Dzień Edukacji Narodowej
Sala na wokandzie

str. 3
Groźny wypadek

str. 4
Nasielskie dożynki

str. 9
Porażki Żbika

str. 24

– Pragnę podziękować Państwu za oddanie dla uczniów, za okazywane
wsparcie, za ogromne poświęcenie oraz wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów. To dzięki Waszemu zaangażowaniu przygotowujecie
uczniów do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji, do udanego startu w dorosłość. Wszystkim pracownikom oświaty oraz emerytom życzę wszelkiej
pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym, dużo zdrowia, radości,
wytrwałości i sił w pokonywaniu trudów dnia codziennego – tak Hanna Pietrzak dyrektor nasielskiego Centrum Usług Wspólnych przywitała wszystkich
pracowników oświaty na uroczystości
czytaj na str. 16
z okazji Dnia Nauczyciela.
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Z SAMORZĄDU

KANDYDACI
DO RADY POWIATU
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Nr
listy

Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991

2

Numer
na
Kandydaci
liście

Komitet Wyborczy

1

Drabik Kazimierz Cezary

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Paczewski Grzegorz

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3

Łapińska Anna Małgorzata

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4

Jadczak Bogusława

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Nowak Agata

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128

6

Obojski Dariusz Marian

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46

7

Wyszyński Łukasz

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1

Gretkierewicz Małgorzata

KKW SLD Lewica Razem

2

Michalski Zbigniew Adam

KKW SLD Lewica Razem

3

Bandurski Artur Patryk

KKW SLD Lewica Razem

1

Szafrański Kamil Damian

KW Prawo i Sprawiedliwość

2

Pichor Paweł

KW Prawo i Sprawiedliwość

3

Borowski Stanisław

KW Prawo i Sprawiedliwość

TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17

5

Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03

10

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 „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

16

4

Mierzejewska Maja Honorata

KW Prawo i Sprawiedliwość

5

Skoczylas Beata

KW Prawo i Sprawiedliwość

6

Czarnecka Krystyna Barbara

KW Prawo i Sprawiedliwość

7

Bachanek Robert

KW Prawo i Sprawiedliwość

1

Kasiak Radosław

KWW Centrum Samorządowe

2

Kraszewski Mariusz Roman

KWW Centrum Samorządowe

3

Nojbert Monika

KWW Centrum Samorządowe

4

Nowosielska Bożena Agata

KWW Centrum Samorządowe

5

Szulkowski Artur Sylwester

KWW Centrum Samorządowe

6

Świderska Katarzyna Jolanta

KWW Centrum Samorządowe

7

Ziemiecki Bogdan Władysław

KWW Centrum Samorządowe
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Warsztaty na rzecz
ożywienia gospodarczego
Już po raz trzeci w tym roku odbyły się zainicjowane przez Starostę Powiatu Nowodworskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Partnerstwa Lokalnego warsztaty na rzecz ożywienia
gospodarczego w powiecie nowodworskim.
Współgospodarzami III warsztatów były gminy Pomiechówek i Nasielsk.
Zorganizowano je w Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.
Uczestników spotkania, m.in.: dyrektorów placówek, przedsiębiorców
i aktywistów społecznych przywitała Magdalena Biernacka - starosta powiatu nowodworskiego i Marzanna Boczek - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.
W pierwszej części warsztatów krótkie przemówienia wspomagane prezentacjami multimedialnymi wygłosili Dariusz Bielecki - wójt gminy Pomiechówek oraz Bogdan Ruszkowski - burmistrz Nasielska. Każdy z nich
omówił uwarunkowania stymulujące rozwój gospodarczy w swoich
gminach. Burmistrz Ruszkowski dodatkowo zaprezentował także kilkuminutowy film podsumowujący inwestycje z kilku ostatnich lat, które
zrealizowano w gminie Nasielsk. Wizualizację rozwoju Nowego Dworu
Mazowieckiego natomiast przedstawił burmistrz tego miasta - Jacek Kowalski.

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.

Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel. 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865
Stadion Miejski,
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

źródło www.pkw.gov.pl

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

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

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)

Bardzo pozytywnie przez uczestników warsztatów zostało przyjęte wystąpienie Kingi Szczypek – laureatki drugiego miejsca na najaktywniejszą
Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim. Pani Kinga omówiła walory wsi Cieksyn, m.in. Szlak Kolorowych Drzew, omówiła inicjatywy takie jak Festiwal Muzyki Wielopokoleniowej „Pępek” czy Strażnik Cieksasu
oraz wspomniała o pomyśle ścieżki guzikowej w Nasielsku, nawiązującej
do istniejącej dawano temu fabryki guzików.
Jednak warsztaty to nie tylko przemówienia, ale także ćwiczenia praktyczne w grupach. Drugą i trzecią część spotkania poprowadziła znana stałym
bywalcom warsztatów Jadwiga Olszewska-Urban – Master Trener, coach,
doradca szkolny i zawodowy oraz specjalistka public relations w jednej
osobie. Uczestnicy mieli za zadanie w kilkuosobowych drużynach przygotować po dwa projekty społeczno-gospodarcze i aktywizujące rynek
pracy, oparte na międzysektorowej diagnozie lokalnej powiatu nowodworskiego. Zakres projektów obejmował m.in. uszczelnianie lokalnych
wycieków (osób i finansów) we wszelkich firmach i instytucjach, wspieranie środowiska społeczno-gospodarczego, zachęcanie do tworzenia
nowych firm i instytucji. Wszystkie te projekty po ich przygotowaniu były
omawiane.
Na zakończenie spotkania, przed najbardziej wytrwałymi uczestnikami,
w krótkim recitalu zaprezentowała się Wiejska Spec Kapela z Cieksyna
na czele z Kingą Szczypek. Kolejne warsztaty odbędą się 6 listopada
w Czosnowie.
Michał B.

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

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
Ewa Laskowska – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Ziemiecka– ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski, Ewelina Gizińska.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a ponadto zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych
tekstach.
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reklam i ogłoszeń.

19.10.–1.11.2018; Życie Nasielska nr 22 (512)

Z SAMORZĄDU

3

OBRADOWAŁA RADA

Sala w Popowie Borowym na wokandzie
Na wniosek grupy radnych, w środę, 10 października br., miała miejsce
LII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku.
Głównym tematem spotkania była
kontrowersyjna inwestycja – budowa
sali sportowej przy szkole w Popowie
Borowym.
Jak na wstępie posiedzenia RM poinformował obecnych Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, w tej
sprawie odbyło się spotkanie grupy fachowców. Uczestniczyło w nim kilku
radnych, ale pozostali również chcieli
wiedzieć więcej na temat realizowanej
inwestycji. Dlaczego są wątpliwości?
Ściana szczytowa budynku, według
ustaleń mieszkańca Nasielska, inżyniera Rodryga Czyża, zagraża bezpieczeństwu użytkowników obiektu.
Wedle jego obliczeń, nośność ściany
została przekroczona o 100%. Mieszkańcy gminy postanowili interweniować i zapobiec katastrofie budowlanej.
Jak zauważył burmistrz, gmina także
interweniowała w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, które
miały użytkować obiekt. W związku
z czym pierwsze sugestie gminy odnośnie nieprawidłowości i zapytanie
w tej kwestii zostało skierowane do
projektanta w maju br. Przypomnijmy
przy tym, że wykonawcę wyłoniono
na początku marca br., zaś przetarg,
jak poinformował zgromadzonych
Radosław Kasiak, kierownik wydziału inwestycji, zamówień publicznych
i programów strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ogłoszony
był w grudniu ub.r.
– Pierwotnie hala miała być o troszeczkę innym wyglądzie (…). Ponieważ sytuacja na rynku z materiałami
jest jaka jest, to w maju wykonawca wstąpił do mnie i do inwestora,
żeby zmienić technologię wykonania zadaszenia. Zaakceptowaliśmy
te zmiany – poinformował zgromadzonych na sesji projektant, Piotr Krawiec. Zauważył on, że zezwalając na
inne, lżejsze pokrycie dachowe firma
nie wykonała nowych, odpowiednich
pomiarów, aby zniwelować błąd, jakim
jest brak wzmocnienia ściany szczytowej. Przyznał też, że jego firma po to
ma polisę ubezpieczeniową, aby w takich sytuacjach być zabezpieczonym.
To nie gmina bowiem, ale projektant
odpowiada za konsekwencje zmiany
projektu i związane z tym dodatkowe
koszty.
Radny Grzegorz Arciszewski zauważył, że zmiana projektu przez
wykonawcę w czasie budowy jest
kontrowersyjna. Jak powiedział, równie dobrze z jakąś tańszą propozycją
mogłaby, być może, wyjść inna firma, która zaproponowałaby od razu
takie rozwiązanie. Burmistrz Bogdan
Ruszkowski odpowiadając na ten zarzut zwrócił uwagę na fakt, że do przetargu stanęła tylko jedna firma. Radny
Marek Ostaszewski, zwrócił uwagę,
że firma wykonująca salę w Popowie
zajmowała się już budową sali w Budach Siennickich i tam także w trakcie
realizacji zadania zdecydowała się na
zmianę dachu.
– Najwyższy czas tę inwestycję zakończyć. Pomimo że ciężko to idzie.
Jeszcze raz dziękuję panom spo-

łecznikom – mówił radny Mirosław
Świderski. – Kiedy według was jest
możliwość wykonania projektu zamiennego uwzgledniającego kwestie
bezpieczeństwa? – pytał.
Jak poinformował projektant Piotr Krawiec, zlecona już jest dokumentacja,
aby wzmocnić ścianę i zostanie ona
wykonana w ciągu 2-3 tygodni.
– Zamkniemy sprawę dokumentacji,
najistotniejsze jest bezpieczeństwo.
Na zakończenie budynek badany jest
przez inspektora. Mamy taką sytuację,
że budynek jest w trakcie budowy,
także możemy wykonać wszystkie
prace, żeby budynek w momencie
oddania go do użytku był całkowicie bezpieczny – mówił projektant
i tłumaczył, że 9 maja br. jego firma
otrzymała zlecenie opracowania nowego dachu, zaś 11 maja br. otrzymała
pismo z pytaniem odnośnie wieńców. W opinii projektanta jego firma
nie miała wystarczającej ilości czasu,
aby przeanalizować odpowiednio
materiały, stąd wydano wtedy opinię,
iż budowa jest wykonywana zgodnie
ze sztuką budowlaną i nie ma żadnych
uchybień, chociaż nie była to prawda.

