnej płaszczyzny (podłogi zewnętrznej budy). Błędnym rozwiązaniem są
za niskie nóżki, płozy lub stawianie
budy bezpośrednio na deskach kojca lub na betonie.
e) ocieplenie budy – Najlepszym
materiałem do ocieplania budy jest
styropian o grubości 5 cm, osłonięty ze wszystkich stron materiałem konstrukcyjnym (uniemożliwia
gryzoniom bezpośredni dostęp do
styropianu i drążenie w nim chodników). Taka warstwa nie tylko zapewnia ciepło, ale też chroni przed
hałasem.
f) materiał konstrukcyjny – Psy będące w stresie lub stanie frustracji
często niszczą budy poprzez wygryzanie ścian, krawędzi otworów
czy nadgryzanie dachów i zjadanie
odpadków. Materiał konstrukcyjny
powinien zapewniać w miarę możliwości bezpieczeństwo psu. Blacha
może powodować skaleczenia i rozcięcia pyska. Płyty OSB czy drewno
są dla psa bezpieczniejsze, ponieważ
łupią się i rozpadają na kawałki.
AZ

DO ADOPCJI
Potrzebujemy na cito domów (tymczasowych lub stałych) dla maluszków z kartonu, które w lesie znaleźli grzybiarze. Maluchów jest sześć:
pięć dziewczynek i jeden chłopiec. Naprawdę nie mamy ich już gdzie
umieścić. Tel. 503 812 771.
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NASIELSK BASZTA TEAM

Poland Bike Maraton
W niedzielę, 16 września br., w Ząbkach odbył się XII etap Poland Bike Maraton. Kamil Jankowski, jako nasz czołowy kolarz MTB, nie mógł odmówić sobie udziału w tych zawodach. Do pokonania miał odcinek 27 km
wiodący przez Lasy Drewnickie z wykorzystaniem m.in. trasy Memoriału
Bercika. Trasa była niezwykle atrakcyjna, ale i techniczna. Trzeba było pokonać wiele wymagających i pofałdowanych odcinków.
– Pomimo skręconej kostki, o dziwo, udało się pojechać w miarę szybko,
lecz asekuracyjnie. Czas 01:07;09, co przełożyło się na miejsce 138/354
w kategorii OPEN oraz 61/152 w kat. M3 – wspomina Kamil.
Tydzień później, czyli 23 września, wziął udział w przedostatnim, trzynastym etapie Poland Bike Maraton w Konstancinie-Jeziornie. Tym razem do
pokonania były 32 km po trasie wytyczonej ścieżkami leśnymi Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Kamil zajął 118 miejsce z czasem 01:14:48,
w kategorii M3 miejsce 52.

Już za kilka tygodni, bo 13 października, odbędzie się XIV, już ostatni etap
wyścigu kolarskiego Poland Bike Maraton w warszawskim Wawrze. Trzymamy kciuki za Kamila.
(ICz)

NASIELSK BASZTA TEAM

Tworzymy sekcję
Nordic Walking
Obserwując dużą aktywność miłośników tego sportu i wychodząc naprzeciw potrzebom naszej małej społeczności NASIELSK BASZTA TEAM
postanowiło utworzyć grupę Nordic Walking. Zachęcamy wszystkich
mieszkańców Nasielska, zarówno dzieci, młodzież, seniorów, jak i osoby
niepełnosprawne, do wspólnego maszerowania. Osoby, które chciałyby
„pochodzić z kijkami” prosimy o kontakt z naszym stowarzyszeniem.
(ICz)

Z WTZ

Wyjazd rehabilitacyjny
Już po raz kolejny uczestnicy WTZ ze Starych Pieścirogów wraz z opiekunami przebywali na turnusie rehabilitacyjnym w Darłówku. We wrześniu br. grupa pojechała nad morze, by nabrać sił na cały kolejny rok.
Uczestnicy turnusu korzystali z zabiegów zdrowotnych, ćwiczeń na basenie i w sali rehabilitacyjnej. Obok codziennych spacerów brzegiem
morza, brali udział także w różnego rodzaju imprezach integracyjnych:
wieczorkach tanecznych, wspólnym grillowaniu. Atrakcją tegorocznego wyjazdu była wycieczka do Doliny Charlotty, zwiedzanie wesołym
autobusem pobliskich miejscowości nadmorskich oraz rejs statkiem po
Bałtyku. W niedziele wszyscy spotykali się na mszach św., które odprawiał dla uczestników turnusu zaprzyjaźniony z WTZ ks. Zbigniew Dudojć
z parafii w Turowie k. Szczecinka. Wszyscy wypoczęci i szczęśliwi wrócili
do domów.
(red.)