Trzecia ekspertyza, którą zlecił burmistrz, w celu rozwiania wszelkich
wątpliwości, potwierdziła obawy
inż. R. Czyża, że ściana grozi zawaleniem i potrzebuje wzmocnienia.
– Czy rzeczywiście wykonawca,
który zaproponował zmianę dachu
narobił tego bałaganu? – dopytywał
radny Mirosław Świderski. Interesowało go także dlaczego każdy z trzech
inżynierów analizujących projekt
obiektu przedstawia inne wyliczenia.
– To nie jest wina wykonawcy, tylko
ewidentnie nasza, biura projektowego
– powiedział projektant i dodał, że na
wyliczenia wpływają różne wskaźniki,
z których korzystają inżynierowie.
Radny Andrzej Malon, stwierdził natomiast, że gołym okiem było widać,
że termin odbioru inwestycji był już
dawno zagrożony.
– We wrześniu pytałem pana czy termin odbioru inwestycji jest zagrożony.
Mówił pan, że na pewno nie. Ja sobie
tego nie wyobrażałem. Widziałem jak
budowała się sala w Budach Siennickich – mówił do burmistrza Nasielska
radny Andrzej Malon, który od dawna
nie ukrywał, że ma duże wątpliwości
co do realizowania tej inwestycji. Przypominał parokrotnie fakt, że ta sama
firma, która budowała halę w Budach
Siennickich doprowadziła do tego,
że jedna ze ścian runęła.

Na sesji obecny był też Krzysztof
Mendalka, inspektor nadzoru inwestorskiego z ramienia Urzędu Miejskiego. Pod jego adresem kierowano
wiele zarzutów. Radni M. Ostaszewski
i G. Arciszewski zauważyli, że nie są
w przekonani, że inspektor faktycznie broni interesów gminy Nasielsk.
Padły nawet słowa, iż w ich opinii jest
on rzecznikiem nieobecnego na sesji
wykonawcy, czyli firmy Deta Company.
– W maju do projektanta trafiło zlecenie o zmianę projektu. Wykonawca
inwestycji miał termin do października
i zgodnie z umową miał ją skończyć.
W sierpniu była informacja o tym,
że skończy terminowo. Na sali nie
ma dużo technologii – kładzie się
posadzkę sportową, drabinki, tynki.
To jest sala gimnastyczna, nie wymaga mebli. Ta część, która jest nie
wyłączona, ona zbliża się ku końcowi. Ogrzewanie za pomocą nawiewu
u góry, to nie jest nic specyficznego,
co nie zostałoby zrobione – przekonywał inspektor Krzysztof Mendalka,
który w przeciwieństwie do radnego A. Malona nie widział zagrożenia

opóźnienia terminu odbioru inwestycji.

dzona, chociażby przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Radny Marek Ostaszewski zauważył,
że nieprawdą jest, że wykonawca ma
wszystkie prace pod kontrolą. Jego
zdaniem nie wiadomo ostatecznie,
jakie losy czekają salę gimnastyczną,
która miała być oddana do użytku
w październiku br. W trakcie dyskusji inż. Rodryg Czyż zgłosił wniosek
o zmianę nadzoru inwestorskiego
przy tej budowie. W jego bowiem
odczuciu, dotychczasowy inżynier,
już na tym etapie budowy popełnił kilka błędów i co próbował udowodnić
R. Czyż, nie jest w stanie właściwie
skontrolować tej inwestycji. Dowodził tego w dyskusji z inspektorem na
temat rodzajów śrub użytych w inwestycji oraz podłoża, na którym budowana jest sala. Inż. R. Czyż twierdził,
że budowa cały czas grozi zawaleniem i nieprawdą jest stwierdzenie, że
przyczyniła się do tego zmiana projektu nowego dachu. W jego przekonaniu inwestycja od początku przy
założeniu pierwotnego projektu groziła katastrofą budowlaną.

Cała sesja przebiegała dosyć burzliwie. Głos w sprawie sali zabierali
mieszkańcy gminy, także m.in. zaangażowany w sprawę Jarosław Ruciński. Ten temat jest na tyle ważny, jak
zauważyli radni, że w ich opinii wymaga kolejnej sesji. Wstępnie miała
się ona, na wniosek radnych odbyć
w czwarte,k 18 października br, jednak prawdopodobnie odbędzie się
już po wyborach. Co uda się przez
ten czas ustalić w sprawie Popowa
Borowego i jakie faktycznie będą dalsze losy budowy sali gimnastycznej
przekonamy się wkrótce.

– Dla mnie jest ważne, żeby ta sala
powstała. Powstały też jakieś
opinie i zarzucano mi, że
gmina chce zaoszczędzić
na bezpieczeństwie dzieci.
Absolutnie! Gmina nigdy
nie oszczędzała na bezpieczeństwie – mówił burmistrz
Bogdan Ruszkowski, który
przekonywał, że inwestycja zostanie dokończona
w taki sposób, aby spełniania wszelkie wymogi i była
bezpieczna dla dzieci. Na
zakończenie zostanie spraw-

Natomiast w dalszej część sesji,
10 października, radni poruszali wiele dodatkowych tematów. Pytali m.in. o rondo w Pniewie, które jak
tłumaczył burmistrz jest zaprojektowane, gmina ma zabezpieczone
na ten cel środki, ale brakuje chętnych wykonawców, którzy podjęliby się inwestycji. Rozmawiano
także o Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach,
które najprawdopodobniej zmienią swoją lokalizację. I nie będzie to
tak jak dotychczas się mówiło stara
szkoła w Nunie, ale szkoła w Świeszewie, gm. Świercze. Radni pytali
także o ceny biletów za usługi SKR
i możliwości ich obniżki, o mieszkania w Chrcynnie i listę oczekujących
na mieszkania socjalne i komunalne
oraz o najnowsze informacja na temat planowanej inwestycji ZZO Jaskółowo.
Na tym obrady zakończono.
E. Gizińska

Z UM

Utrudnienia w ruchu
1 listopada 2018r. w Nasielsku,
w godz. 7.00-15.00
wyłączone zostaną z ruchu pojazdów następujące ulice:
Cmentarna, Folwark oraz Żwirki i Wigury.
Natomiast w okresie
od 30 października do 2 listopada
będzie obowiązywał zakaz parkowania
na ulicy Cmentarnej.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Groźny wypadek
przy Tesco

Życie Nasielska nr 22 (512); 19.10.–1.11.2018

Wymusił pierwszeństwo

W czwartek, 4 października br., około godziny 17.00, wydarzył się bardzo
groźny wypadek na ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, na wysokości
sklepu Tesco. Młody kierowca samochodu BMW na pułtuskich numerach
rejestracyjnych potrącił na pasach piętnastoletniego mieszkańca Nasielska,
ucznia miejscowego gimnazjum. Samochód niewiele ucierpiał, natomiast
gimnazjalista odniósł poważne obrażenia. Zaistniała potrzeba przewiezienia
rannego do szpitala śmigłowcem.

W poniedziałek, 8 października br., w Żabiczynie, chwilę przed godziną 15.00, doszło do wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika,
iż kierujący samochodem osobowym marki Seat,
chcąc wykonać manewr skrętu w lewo wymusił
pierwszeństwo na nadjeżdżającym z przeciwka
motocykliście. Zadaniem strażaków było zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Poszkodowanego
w wyniku wypadku motocyklistę przetransportowano do szpitala. Podczas akcji ruch na drodze
wojewódzkiej nr 632, gdzie miał miejsce wypadek,
odbywał się wahadłowo.
(e)
fot. OSP Nasielsk

NA SYGNALE

BMW dachowało
Akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia trwała blisko godzinę, ponieważ życie chłopca było w najwyższym stopniu zagrożone. Obok służb medycznych brali w niej udział policjanci i strażacy.
Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ze wstępnych
ustaleń policjantów wynika, że 23-letni kierujący BMW uderzył w nastoletniego rowerzystę, który miał przejeżdżać przez przejście dla pieszych.
Kierujący autem był trzeźwy. Aktualnie prowadzone są szczegółowe wyjaśnienia okoliczności wypadku.
Wielu obserwatorów akcji ratunkowej zwracało uwagę na dziwne zorganizowanie tego skrzyżowania. Krzyżuje się tu powiatowa droga – ulica POW
z dochodzącymi do niej ulicami Polną i Wacława Sokolnickiego. Dochodziło tu wcześniej do niebezpiecznych zdarzeń, ale dotąd nie były one aż
tak groźne.
Problem bezpieczeństwa poruszających się po nasielskich drogach jest
tym bardziej skomplikowany, że prowadzony jest tędy ruch tranzytowy.
Władze zarówno gminy, jak i powiatu powinny jak najszybciej zadbać
o bezpieczeństwo pieszych, tym bardziej, że często są to dzieci.
(az)

FOOBSERWATOR

W sobotę, 13 października br., w centrum miasta, przy bezchmurnym
niebie nagle ulicami popłynęła woda. Było to wynikiem awarii, jaka wydarzyła się w trakcie budowy sieci kanalizacyjnej.
(AZ)
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Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

O

O
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W nocy z 22 na 23 września br. jednostki policji, straży pożarnej z Pułtuska i Nasielska oraz nasielskie pogotowie ratunkowe interweniowały
w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w Kowalewicach.
Kierujący BMW 28-letni mieszkaniec Nasielska stracił panowanie nad
pojazdem, zjechał z drogi i dachował.
– Dojechawszy na miejsce zdarzenia, zastaliśmy auto marki BMW, które wskutek dachowania znalazło się w rowie. Kierujący samochodem
młody mężczyzna znajdował się wewnątrz pojazdu. Wspólnie z ratownikami medycznymi wydostaliśmy poszkodowanego, który został przetransportowany przez ZRM do szpitala. Mężczyzna podróżował sam.
Z uwagi na podejrzenie kierowania w stanie nietrzeźwości od kierowcy pobrano krew do badań. Nie doznał obrażeń – informuje sierż. szt.
Milena Kopczyńska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Pułtusku.
Mężczyzna posiadał aktualny zakaz prowadzenia pojazdów.

(e.)

NA SYGNALE

NA SYGNALE

Prowadził
pod wpływem

Zginął potrącony
przez pociąg
Do nieszczęśliwego w skutkach zdarzenia doszło w sobotę, 13 października br., po godz.18.00 Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer
prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dowrze Mazowieckim, ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 68-letni mężczyzna przechodząc przez tory w Jackowie Dworskim w miejscu niedozwolonym,
został potrącony przez skład osobowy relacji Bydgoszcz-Warszawa. Mężczyznę przetransportowano do szpitala, gdzie niestety zmarł. Decyzją prokuratury ciało zostało skierowane na sekcję. Na miejscu zostały wykonane
czynności dochodzeniowo-śledcze z udziałem prokuratora. Ruch pociągów został wznowiony przed godz. 21.00.
(e)
O

S

Z

E

N
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E

W czwartkowy poranek, 11 października br., chwilę po godz.
7.0 0 w D ob rej Woli, 54 - letni kierowca Renault Laguna nie
dostosował prędkości do warunków na drodze i zjechał do rowu.
Jak informuje podkom. Szymon
Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim, mężczyzna po przebadaniu
miał blisko 3 promile alkoholu
w organizmie. Teraz odpowie za
jazdę po pijanemu i straci uprawnienia. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Samochodem podróżowały dwie
osoby, obydwie były pod wpływem alkoholu. W wyniku poniesionych obrażeń kierowca został
przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego
do szpitala.
(e.)
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Z DKK

Wspomnienia
o Marii
Rodziewiczównie
W sobotę, 13 października br., w nasielskiej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki. Pani Barbara Modzelewska w kilku słowach przypomniała wszystkim życiorys i twórczość
Marii Rodziewiczówny. Dyskusję
na temat zapomnianych już nieco
utworów autorki, choć niezwykle
interesującą, szybko zdominowały jednak rozmowy na temat spraw
lokalnej społeczności a także planowanego wyjazdu do teatru, z której
to wyprawy relacja już w następnym numerze. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach
DKK. Następne odbędzie się już
17 listopada br., rozpoczynamy
o godz. 11.30. Tym razem omawiać
będziemy książkę Iwony Kienzler
Prowokatorka. Fascynujące życie
Marii Dąbrowskiej. Zapraszamy.
EB

KULTURA

Życie Nasielska nr 22 (512); 19.10.–1.11.2018

Z NOK

Maski z papierowych
talerzyków
Na pierwszych warszt at ac h k reat y wnyc h
w t y m r o k u s z ko l nym, które odbył y się w c z wartek,
4 p a ź d z i e r n i k a b r.
w Nasielskim Ośrodku Kultury, uczestnicy
wykonywali maski.
Już po raz kolejny prowadząca zajęcia Beata
Olechowicz udowodn i ł a, że p rze dm iot y
użytku codziennego można bardzo kreatywnie wykorzystać. W tym
przypadku talerzyki papierowe mogą służyć dzieciom jako materiał
do plastycznych dzieł. Właśnie z talerzyków powstały wspaniałe, kolorowe maski z podobiznami zwierząt. I takim sposobem na koniec zajęć
zobaczyć można było: sowy, tygrysy, kotki, pieski i króliki.
Przypominamy, że zajęcia kreatywne odbywają się w NOK-u w każdy
czwartek: grupa I o godz.15.15 i grupa II o godz. 16.15.
E.G.

Z BIBLIOTEKI

Fantastyczna jesień
Spośród wielu gatunków literackich w październiku biblioteka proponuje czytelnikom zagłębienie się w świat literatury
z gatunku fantastyki i horroru. Do dyspozycji są nie tylko znani i sprawdzeni autorzy, lecz również debiutanci lub twórcy
nieco zapomniani. Na specjalnie przygotowanych półkach znaleźć można książki popularnych pisarzy tego nurtu: Andrzeja Pilipiuka, Jarosława Grzędowicza, Jacka Dukaja czy Jacka Piekary, jak również odkurzone i warte przypomnienia
Opowieści niesamowite niezrównanego Edgara Allana Poe czy, świetnie sfilmowane przez Romana Polańskiego, Dziecko
Rosemary Iry Levina. Nie zabrakło również autorów popularnych wśród wielbicieli opowieści z dreszczykiem: Deana Koontza, Stephena Kinga i Grahama Mastertona. Dla każdego czytelnika znajdziemy coś interesującego. Pozwolimy uchylić
rąbka fantastycznych światów, poznać marzenia o niezwykłych technologiach czy przeżyć chwile grozy.
Czy lubisz zasypiać ze smokami pod poduszką, czy może odbywać dalekie loty kosmiczne, przyjdź do nas koniecznie.
Zapraszamy serdecznie, drzwi do wyobraźni wielu autorów stoją u nas otworem!
EL

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.

WARTO PRZECZYTAĆ

Ludzie i potwory
Jedną z najtragiczniejszych kart w historii II wojny światowej są masowe mordy
na cywilach. To krwawe żniwo do dzisiaj
budzi w wielu pytanie, co musiało się stać
w głowach ludzi, którzy dopuszczali się
tych wszystkich potwornych zbrodni.
Einsatzgruppen była częścią hitlerowskiej
policji i służby bezpieczeństwa założoną w 1939 roku. Działała ona na zapleczu
niemieckich wojsk i krocząc tuż za armią
zajmowała się terrorem i mordowaniem
przeciwników III Rzeszy. Członkowie tej
organizacji wykazywali się przerażającą
bezwzględnością w wykonywaniu swoich
zadań, niektóre oddziały wręcz konkurowały ze sobą w liczbach przeprowadzonych egzekucji. Analizy tej formacji dokonał niemiecki historyk Helmut Langerbein w swojej publikacji Szwadrony śmierci Hitlera
Einsatzgruppen i logika masowej zbrodni.
We wstępie książki wspomniany jest eksperyment przeprowadzony
przez amerykańskiego psychologa Stanleya Milgrama w latach 60. Miał
on na celu zbadać posłuszeństwo ludzi wobec autorytetów. Jej uczestnicy mieli testować wiedzę innej osoby, (która została przedstawiona jako
uczestnik, a faktycznie była podstawionym aktorem świadomym brania
udziału w eksperymencie). Za błędne odpowiedzi testowany miał być
traktowany wstrząsem elektrycznym przez uczestnika. W rzeczywistości nie było żadnego wstrząsu, a ofiara tylko udawała, że go odczuwa.
Za każdy błąd dawka „prądu” się zwiększała, aż dochodziło do porcji,
która w rzeczywistości może zabić człowieka. Zdecydowana większość
uczestników nie przerwała swojego udziału w eksperymencie aż do momentu, gdy odpytywany przestał już reagować na kontakt.
Złowrogi eksperyment dobrze oddaje to, co próbuje zrozumieć z myślenia członków Einsatzgruppen autor książki. Czy byli to zwykli ludzie,
którzy tak poddali się wpływowi przełożonych i destrukcyjnej sile ideologii Trzeciej Rzeszy, że skłonni byli dokonać najgorszych rzeczy? Czy
może jednak trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje psychiczne,
by stać się potworem. Helmut Langerbein stara się sprawdzić, czy wśród
nich znaleźli się i tacy, którzy potrafili powiedzieć nie machinie przemocy. Ewentualnie potrafili po latach rozliczyć się z przeszłością i przyznać
do winy.
W książce spotkamy się ze szczegółową analizą członków zbrodniczej
organizacji. Helmut Langerbein stara się znaleźć jakiś wspólny mianownik pozwalający zrozumieć motywy popychające do zbrodni. Czy jest
to młodość, relacje rodzinne, rozprzestrzeniony w tych czasach antysemityzm? Ale wiele jest rozbieżności, takich jak chociażby wykształcenie.
Einsatzgruppen tworzyli zarówno ludzie wykształceni jak i niewykształceni.
Szwadrony śmierci Hitlera Einsatzgruppen i logika masowej zbrodni nie
jest łatwą książką, ale warto ją poznać, żeby zobaczyć jak elastyczna jest
ludzka psychika i ile czasami wystarczy, by stworzyć z ludzi armię bezrefleksyjnych zbrodniarzy.
Paweł Kozłowski

Z NOK

Chodź pomaluj
mój świat…
Kiedyś śpiewał tak zespół „Dwa
plus jeden”, a uczestnicy kółka plastycznego, które jest prowadzone w Nasielskim Ośrodku
Kultury, wcielili słowa tej piosenki
w życie. Postanowili pomalować
świat na swoich kartkach nie tylko na żółto i na niebiesko, ale na
wszystkie kolory tęczy. Tematem
przewodnim zajęć, które miały
miejsce we wtorek, 2 października br., była jesień. Dzieci malowały
tzw. martwą naturę, skomponowaną z jesiennych warzyw, owoców i kwiatów.
Przypominamy, że zajęcia te odbywają się co wtorek o godz. 15.30 i prowadzi je Leszek Gałężewski.