5.10.–18.10.2018; Życie Nasielska nr 21 (511)
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Biegi przełajowe
W piątek, 28 września 2018 r., na terenach leśnych Fundacji „Centrum
Ochrony Środowiska” w Chrcynnie odbyły się gminne zawody sportowe
w indywidualnych biegach przełajowych. Na starcie stanęło 153 zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Zawody te były także eliminacjami do powiatowych zawodów w biegach
przełajowych. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem zawodników czuwali ratownicy i pielęgniarki z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej z Nasielska. Po uroczystym rozpoczęciu przystąpiono do rywalizacji sportowej. Uczestnicy zawodów startowali w pięciu kategoriach
wiekowych, począwszy od rocz. 2003, a skończywszy na rocz. 2007.
Poniżej lista osób, które zajęły trzy najlepsze lokaty.
Dziewczęta rocznik 2003:
1.Sienkiewicz Małgorzata (SP 1 Nasielsk), 2.Drążkiewicz Emilia (SP Cieksyn),
3. Olszewska Oliwia (LO Nasielsk).
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Piłka nożna
dla szkół gimnazjalnych
W piątek, 21 września br., na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku odbył się turniej piłki nożnej
dla dziewcząt i chłopców rocznika 2003-2005. Wzięły w nim udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa
nr 1 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, Szkoła Podstawowa w Cieksynie oraz Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym.
Po losowaniu ustalono kolejność meczów i przystąpiono do rywalizacji sportowej. Poniżej wyniki poszczególnych spotkań:
Kategoria dziewcząt:
Grupa I
SP Popowo Borowe – SP1 Nasielsk 1:0
SP Popowo Borowe – SP Dębinki 2:0
SP 1 Nasielsk – SP Dębinki 0:1

Kategoria chłopców:
Grupa I
SP Popowo Borowe – SP 2 Nasielsk 0:2
SP Popowo Borowe – SP Stare Pieścirogi0:1
SP 2 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 1:1

I miejsce SP Popowo Borowe – 6 pkt.
II miejsce SP Dębinki – 3 pkt.
III miejsce SP 1 Nasielsk – 0 pkt.

I miejsce SP 2 Nasielsk – 4 pkt.
II miejsce SP Stare Pieścirogi – 4 pkt.
III miejsce SP Popowo Borowe – 0 pkt.

Grupa II
SP 2 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 0:1
I miejsce SP Stare Pieścirogi
II miejsce SP 2 Nasielsk

Grupa II
SP Budy Siennickie – SP 1 Nasielsk 0:5
SP Cieksyn – SP Dębinki 1:0
SP 1 Nasielsk – SP Cieksyn 4:0
SP Budy Siennickie – SP Dębinki 0:1
SP 1 Nasielsk – SP Dębinki 1:0
SP Budy Siennickie – SP Cieksyn 0:0

Finały
Mecz o I miejsce: SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe 3:0

I miejsce SP 1 Nasielsk – 9 pkt.
Mecz o III miejsce: SP 2 Nasielsk – SP Dębin- II miejsce SP Cieksyn – 4 pkt.
ki 1:3
III miejsce SP Dębinki – 3 pkt.
IV miejsce SP Budy Siennickie – 1 pkt.

Chłopcy rocznik 2003:
1.Saliszewski Bartłomiej (LO Nasielsk), 2.Wiśniewski Dawid (SP Stare Pieścirogi), 3. Kiliś Marcel (SP Stare Pieścirogi).
Dziewczęta rocznik 2004:
1.Sokołowska Kinga (SP 1 Nasielsk), 2.Ostrzeniewska Patrycja (SP 1 Nasielsk),
3.Grzymkowska Oliwia (SP 2 Nasielsk).
Chłopcy rocznik 2004:
1.Łępicki Igor (SP 1 Nasielsk), 2.Kowalski Kuba (SP 2 Nasielsk), 3.Ostrowski
Patryk (SP Cieksyn).