E.G.

19.10.–1.11.2018; Życie Nasielska nr 22 (512)

7

ROZMAITOŚCI

ZAPROSILI NAS

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

X Dziennikarski Podwieczorek
u Biskupa

Narodowe
Czytanie 2018

Już po raz 10. nasz diecezjalny duszpasterz, Ksiądz Biskup
Piotr Libera, spotkał się z dziennikarzami mediów kościelnych
i świeckich, w płockim Opactwie Pobenedyktyńskim.

Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Nasielsku włączyła się w ogólnopolską akcję pt. Narodowe Czytanie, zapoczątkowaną w 2012 r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Jej głównym celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie
poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

Chciał porozmawiać w kameralnej atmosferze, przy kawie i herbacie, o problemach
p orusz anyc h w me diac h .
To swoistego rodzaju wymiana
doświadczeń i wspólnego wyjaśnienia pewnych problemów
interesujących obydwie strony.
Spotkania te odby wają
się na prze łomie września
i października, w okolicach
Światowe go D n ia Śro dków Społecznego Przekazu.
W tych rozmowach nie ma żadnych elementów indoktrynacji
religijnej, a pytać można o tematy nieraz bardzo trudne.
W tym roku spotkanie to odbyło się we wtorek, 9. października,
i miało wyjątkowy charakter, ponieważ odbyło się po raz dziesiąty. Ten mały jubileusz sprawił, że na
koniec spotkania na stole zjawił się
tort, którym następnie sam Ksiądz
Biskup częstował swych gości.
Spotkania te od początku przygotowuje i prowadzi rzecznik prasowa
Diecezjalnej Kurii Płockiej, Elżbieta Grzybowska. Ona też utrzymuje
kontakt z poszczególnymi tytułami

W tym roku mija setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Aby podkreślić wagę tego wiekopomnego wydarzenia Para Prezydencka,

i dziennikarzami i chętnie dzieli się
swą wiedzą na interesujące media
problemy. Pani Rzecznik i Ksiądz
Biskup Ordynariusz uczestniczyli
we wszystkich dotychczasowych
spotkaniach. Miło nam donieść,
że we wszystkich dotychczasowych spotkaniach uczestniczyli
też przedstawiciele Życia Nasielska.
Takich osób, z Księdzem Biskupem
i panią Rzecznik, było tylko 5.
Ksiądz Biskup powitał serdecznie
swych gości, a następnie zwrócił
uwagę na orędzie papieża Franciszka na 52 . Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu
Prawda was wyzwoli W aspekcie
tego orędzia ks. Biskup zwrócił się
do ludzi mediów, aby fake newsy

zostały zastąpione przez dziennikarstwo pokoju. Następnie gosp odarz k rótko p rz yp omnia ł
o roku ś w. Stanisława Kostki,
380. Zebraniu Plenarnym KEP
w Płocku, o 40. rocznicy wyboru
św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
Tę problematykę niejako kontynuował pod koniec spotkania ks. kan.
dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, zwracając
uwagę na najważniejsze najbliższe
wydarzenia duszpasterskie w diecezji płockiej.
Na każde spotkanie dziennikarskie
zapraszany jest gość specjalny, mający duże doświadczenie i wiedzę
z dziedzin związanych z dziennikarstwem. W tym roku gościem
tym był ks. prał. Marek Gancarczyk – prezes Fundacji
Opoka, który przez wiele
lat był redaktorem naczelnym „Gościa Niedzielnego”.
Ksiądz Prezes podzielił się
swym wieloletnim doświadczeniem, związanym z pracą w dziedzinie mediów. Tu
warto dodać, że „Gość Niedzielny” to najczęściej kupowane i czytane pismo
w Polsce.

jako lekturę na tegoroczną, szóstą już edycję Narodowego Czytania wybrała Przedwiośnie autorstwa Stefana Żeromskiego.
Z tej okazji spotkaliśmy się w poniedziałek, 1 października br., na wspólnej
lekturze tejże powieści.
Była to ostatnia powieść tego pisarza, która została opublikowana w 1924
roku. Dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy
i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad
10 zagranicznych wydań Przedwiośnia. Doczekało się też dwóch ekranizacji (1928, 2001).

Tradycyjnie, na zakończenie
spotkania, zostało wykonane
„rodzinne” zdjęcie ludzi mediów obecnych na spotkaniu.
Andrzej Zawadzki

Kilka uczennic III klasy gimnazjum oraz VIII klasy szkoły podstawowej
przedstawiło swoim rówieśnikom i młodszym kolegom fragmenty lektury. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi: Przewodniczącą Rady Rodziców
- panią Beatą Skoczylas, Skarbnikiem Rady Rodziców - panią Wiolettą Zawadzką, Prezes Akcji Katolickiej - panią Haliną Kamińską, redaktor naczelną „Życia Nasielska” - panią Iwoną Pęcherzewską, dyrektorem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku - panią Moniką Nojbert oraz panią starszą aspirant Małgorzatą Młynarską z Komisariatu Policji w Nasielsku
poprzez piękne, głośne czytanie fragmentów literatury narodowej niewątpliwie przyczyniły się do promocji czytelnictwa i rozbudzania patriotycznych postaw.
W tym miejscu dziękujemy Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i razem z nami czytali Przedwiośnie. Mamy nadzieję, że tegoroczne
czytanie zdecydowanie zachęciło większość osób uczestniczących w tym
wydarzeniu do częstszego sięgania po klasyczne powieści, które naprawdę są ciekawe.
Ewa Kamińska
Wioletta Sadowska
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Z BIBLIOTEKI. XXXII rajd rowerowy

Pejzaże jesienne z historią w tle
Nadeszła jesień i powoli trzeba będzie żegnać rowery, gdyż pogoda
zapewne nie pozwoli na odbywanie dłuższych wycieczek. Łagodniejsze rozstanie z rowerowym
sezonem zapewniła miłośnikom
jazdy na dwóch kołach Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Nasielsku, organizując w niedzielę, 7 października 32.,ostatni
w tym roku rajd W krainie nasielskiego Prawdzica pod hasłem Pejzaże jesienne z historią w tle. Aura
okazała się nad wyraz łaskawa,
wplatając we włosy cyklistów złote
nitki słońca przez cały czas trwania
wyprawy. Trasę umożliwiającą podziwianie jesiennych pejzaży wybrali pracownicy biblioteki: Izabela
Mazińska wraz ze Stanisławem Tycem, dyrektorem placówki, który zadbał również o zrealizowanie
drugiej części hasła przewodniego,
czyli o tło historyczne wyprawy.
Zaplanowana trasa była dość długa,
liczyła bowiem około 35 kilome-

O

G

trów i, dziwnym zbiegiem okoliczności, właśnie 35 uczestników
stanęło w południe pod gmachem
biblioteki. Brawa dla dzielnych cyklistów, których nie odstraszyła liczba kilometrów do przebycia!
Peleton rozpoczął jazdę drogą
w kierunku Pułtuska, skręcając po
niedługim czasie na trasę w kierunku Kamionnej.
W tej niewielkiej miejscowości
w gminie Winnica w 1765 roku,
w rodzinie szlacheckiej, urodził się
Jan Tański, który mając 17 lat wstąpił
do zakonu kanoników regularnych
laterańskich. Z czasem zdobył wyższe wykształcenie teologiczne, dodatkowo interesowały go również
nauki ścisłe i historia. Ksiądz Jan
Tański był nasielskim proboszczem
oraz prepozytem – przełożonym
w Zgromadzeniu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich.
W miejscu jego narodzin znaleźć
można zapomnianą już nieco figurkę, ufundowaną niegdyś
przez członków rodziny
Tańskich. Na terenie, gdzie
był y rodowe posiadłości
można zaobserwować wyraźne ślady po założeniach
parkowych, pozwalające
wyobrazić sobie ogólnie

Ł

O

umiejscowienie domu rodzinnego
księdza Jana Tańskiego.
Trasa rajdu zawiodła nas następnie do
miejscowości Mieszki-Kuligi. Po drodze można było podziwiać pięknie
przebarwiające się na żółto i czerwono drzewa. Widok wierzb w oddali, lekko osnutych jesienną już mgłą,
wywoływał nostalgię i budził podziw
dla piękna przyrody. Chyba nikt nie
oparł się temu uczuciu.
Mieszki-Kuligi to gniazdo rodowe
rodu Mieszkowskich herbu Mora.
W okresie Królestwa Kongresowego Karol Mieszkowski pożyczał
znaczne sumy pieniędzy nasielskiemu magistratowi, jak również
kahałowi, czyli gminie żydowskiej
w Nasielsku. Natomiast jego kuzyn, Antoni Mieszkowski, w czasie
wojny rosyjskiej 1831 roku, został
mianowany przez generała Józefa
Chłopickiego na pułkownika jazdy
na Mazowszu. Po rodowym majątku Mieszkowskich również nie zostało zbyt wiele śladów. Staw wraz
z okalającymi go drzewami pozwala jedynie przypuszczać, jaki rozmach miały ich posiadłości.
Cóż, ciekawostki historyczne, choć
interesujące i w większości nowe
dla uczestników rajdu, były jedynie
przerywnikiem w tej wymagającej sporego wysiłku trasie. Dlatego
S

Z

też w połowie drogi do następnego
punktu wycieczki pani Iza zadbała
o „zastrzyk” energii rozdając rowerzystom pyszne batoniki. Pokrzepieni, ruszyliśmy w dalszą drogę do
Skoroszek, gdzie mogliśmy obejrzeć
zachowany bunkier, który pierwotnie
znajdował się w drewnianym, zapewne modrzewiowym dworze. Dodatkową atrakcją tego miejsca okazały
się dziko rosnące jabłka, które bardzo
przypadły do gustu cyklistom.
Ostatnim z punktów 32. rajdu była
wizyta w posiadłości pani Leokadii Sokolnickiej i jej syna, pana Daniela. Gospodarze przywitali liczną
grupę rowerzystów z otwartymi
ramionami. Czekało na nas przygotowane już wcześniej ognisko
E

N

oraz świetnie urządzone miejsce
do odpoczynku przy okazji jedzenia pieczonych kiełbasek, które po
wyczerpującej jeździe smakowały
znakomicie. Pan dyrektor zadbał
również o strawę duchową, czytając fragment z Chłopów Władysława Reymonta traktujący o jesieni.
Miłą niespodzianką był prezent od
gospodarzy – ogromna skrzynia
przepysznych jabłek, którymi goście mogli częstować się do woli.
Z żalem i łezką w oku żegnamy już
rajdy na czas zimy i z utęsknieniem
będziemy wyczekiwać wiosny,
która pozwoli nam znowu podążać
rowerowymi szlakami krainy nasielskiego Prawdzica.
E.B.
I

E

Życie Nasielska nr 22 (512); 19.10.–1.11.2018

9

REPORTAŻ

Z PARAFII

Nasielskie dożynki parafialne
O

W pierwszą niedzielę miesiąca,
7 października br., w kościele
pw. świętego Wojciecha obchodzono dożynki parafialne. Na
mszę świętą o godzinie 12.00
zjechali przedstawiciele wielu sołectw tej parafii z wieńcami dożynkowymi wykonanymi
ze zbóż, ziaren, warzyw, owoców
i ziół.

G

Ł

O
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żynkowego chleba i przełamali się
nim z parafianami.
Michał B.

Z
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Najbardziej okazałe przygotowali
mieszkańcy Studzianek, Kątnych,
Krzyczek Szumnych i Mazewa
Włościańskiego. Wszystkie one
zostały poświęcone przez księdza proboszcza na początku nabożeństwa.
Starostami dożynek byli państwo Dorota i Dariusz Gajewscy.
We mszy św. uczestniczyła starosta powiatu nowodworskiego
- Magdalena Biernacka, burmistrz
Nasielska - Bogdan Ruszkowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Jerzy Lubieniecki oraz radni Rafał Dłutowski, Henryk Antosik
i Krzysztof Frączak. Podczas eucharystii wystąpiła Nasielska Orkiestra
Dęta oraz Chór Lira – oba zespoły prowadziła Joanna Ostaszewska.
Kazanie w tym uroczystym dniu
wygłosił ksiądz Piotr Wilkowski.
Msza święta zakończyła się procesją wokół kościoła, a po niej ksiądz
proboszcz Tadeusz Pepłoński zaprosił wszystkich na plac przykościelny na gorącą grochówkę, którą
przygotowała restauracja Stary
Młyn. Na zakończenie uroczystości dożynkowych państwo Gajewscy wraz z Magdaleną Biernacką
- starostą nowodworskim i Bogdanem Ruszkowskim - burmistrzem
Nasielska, rozdawali bochenki do-

WOLONTARIAT

Wspierają i dają nadzieję
Pola Nadziei to program pomagający nieuleczalnie chorym na raka. Jego celem jest pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania hospicjów. Prowadzona jest edukacja dotycząca metod pracy z nieuleczalnie chorymi ludźmi oraz z osobami w żałobie.
W tym roku w Pola Nadziei w Nasielsku włączyli się również wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej nr 1. W niedzielę, 30 wrześnie br., pod czujnym okiem swych
G
Ł
O
S
opiekunów oraz pracowników O
Caritas zbierali fundusze do pu-

szek opatrzonych logo akcji, rozdawali ulotki, balony i cukierki.
P ropagowali w ten sp osób
w naszej społeczności postawę
otwartości na drugiego, szczególnie cierpiącego człowieka.
Dziękujemy za każdy życzliwy
gest wspierający program Pola
Nadziei.
EK
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Z SAMORZĄDU
Z HISTORII. Feliks Rostkowski
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Awanse dla
Samorządowiec i dobry gospodarz
bohaterów z Popowa
Na wstępny wniosek złożony w Ministerstwie Obrony Narodowej przez Urząd
Miejski w Nasielsku, decyzją Prezydenta RP – Pana Andrzeja Dudy, pośmiertnie awansowano do stopnia podporucznika bohaterów z Popowa Borowego:
Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”, Czesława Wilskiego ps. „Brzoza”, „Zryw”,
Hieronima Żbikowskiego ps. „Gwiazda”, „Twardowski” i Kazimierza Chrzanowskiego ps. „Wilk”, „Ketling” oraz ich dowódcę Mieczysława Dziemieszkiewicza
ps. „Rój”.
W związku z tym doniosłym wydarzeniem, 26 września 2018 roku w Pałacu Prezydenckim, odbyła się uroczystość nadania stopni oficerskich poległym bohaterom, w której uczestniczyli m.in. członkowie rodzin partyzantów.
Na ręce rodzin poległych patenty oficerskie przekazał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Andrzej Dera.

Feliksa Rostkowskiego wspominamy w chwili, gdy rozwija się kampania wyborcza. Zbliżają się wybory do
władz samorządowych gminy, powiatu i województwa. Fakt ten przywołuje pewne refleksje, a to dlatego,
że Feliks Rostkowski, którego postać
pragniemy społeczności naszej gminy i czytelnikom naszego pisma przybliżyć, przez większość swego życia
związany był z działalnością samorządową. Co więcej, przez 15 lat był
burmistrzem Nasielska.
Dlatego też w tekście będzie mniej
wiadomości o wydarzeniach z jego
życia, a więcej miejsca poświęcimy
ocenie Feliksa Rostkowskiego jako
samorządowca i w dodatku burmistrza.

Burmistrz Rostkowski nie był rodowitym nasielszczaninem, ale pokochał
to niewielkie, zaniedbane miasteczko. Coś go w nim urzekło. Co? Trudno
powiedzieć. Urodził się we wsi Górki
Wielkie gm. Winnica 1 czerwca 1866
r. Tam jego rodzice prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. On też
próbował pracy na roli. W Nasielsku,
gdzie zamieszkał po odbyciu służby wojskowej i po zawarciu związku małżeńskiego, także próbował,
wprawdzie bardzo krótko, realizować
się jako rolnik, a nawet mały przedsiębiorca. Los pokierował jednak inaczej
jego życiem, a nie było ono usłane różami. Bolesna była śmierć jego
pierwszej żony. Wkrótce przyszły też
choroby.
Trudno opisać wzruszenie towarzyszące rodzinom wobec uhonorowania ich
najbliższych, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. W imieniu starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” patent oficerski odebrał bratanek p. Marek Dziemieszkiewicz. W imieniu Władysława Grudzińskiego
ps. „Pilot” patent oficerski odebrała żona, p. Anastazja Rączka i córka, Helena
Śnieżko. Takie samo wyróżnienie awansowe w imieniu Czesława Wilskiego ps.
„Zryw”, „Brzoza” odebrał brat, p. Stefan Wilski, w imieniu Kazimierza Chrzanowskiego odebrał bratanek, p. Jacek Chrzanowski, a w imieniu Hieronima Żbikowskiego również bratanek, p. Ireneusz Żbikowski.
Liczne grono rodzinne i przyjacielskie towarzyszyło najbliższym krewnym
poległych, odbierającym patenty awansowe. Wśród gości asystujących
p. Markowi Dziemieszkiewiczowi można było zauważyć p. Reginę Świątecką,
niestrudzoną działaczkę na rzecz zachowania pamięci dokonań Mieczysława
Dziemieszkiewicza „Roja”. Paniom Anastazji Rączce i Helenie Śnieżko, żonie
i córce Władysława Grudzińskiego „Pilota” towarzyszyła p. Anna Śnieżko, autorka książki „Żona wyklęta” wraz ze swym mężem, wnukiem „Pilota”.
Po zakończeniu najbardziej wzruszającej części uroczystości nastąpiła chwila rozmowy z p. ministrem Derą, podczas której rodzina „Pilota” przekazała
Prezydentowi RP książkę p. Anny Śnieżko „Żona wyklęta”, opowiadającą losy
oddziału „Pilota” i jego ukochanej Anastazji, dziękując za uhonorowanie bohaterów poległych w walce z reżimem stalinowskim.
Po wpisaniu się obecnych do pamiątkowej księgi 100-lecia Niepodległości
naszego kraju goście zostali zaproszeni na elegancki poczęstunek w miłej,
niemalże rodzinnej atmosferze, wynikającej w dużej mierze ze świadomości
wspólnoty losów.
Jeszcze długo po zakończeniu uroczystości zebranym towarzyszyła zaduma i pełne emocji refleksje. Kiedy korzystamy z owoców wolności i dobrobytu, jakiego nasz kraj rzadko doznawał w swej burzliwej historii, pamiętajmy,
że naszą stabilizację zawdzięczamy również tym, którzy uparcie, nieraz wbrew
wszystkiemu, walczyli o niepodległy, wolny kraj szanujących się wzajemnie
i równych w świetle prawa obywateli; tym, którzy nigdy nie pogodzili się z niewolą i „zamordyzmem”.
Jednocześnie wzruszone rodziny poległych pragną wyrazić podziękowanie
burmistrzowi Nasielska – panu Bogdanowi Ruszkowskiemu za wspaniałą inicjatywę, która doprowadziła do uhonorowania ich krewnych, a także p. Pawłowi
Romanowskiemu, od którego pomysłu się zaczęło. Szczególne podziękowania należą się p. Markowi Maluchnikowi, bez którego zapału i kompetencji
to wszystko nie miałoby miejsca.
Serdecznie dziękujemy!
W imieniu rodzin poległych partyzantów: Anna Śnieżko