Finały
Mecz o I miejsce: SP 1 Nasielsk – SP 2 Nasielsk 2:1
Mecz o III miejsce: SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 0:2
V miejsce SP Dębinki
VI miejsce SP Budy Siennickie
VII miejsce SP Popowo Borowe
Po zakończeniu turnieju wszystkim drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom puchary.
M.K.

Dziewczęta rocznik 2005:
1.Bombała Natalia (SP Stare Pieścirogi), 2.Trejber Julia (SP Popowo Borowe),
3.Skrzynecka Nina (SP Stare Pieścirogi).
Chłopcy rocznik 2005:
1.Branicki Oliwier (SP 1 Nasielsk), 2.Szpak Damian (SP 2 Nasielsk),
3.Borkowski Krzysztof (SP Stare Pieścirogi).
Dziewczęta rocznik 2006:
1.Wrońska Julia (SP 2 Nasielsk), 2.Żbikowska Natalia (SP Popowo Borowe),
3. Kopecka Maja (SP 1 Nasielsk).
Chłopcy rocznik 2006:
1 .O s t r o ws k i D a w i d ( S P
Cieksyn), 2 .Nagel Karol
(SP 2 Nasielsk), 3.Kobrzyński
Bartek (SP Stare Pieścirogi).
Dziewczęta rocznik 2007:
1.Chmielewska Julia
(SP 1 Nasielsk), 2. Kamińska
Julia (SP Budy Siennickie),
3.Gortat Oliwia (SP Stare Pieścirogi).
Chłopcy rocznik 2007:
1.Cichewicz Kr ystian
(SP 1 Nasielsk), 2.Łukasiewicz Dominik (SP Cieksyn), 3.Kotnarowski Tymon
(SP 2 Nasielsk).
M.K.

Sport w skrócie:
24 września 2018 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się powiatowy turniej w piłkę nożną dziewcząt i chłopców rocznika 2003/2005.
Dziewczęta ze Starych Pieścirogów zajęły w tym turnieju drugie miejsce,
chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku również zajęli drugie
miejsce.
M.K.

ORGANIZATOR SOŁECTWO ANDZIN
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PIŁKA NOŻNA

TENIS STOŁOWY

Historyczny moment dla Żbika Stulecie na sportowo
Dobra passa seniorskiej drużyny Żbika Nasielsk trwa, gdyż kolejne dwa
rozegrane spotkania zakończyły się
zwycięstwami.
Żbik Nasielsk – Orzyc Chorzele 1:0
(0:0)
Spotkanie Żbik kontra Orzyc rozegrano na nasielskim Stadionie Miejskim,
a dobra pogoda przyciągnęła wielu
wiernych kibiców. W pierwszej połowie meczu, choć nasielscy piłkarze dominowali na boisku i częściej
można było ich zobaczyć z piłką na
połowie boiska przeciwników, to jednak nie udało im się zdobyć bramki.
Pod koniec pierwszej połowy meczu, zrobiło się za to „gorąco” pod
naszą bramką, kiedy to bliski celnego
strzału był zawodnik Orzyca Chorzele. Na szczęście bramkarz, Sebastian
Chmielewski, zwycięsko wyszedł
z tego pojedynku.
Druga połowa meczu nabrała rozpędu, zwłaszcza że każda ze stron
próbowała zdobyć przewagę.
Na początku doszło do dwóch zamian. Najpierw w 46. minucie Cezariusza Prusinowskiego zastąpił
Mateusz Paczkowski, a w 60. minucie Mateusz Śliwiński zastąpił Rafała
Milewskiego. Kilka minut później nasi
zawodnicy dokonali zmasowanego
ataku na bramkę przeciwników, niestety bezskutecznego. W 70. minucie
Emil Majk z Orzyca Chorzele otrzymał żółtą kartkę. Doszło także do jednej zmiany zawodników w drużynie
chorzelan.
W końcu, w 84. minucie, nasielscy
kibice doczekali się bramki i to nie
byle jakiej. Gola z rzutu rożnego zdobył bowiem Marcin Świderski. Teraz
nasielskim chłopakom pozostało już
tylko nie dopuścić, by przeciwnicy
doprowadzili do wyrównania wyniku. Wbrew pozorom łatwo nie było,
ale się udało. Zanim jednak sędzia
ogłosił koniec meczu, w doliczonym
czasie gry kontuzji uległ Rafał Załoga,
w związku z czym zastąpił go Paweł
Dalecki. Chwilę później mecz został
zakończony, a zawodnicy Żbika cieszyli się kolejnym zwycięstwem i kolejnymi zdobytymi 3 punktami.
Żbik Nasielsk – Nadnarwianka Pułtusk
2:1 (0:0)
Wyjazdowy mecz rozegrany przez
zespół Żbika w sobotę, 29 września
br., był najważniejszym spotkaniem
rozegranym w rundzie jesiennej
w okręgowej lidze ciechanowsko-ostrołęckiej. Zmierzyli się w nim
lider z wiceliderem, a spotkanie zaowocowało zmianą na podium.
Kibice, władze MLKS Żbik, jak i sami
zawodnicy długo na to czekali i udało
się – Żbik Nasielsk figuruje na pierw-