Wychowywał się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jeden z jego
przodków walczył w powstaniu listopadowym, czterech członków jego
najbliższej rodziny walczyło w powstaniu styczniowym.
Służba w wojsku carskim, a nawet
możliwość realizowania się jako oficera go nie pociągała. Nasz burmistrz
od dziecka marzył o zdobywaniu
wiedzy. Nie było to proste w tamtych
czasach. Raz dlatego, że brakowało
miejsc w szkołach. Zwłaszcza na wsi.
Po drugie oficjalne szkoły preferowały treści, które obecnie nazwalibyśmy w skrócie, prorosyjskimi. Wiedzę
i dyplomy zdobywano niekiedy dość
okrężną drogą. Tak było i z naszym
bohaterem. Tego chciał zaoszczędzić swojej córce i wcześnie umieścił
ją w szkole w Warszawie.
Dla kształtowania się osobowości
przyszłego burmistrza ważne było to,
że po trudnościach z pracą we własnym gospodarstwie w Nasielsku,
znalazł zatrudnienie w ówczesnym
urzędzie pocztowym, a następnie
w magistracie. Dostrzeżono jego
umiejętności i potencjał tkwiący
w nim. Kiedy w pewnym momencie spodziewał się nawet degradacji,
został wyróżniony jako pracownik
i przeniesiony do rządu gubernialnego do Warszawy, na stanowisko referenta oddziału administracyjnego.
Przyszła wojna i, zanim Niemcy zajęli Warszawę, otrzymał propozycję
ewakuacji do Kijowa. Otrzymał nawet
odpowiednie dokumenty i bilety. Z tej
propozycji rodzina Rostkowskich nie
skorzystała. Oznaczało to oczywiście utratę pracy. Wkrótce jednak zo-

stał zatrudniony przez zarząd miejski
Warszawy na stanowisku rachmistrza
w Wydziale Szpitalnictwa. I tu pracował do jesieni 1918 roku. A był to
czas, kiedy odradzające się państwo
polskie ustanawiało swoje porządki
i ustanawiało swoje władze.
I wtedy właśnie rozpoczął się nowy
etap w nasielskim życiu Feliksa Rostkowskiego. Trzykrotnie przyjeżdżały
do niego z Nasielska delegacje organizującego się zarządu miejskiego,
prosząc go o objęcie stanowiska burmistrza. Rostkowski wahał się. Na nic
się jednak zdały propozycje awansu na kierownicze stanowisko w Zarządzie warszawskim i perspektywa
wyższych zarobków. W dodatku wolał, jak pisze w swym pamiętniku, pracę trudniejszą, ale twórczą - „żywą”
gospodarczo i społecznie od pracy
„martwej” - papierkowej.

Już 12 listopada 1918 r. stawił się
w Nasielsku na swym stanowisku
pracy i od razu zabrał się ostro do „roboty”. A tej było co niemiara, wszak
był to czas pierwszej wojny światowej. Bieda aż piszczała. Ludziom
brakowało wszystkiego. Trzeba
było załatwić nawet chleb. Drugiego dnia powołano komisję sanitarną.
Zlustrowano wszystkie miejscowe
piekarnie i masarnie. Zajęto się zaopatrzeniem w ziemniaki i opał. Wielki
nacisk położył burmistrz na organizację szkolnictwa. Klasy szkolne były
umiejscawiane w różnych częściach
miasta. Nie było oficjalnie obowiązku szkolnego, ale burmistrz Rostkowski, pomny na swoje koleje losu robił
wszystko, aby szkoła była dla wszystkich dzieci dostępna.
I tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu Nasielsk się zmieniał. Oszczędnie
gospodarowano funduszami, a tych
właściwie wcale nie było. Burmistrz
często ryzykował. Nawet z tego powodu miał w pewnym momencie
kłopoty, ponieważ zapłacił rachunki miejskie własnymi pieniędzmi,
czyli nieformalnie udzielił pożyczki.
A nie prowadził przecież działalności
bankowej i nie mógł być pożyczkodawcą. Gospodarował skromnymi
środkami miejskimi oszczędnie, ale
z rozmysłem. Urząd miejski miał
w tym okresie tylko trzech etatowych urzędników i dwóch uczniów
biurowych. Interesantów załatwiano bezzwłocznie. Ślady tamtej działalności burmistrza Rostkowskiego
mamy do dzisiaj. To w pierwszym
rzędzie dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 1, budynek Palladium po byłej
rzeźni miejskiej, budynek dzisiejszego
DPS - u. Dzisiaj przyjęło się, że kosztorysy są przekraczane, za burmistrza
Rostkowskiego systematycznie uzyskiwano oszczędności. Na przykład,
dzięki oszczędnościom wynikłym
z dobrego gospodarowania publicznym groszem, pobudowano piękny
budynek domu dla nauczycieli. Jego
Urząd był przyjazny prywatnej inicjatywie. To przynosiło też w różny sposób korzyści miastu. Efektem tego jest
chociażby budynek w centrum miasta nazywany popularnie basztą.
Potrzeby były jednak wielkie i wiadomo było, że od razu wszystkiego
się nie zrobi. Ułożono plan zabudo-

wy miasta
i przystąpiono
do systematycznej pracy.
Młodzi, a nawet starsi nasielszczanie
nie wyobrażają sobie nawet,
jakie były potrzeby, jakie były zaniedbania i straty
wynikłe z okresu wojennego oraz
wojny bolszewickiej.

Przypomnijmy niektóre pozostałe
ślady działalności burmistrza Rostkowskiego: to zabrukowanie 10 ulic
i całego rynku, ułożenie chodników
wokół rynku, zadrzewienie ulic, budowa hal targowych na rynku, wybudowanie nowej elektrowni z salą
widowiskową, urządzenie skwerku
w śródmieściu, ułożenie w centrum
miasta kanalizacji ogólnospławnej,
urządzenie nowej targowicy tzw.
zwierzęcej, założenie ogrodu miejskiego, wykonanie boiska sportowego ze strzelnicą.
Niewątpliwie burmistrz Rostkowski był
człowiekiem sukcesu. Cieszył się szacunkiem współmieszkańców. Nie pasował jednak do ówczesnego ustroju
i kopano pod nim przysłowiowe dołki. Podejmował próby przedłużenia linii kolejowej od stacji do miasta, chciał
dokończyć kanalizowanie miasta, dokończyć budowę skwerku i wybudować salę widowiskową.
Burmistrz Rostkowski został niejako zmuszony do złożenia podania
o przeniesienie go na emeryturę.
Pewną satysfakcją było obdarowanie
go tytułem honorowego obywatela
miasta Nasielska. Burmistrz Rostkowski dostrzegał potrzeby mieszkańców
i starał się te potrzeby zaspokajać.
A po przejściu na emeryturę starał się
już w innym charakterze pomagać
mieszkańcom miasta. Są liczne dokumenty potwierdzające to stwierdzenie. II wojna światowa była trudnym
okresem w jego życiu. Był nawet więziony w Dachau. W Zielonce zmarła
mu druga żona. Po II wojnie światowej
pan Rostkowski nie uczestniczył aktywnie w życiu miasta, co nie znaczy,
że Nasielsk stał mu się obojętny. Pisał
pamiętniki i napisał pewnego rodzaju
rys monograficzny Nasielska. I chociaż powstał on w trudnym dla niego
okresie, gdy miał już bardzo wiele lat,
zawiera wiele ciekawych treści. Pisał
też ciekawe artykuły do prasy. Bardzo ciekawe są jego artykuły w piśmie 5 Rzek. Wiele osób wcześniej
urodzonych pamięta jeszcze burmistrza Rostkowskiego – szczupły wysoki pan chodził ulicami miasteczka
i patrzył na nie okiem gospodarza. Wiele z tego, co robiono w tym
okresie, bardzo mu się nawet podobało, niektóre inicjatywy budziły jego
wątpliwości. Pisał niekiedy o tym, ale
nie narzucał swoich rozwiązań. Do
władz miasta w roku 1958 skierował
pismo z propozycją, że jeżeli będzie
potrzeba, to on może służyć bezinteresownie swą radą. Gdyby go wtedy
posłuchano, nasielskie władze z pewnością uniknęłyby wielu wpadek.
Andrzej Zawadzki

19.10.–1.11.2018; Życie Nasielska nr 22 (512)
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DROBNE
Pranie dywanów i tapicerek Tel. 513 556
774.
Sprzedam działkę budowlaną
ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów kl. I ZSZ.Tel. 518 529 925.
DOMAlarmyMonitoringKameryMontaż
Naprawy Rozbudowy System&oacute.
Tel. 796 671 671.
Cyklinowanie i układanie podłóg.
Tel. 500 784 648.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni Panie
do opieki nad osobami starszymi oraz
sprzątaczkę. Umowa o pracę. Prosimy
o kontakt od pon. do pt. godz.8-16 pod
nr.tel.603-555-624.

Dyżury aptek

Przyjmę do pracy fryzjerkę z możliwością
zatrudnienia na pół etatu w Nasielsku.

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

Sprzedam działkę budowlaną z mediami
ul. Grabowa, 1067 m2. Tel. 505 991 432.
Sprzedam działkę budowlaną naroż-

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

ną o powierzchni około 1000 m2 przy

15.10.–21.10.2018 r.
Apteka z Uśmiechem ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.;
UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Tel. 889 307 122.

ul. Sosnowej w Nasielsku - media w granicy działki. Tel. 502 182 991.
Sprzedam drewno opałowe. Tel. 609

(red.)