szym miejscu tabeli ligi
okręgowej. Pierwsza połowa
meczu zakończyła się bezbramkowym remisem, ale
i zdobyciem żółtych kartek
przez Łukasza Kowalczyka z Nadnarwianki Pułtusk
w 24. minucie i przez Mateusza Rutkowskiego ze Żbika Nasielsk w 43. minucie.
Druga połowa zaczęła się
zmianami na boisku – dwiema w drużynie rywali i jedną
w drużynie Żbika, kiedy to Mateusza Rutkowskiego zastąpił Mariusz
Chmielewski, który wszedł na boisko
na 14 minut, po czym został zastąpiony przez Mateusza Śliwińskiego.
Temperaturę na boisku i trybunach podniósł wszystkim obecnym
w 70. minucie Piotr Jeż, który strzelił
gola rywalom. Dystans do drużyny
Nadnarwianki w 84. minucie zwiększył Mateusz Bramowicz, zanim
do tego doszło, dwóch zawodników
gospodarzy zdobyło po żółtej kartce.
To być może zmobilizowało naszych przeciwników do zdobycia
kontaktowego gola – udało się to już
w 86. minucie Bartoszowi Salomonowi. Na szczęście był to ostatni gol
w tym meczu, choć nie obyło się bez
nerwowych sytuacji do końca spotkania, dlatego Mateusz Bramowicz
tuż przed ostatnim gwizdkiem został
ukarany żółtą kartką.
Tego dnia zawodnicy Żbika mieli powody do świętowania, co dali wyraz
śpiewając „Mamy lidera! W Nasielsku
mamy lidera!”, co można zobaczyć
na opublikowanym przez zawodników na portalu Facebook filmiku.

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej gminie odbywają się różne uroczystości rocznicowe: religijne, patriotyczne, kulturalne jak też sportowe. Bardzo aktywny w tych uroczystościach,
nie tylko rocznicowych, jest Cieksyn.
Działające w Cieksynie Stowarzyszenie „Dolina Wkry”, której prezesem
jest pan Marek Gerasik, co roku organizuje różne imprezy.
22 września br. oprócz innych imprez odbył się pod nazwą „Stulecie
na Sportowo” turniej tenisa stołowego zorganizowany w remizie strażackiej. Z uwagi na różny wiek i płeć, uczestników turnieju podzielono na trzy
grupy: dzieci, kobiety i mężczyźni. Pojedynki były bardzo zacięte, poziom
w miarę wyrównany, grano najbardziej sprawiedliwym systemem każdy
z każdym. Po kilku godzinach wyłoniono najlepszych. W kategorii dzieci
Zawodnicy są wdzięczni kibicom
za obecność i doping. Teraz bycie
liderem to jednak wyzwanie oraz
wzrost oczekiwań wobec drużyny.
Każdy przeciwnik będzie się „sprężał”, aby pokonać lidera. Drużyna
seniorów zapewnia jednak, że nie
spocznie na laurach i będzie walczyć
o utrzymanie pierwszego miejsca
oraz awans do IV ligi. Jednocześnie
apelują do kibiców o dalsze wsparcie.
- To dla Was gramy, to dla Was chcemy wygrywać, to z Wami chcemy
się cieszyć z kolejnych zwycięstw.
Bądźcie z nami – ze Żbikiem – na
dobre i na złe. Przychodźcie na mecze na Stadion Miejski w Nasielsku,
wyjeżdżajcie z nami na mecze wyjazdowe. Wspólnie możemy wiele
i jeszcze więcej.– napisali zawodnicy
na swoim fan page’u na Facebooku.
Najbliższy mecz Żbik Nasielsk rozegra na własnym stadionie, 6
października o godzinie 15.00, z Mazowszem Jednorożec, a tydzień później,
13 października, w Makowie Mazowieckim z tamtejszą Makowianką, która zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli.
Michał B.