927 506.
Kupię każde auto osobowe i dostawcze.
Stan, rocznik bez znaczenia. Najlepsze
ceny. Gotówka od ręki.Tel. 511 664 258.
Sprzedam jałówki cielne. Tel. 509 09
68 77.
Zatrudnię pracownika przy tynkach
gipsowych. Tel. 511 578 209.
Do wynajęcia pokój z kuchnią w Nasielsku
(wc, łazienka, C.O.). Tel. 602 793 096.
Sprzedam działkę budowlaną w Starych
Pieścirogach 1000 m2. Gaz, woda, prąd
przechodzi koło działki.Tel. 518 034 328.
Sprzedam działkę budowlana w centrum
Nasielska. Os. Krupki, 1km do Rynku.
Działka 700 m2, w pełni uzbrojona (prąd,
gaz, woda). 100 zł/m2 do uzgodnienia.
504-452-190.
Sprzedam działkę budowlaną na os.
Krupki, uzbrojona. Tel. 505 783 819.
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
z dnia 1 października 2018 r.

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.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Nasielska
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych
kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Nasielska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
1.

Numer
okręgu wyborczego
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

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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zam. Nasielsk,
zgłoszony przez KWW ZGODA I POROZUMIENIE

2.

PACOCHA Andrzej, lat 46, wykształcenie wyższe, członek Prawa i Sprawiedliwości,
zam. Nasielsk,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1
1

ARCISZEWSKI Grzegorz, lat 63, wykształcenie średnie, nie należy do partii politycznej,

3.

RUSZKOWSKI Bogdan, lat 53, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,
zam. Mazewo Dworskie „B”,
zgłoszony przez KWW MAŁA OJCZYZNA

4.

SADOWSKI Wojciech Antoni, lat 44, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,
zam. Nasielsk,
zgłoszony przez KWW RAZEM DLA NASIELSKA

5.

WŁODARSKA Renata, lat 35, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej,
zam. Jackowo Dworskie,
zgłoszona przez KWW RENATY WŁODARSKIEJ STAWIAMY NA ROZWÓJ

1

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Nasielsku
/-/Andrzej Laskowski

1

1

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 10 października 2018 r.
dla wyborców głosujących w obwodzie głosowania nr 10

1

Niniejszym informuję wyborców głosujących w obwodzie głosowania nr 10, obejmującym w swoich granicach
sołectwa: Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Jaskółowo, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki-Żabiczki,
Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe,
iż w związku z nie zakończonymi pracami budowlanymi prowadzonymi
w budynku Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym, Popowo Borowe 111, 05-190 Nasielsk, lokal stanowiący
siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 10 z siedzibą w tym budynku,
w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
nie będzie dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

1
1

OBWIESZCZENIE

1

Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku
z dnia 2 października 2018 r.

1

o skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów oraz unieważnieniu
rejestracji listy kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Nasielsku
w okręgu wyborczym nr 3

1
1
1
1
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

Na podstawie art. 436 § 1, 3 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,
1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku zawiadamia wyborców okręgu wyborczego nr 3, iż w dniu
2 października 2018 r. Uchwałą Nr 12/2018:
1.
Dokonano skreślenia Pani MILENY DOMAŃSKIEJ z listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego
Wyborców RAZEM DLA NASIELSKA w wyborach do Rady Miejskiej w Nasielsku, zarejestrowanej w okręgu
wyborczym nr 3, w związku ze złożonym przez kandydata na piśmie oświadczeniem o wycofaniu zgody na
kandydowanie.
2.
Dokonano unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego Wyborców
RAZEM DLA NASIELSKA w wyborach do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 3.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Nasielsku
Andrzej Laskowski

19.10.–1.11.2018; Życie Nasielska nr 22 (512)
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Nasielsk, dn. 10 października 2018 roku
ZPN. 6721.1.2018.15.BS

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk – Etap I
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk, uchwały
Nr L/407/2018 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk oraz uchwały Nr LI/416/2018 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września
2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk z późn. zm.
oraz w związku z art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 późn. zm.),

z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Jaskółowo – Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 października 2018 roku
do 21 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, II piętro, pokój nr 215, w godzinach od 8°° do 14°°. Przedmiotowy projekt dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.umnasielsk.bip.org.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 października
2018 roku o godzinie 1800 w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w JASKÓŁOWIE .
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia - 7 grudnia 2018 roku.
Uwagi mogą być wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005
roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

				

				

Burmistrz Nasielska
mgr Bogdan Ruszkowski

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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Dzień Edukacji Narodowej
– Pragnę podziękować Państwu za
oddanie dla uczniów, za okazywane
wsparcie, za ogromne poświęcenie
oraz wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów. To dzięki Waszemu zaangażowaniu przygotowujecie
uczniów do dalszej drogi życiowej,
dalszej edukacji, do udanego startu
w dorosłość. Wszystkim pracownikom oświaty oraz emerytom życzę
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym, dużo
zdrowia, radości, wytrwałości
i sił w pokonywaniu trudów dnia codziennego – tak Hanna Pietrzak dyrektor nasielskiego Centrum Usług
Wspólnych przywitała wszystkich
pracowników oświaty na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela. Odbyła
się ona w poniedziałek, 15 października br., w Nasielskim Ośrodku Kultury.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się m.in.: Magdalena Biernacka starosta nowodworski, Marzenna Boczek
dyrektor PUP w Nowym Dworze
Mazowieckim, radni RM w Nasielsku,
Monika Nojbert dyrektor MOPS, Halina Kamińska prezes Akcji Katolic-

kiej oraz pracownicy Centrum Usług
Wspólnych.
Uroczystość uświetnił program poetycko – muzyczny w wykonaniu
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Konstytucji 3 Maja. Młodzież recytowała wiersze i śpiewała piosenki
dedykowane nauczycielom poszczególnych przedmiotów, wskazując, jak
bardzo każdy z nich jest ważny i potrzebny w edukacji młodych ludzi.
Poezji towarzyszyły też piękne melodie grane przez młodych artystów: na
pianinie, gitarach, flecie poprzecznym
i skrzypcach. Młodzież za swój występ
otrzymała podziękowania, pamiątkowe dyplomy i słodycze. Dyrektor
CUW podziękowała też nauczycielkom, które przygotowały program:
Bożena Chrzanowska, Kinga Soliwoda, Ewa Wilczyńska, Joanna Ostaszewska.
Następnie dyrektorzy poszczególnych, gminnych placówek
oświatowych wręczyli nagrody wyróżnionym przez siebie nauczycielom
i pracownikom niepedagogicznym.

Na scenie pojawiali się kolejno:
Agnieszka Mackiewicz dyrektor SP
nr 2 im. Stefana Starzyńskiego, Katarzyna Świderska dyrektor SP nr 1 im.
Konstytucji 3 Maja, Grażyna Menich
– Masanowska dyrektor SP im. Jana
Pawła II w Dębinkach, Ewa Strzelczak
dyrektor SP im. Pierra’a de Coubertina w Budach Siennickich, Justyna
Nowacka dyrektor SP im. Mikołaja
Kopernika w Cieksynie, Cezary Wiśniewski dyrektor SP im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach,
Iwona Łyczkowska p.o. dyrektora SP
w Popowie Borowym, Agnieszka Pałaszewska dyrektor Samorządowego Przedszkola w Nasielsku i Żłobka
Miejskiego. Nagrody otrzymali także
pracownicy Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach.
W dalszej części uroczystości burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wręczył nagrody przyznane
dyrektorom szkół: Ewie Strzelczak,
Grażynie Menich – Masanowskiej
i Cezaremu Wiśniewskiemu.
Życzenia pedagogicznym i niepedagogicznym pracownikom nasielskiej oświaty złożyli także: Bogdan
Ruszkowski burmistrz Nasielska,
Magdalena Biernacka starosta nowodworski oraz Monika Nojbert
dyrektor MOPS.
Na zakończenie spotkania wszystkich gości zaproszono na słodki
poczęstunek.
(i.)

Jubileusz Małżeństwa
W dniu 21 września 2018 r. w nasielskim UM zostały wręczone pamiątkowe medale z okazji Jubileuszu Małżeństwa. Otrzymały je pary małżeńskie: Barbara i Leopold Kamińscy zam. Nowe Pieścirogi, Anna i Feliks
Latkowscy zam. Miękoszyn, Sabina i Jerzy Lisiccy zam. Nowe Pieścirogi,
Elżbieta i Paweł Sokolniccy zam. Nasielsk, Jadwiga i Józef Wawrzyńscy
zam. Nuna, Jadwiga i Stanisław Zasońscy zam. Popowo Borowe.