Liga okręgowa 2018/2019, grupa: Ciechanów-Ostrołęka
Nazwa

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Żbik Nasielsk

9

24

8

0

1

30-12

2.

Nadnarwianka
Pułtusk

9

22

7

1

1

38-7

3.

Makowianka
Maków Mazowiecki

9

20

6

2

1

28-7

4.

Ostrovia Ostrów
Mazowiecka

9

19

6

1

2

27-13

5.

Kryształ Glinojeck

9

19

6

1

2

24-11

6.

KS CK Troszyn

9

17

5

2

2

17-13

7.

Wkra Bieżuń

8

14

4

2

2

14-9

8.

Korona Szydłowo

9

14

4

2

3

20-19

9.

PAF Płońsk

9

9

2

3

4

13-17

10.

Mazowsze
Jednorożec

8

7

2

1

5

12-33

11.

GKS Strzegowo

9

7

2

1

6

8-32

12.

Wkra Sochocin

9

7

1

4

4

11-13

13.

Iskra Krasne

9

7

2

1

6

18-20

14.

Sona Nowe Miasto

9

7

2

1

6

11-26

15.

Tęcza Ojrzeń

9

5

1

2

6

11-25

16.

Orzyc Chorzele

9

3

1

0

8

8-33

Źródło: www.90minut.pl

Na zdjęciu najlepsi zawodnicy turnieju

zwyciężył Dominik Łukasiewicz, drugi był Jowan Szczypek, a trzeci Bartłomiej Gerasik, czwarte miejsce zajęła najmłodsza uczestniczka turnieju,
Vanessa Czyżyk.
W kategorii kobiet miejsce pierwsze zajęła Kinga Szczypek przed Moniką
Gerasik i Teresą Gerasik.
W kategorii mężczyzn zwyciężył Paweł Zembrzuski przed Marcinem Witkowskim, trzeci był Mirosław Szczypek. Na zakończenie turnieju prezes
Stowarzyszenia, Marek Gerasik, w obecności sędziego związkowego Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego, prowadzącego zawody, wręczyli
pamiątkowe dyplomy, nagrody i upominki ufundowane przez Stowarzyszenie i ze środków otrzymanych z gminy.
M.S.

Brydż
Wyniki turnieju „dziewiętnastego”, 28.09.2018 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
4. Józef Dobrowolski – Kazimierz Kowalski 		
5. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski		
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś
7. Krzysztof Brzuzy – Jacek Jeżółkowski		
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński

74 pkt (58,73%)
73 pkt (57,93%)
70 pkt (55,56%)
65 pkt (51,59%)
62 pkt (49,21%)
59 pkt (46,83%)
53 pkt (42,06%)
48 pkt (38,10%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2. Piotr Kowalski					
112 pkt
Grzegorz Nowiński				
112 pkt
3.
Janusz
Muzal				
98 pkt
4. Janusz
Wydra				
95 pkt
5.
Krzysztof Michnowski				
93 pkt
6-8. Waldemar Gnatkowski				
82 pkt
Zbigniew Michalski				
82 pkt
Robert Truszkowski				
82 pkt
9.
Mariusz Figurski					
78 pkt
10. Krzysztof Morawiecki				
77 pkt
Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