Z UM

Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk”
Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2018 r. otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt realizacji
zadania wyniósł ponad
38300,70 zł netto.
Dzięki powyższej dotacji
możliwe było usunięcie
i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest
z 47 posesji, w łącznej
ilości ok. 126,81 Mg(ton).
Wydział Środowiska
i Rozwoju Obszarów
Wiejskich
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List do Mieszkańców

Szanowni Państwo, kilka miesięcy temu postanowiłam wspólnie z grupą aktywnych,
kreatywnych ludzi stworzyć komitet KWW Renaty Włodarskiej Stawiamy na Rozwój.
Nasza decyzja była poprzedzona wydarzeniami, które miały miejsce w naszej Gminie.
Stwierdziliśmy, że nie stać nas na to, aby w obliczu jeszcze trwającej koniunktury pozyskiwania funduszy na dofinansowanie rozwoju naszego miasta i gminy, pozostawić
inicjatywę w rękach władzy, które nie potrafiły dotąd jej wykorzystać.
Szanowni Państwo, zarówno ja, jak i kandydaci do Rady Miejskiej z mojego komitetu
jesteśmy spełnieni finansowo. Każdy z nas ma pracę i nie kandydujemy dla korzyści
majątkowych. Kieruje nami troska o dobro i rozwój Miasta i Gminy Nasielsk.
Pomimo, że nie wygraliśmy jeszcze wyborów, to już wspólnie z Państwem udało nam
się kilka rzeczy zmienić. Przede wszystkim nasze protesty i zaangażowanie przyczyniły się do wycofania przez pana Burmistrza decyzji na zjazd z drogi, będącej jednym z warunków przeszkodzenia inwestorowi w otrzymaniu pozwolenia na budowę
ZZO Jaskółowo. Drugą sprawą, którą uważamy za wspólny sukces, jest opinia wykonana
przez pana Rodryga Czyża, której wyniki nagłośnione przez nasz komitet skłoniły Urząd
Miejski w Nasielsku do zamówienia ekspertyzy, ostatecznie potwierdzającej przekroczenie obciążenia ścian nośnych o ponad 350%. W ten sposób grożąca katastrofą budowa
sali gimnastycznej w Popowie Borowym została wstrzymana. Za nasz osobisty sukces
uważamy obecną kampanię wyborczą – kampanię, jakiej dotąd nie było w Nasielsku.
Pomagający nam w jej prowadzeniu ludzie, mieszkańcy Nasielska, którym tak, jak nam
leży na sercu dobro naszego miasta sprawili, że wzniosła się ona na miarę poziomu
XXI wieku. Zamiast oglądać twarze niemo spoglądające z bilbordów, mogli Państwo śledzić nasze poczynania na bieżąco w Internecie i mediach społecznościowych. Nie brakuje nam
wszystkim zapału, energii i pomysłów. Mamy wiedzę, doświadczenie i potrafimy ze sobą współpracować bez względu na dzielące nas poglądy polityczne.
Od kilku tygodni trwa aktywna kampania wyborcza wszystkich naszych kandydatów. Przedstawiliśmy Państwu swój program z wizją rozwoju naszego miasta i okolicznych wsi. Znamy doskonale sytuację finansową naszej Gminy i jej zadłużenie. Nie roztaczamy przed Państwem baśniowej wizji, będącej efektem popuszczania wodzów fantazji, bo nie mamy
czarodziejskiej różdżki. Każdy z nas ma natomiast świadomość, że być może za 5 lat zostaniemy z realizacji programu i obietnic rozliczeni.
Dlatego wyzwania, jakich się podejmujemy, to nie są propagandowe frazesy. Są to gruntownie przemyślane, przekalkulowane i przedyskutowane formy rozwiązań palących naszą
Gminę problemów. Zadawaliście nam Państwo wiele pytań, dotyczących spraw socjalnych, wizerunku naszego miasta, transportu, opieki zdrowotnej. Na wszystkie staraliśmy się zawsze rzeczowo i merytorycznie odpowiadać. Podczas prowadzenia kampanii z atencją wsłuchaliśmy się w głos mieszkańców, w Państwa głos. Wyszliśmy do Was, rozmawialiśmy na
spotkaniach, na ulicach lub w Waszych domach. Wysłuchaliśmy i wzięliśmy pod uwagę potrzeby wszystkich grup mieszkańców: osób starszych,
rodzin z dziećmi, młodzieży i niepełnosprawnych.
Drodzy Państwo, kocham to miejsce, Gminę Nasielsk. Tu się urodziłam i wychowałam, a teraz mieszkam z najbliższymi. Posiadam samorządowe
wykształcenie i doświadczenie. Dzięki kilkunastoletniej pracy w administracji oraz pełnieniu funkcji radnej powiatu nowodworskiego, wiem co
należy zmienić, aby urząd działał na korzyść mieszkańców. Jestem w pełni przygotowana, aby wziąć odpowiedzialność za nasze Miasto i Gminę.
Zawsze podziwiałam bezinteresowną pomoc jaką codziennie niosą mieszkańcom, nasi dzielni strażacy. Od kilku lat mam zaszczyt być Prezesem
Zarządu Odziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nasielsku. Bliskie są mi również sprawy wsi, codziennej ciężkiej pracy na roli. Już po raz
drugi mieszkańcy Jackowa Dworskiego udzielili mi mandatu zaufania, powierzając mi funkcję Sołtysa.
Jako przyszły Burmistrz będę łączyć, a nie dzielić mieszkańców, w pełni współpracować z Radą Miejską w Nasielsku. Nie jestem związana z żadnym układem ani nie należę do żadnej partii politycznej, bo uważam, że włodarze samorządowi na najniższym szczeblu administracji powinni
być apolityczni. Jednakże zapewniam Państwa, że bez względu na poglądy polityczne, będę współpracować z każdym samorządem dla dobra
naszego małego kawałka Polski – Miasta i Gminy Nasielsk!
Dla mnie zawsze liczy się człowiek, prawda i uczciwość. Potępiam obłudę, kłamstwo i manipulację. Ze wszystkich sił zadbam o ład, porządek
i pozytywną energię w Gminie Nasielsk. W drodze do realizacji tego celu nie jestem sama, wspiera mnie mój komitet „Stawiamy na Rozwój”
oraz wielu mieszkańców naszej Gminy.
Serdecznie Państwa zachęcam do udziału 21 października w wyborach samorządowych, które wskażą kierunek, w jakim przez następne lata
będzie się rozwijać nasze ukochane miejsce na mapie Polski – Gmina Nasielsk.
												
Z wyrazami szacunku
													
Renata Włodarska
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Jesienne sadzenie
roślin
Jesień jest dobrą porą na sadzenie wielu drzew i krzewów, zarówno owocowych, jak i ozdobnych, a także roślin cebulowych i bylin. Wilgotne i chłodne
powietrze ułatwia ich przyjmowanie się. Rośliny bulwiaste i cebulowe posadzone jesienią rozpoczynają wcześniej wegetację. Należy jednak zwrócić
uwagę na optymalny termin ich sadzenia. Gatunki roślin kwitnących wiosną
należy sadzić jesienią. Natomiast gatunki kwitnące latem i wczesną jesienią
lepiej jest posadzić wiosną. Zaleca się sadzenie niektórych roślin cebulowych
w drugiej połowie lata np. zimowitów, krokusów jesiennych, narcyzów czy
szachownic cesarskich, których cebulki ukorzeniają się najdłużej.
W październiku można jeszcze sadzić krokusy wiosenne, czosnki ozdobne,
kosaćce cebulowe, szafirki, przebiśniegi, lilie, tulipany. Gdy cebulki wsadzimy
do połowy października to lepiej się ukorzenią i wcześniej zakwitną wiosną.
Kwiaty cebulowe można sadzić na trawniku. Warto jednak pamiętać, że pozbawiając rośliny cebulowe liści w czasie koszenia trawnika ograniczymy
wzrost ich cebul. Lepiej jest więc posadzić je wśród niskich bylin, które wypełnią puste miejsca po ich przekwitnięciu. Zaleca się kupowanie cebul dużych i zdrowych, bez uszkodzeń. Cebule należy posadzić na głębokość trzy
razy większą od wysokości cebuli i dobrze podlać po posadzeniu. Po pierwszych przymrozkach zaleca się przykrycie posadzonych cebul, np. stroiszem
z gałązek sosny lub świerka, ściółką z kory, słomy lub torfu. Nie należy przykrywać cebul przed nadejściem pierwszych mrozów, gdyż możemy wtedy
zachęcić gryzonie do odwiedzenia naszych rabat. Ściółka czy gałązki zabezpieczają nie tylko przed mrozem, ale też przed wyrastaniem chwastów.
Należy jednak pamiętać, by wiosną zdjąć gałązki i słomę. Kora i torf użyty do
zabezpieczenia roślin na zimę może pozostać wiosną na rabacie.
Jesienią dobrze jest też zakładać żywopłot. Należy jednak pamiętać, że rośliny sadzone z przeznaczeniem na żywopłot strzyżony muszą być posadzone

gęściej. Należy zatem zakupić większą liczbę tych roślin. Żywopłoty nieformowane rosną szybciej, ale taki żywopłot wymaga więcej wolnej przestrzeni. Nie nadaje się więc do małych ogrodów.

PORADY
Z GMINY
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Młodzi startują
Szesnastoosobowa grupa młodych
ludzi z Nasielska w wieku do 29 roku
życia wzięła udział w bezpłatnym
szkoleniu „Młodzi na start” zorganizowanym przez gminę Nasielsk.
Odbyło się ono we wtorek, 9 października br., w sali kinowej Nasielskiego Ośrodka Kultury. Wydarzenie
było objęte patronatem Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju, zaś środki na ten
cel pochodziły z Funduszu Spójności
z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna. Głównym celem warsztatów było przedstawienie możliwości pozyskania środków unijnych na
rozpoczęcie własnej działalności oraz
wskazanie szkoleń, z których można
skorzystać.
Spotkanie składało się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy poświęcony był spotkaniu z psycholog
Anną Zbrodzką. – Państwa przyjście
dziś i uczestnictwo w tym szkoleniu
jest decyzją. Decyzją świadczącą
o tym, że chcecie o siebie walczyć
– mówiła pani psycholog. – Chcę
żebyście sobie przygotowali taką
walizkę informacji na wasz temat,
aby wiedzieć, co chcecie osiągnąć.
A także żebyście sobie uświadomili
już, z czego możecie korzystać i co
możecie oferować swojemu przyszłemu pracodawcy.
Tuż po jej wystąpieniu o swoich doświadczeniach w poszukiwaniu pracy i pozyskiwaniu dofinansowań do
działalności mówił Michał Brodowski. Przekonywał zgromadzonych do
obrania sobie konkretnego celu zawodowego w życiu, który ma odniesienie do pasji i zainteresowań. Sam

realizuje się w branży muzycznej i,
jak zapewniał, dzięki temu, że łączy
hobby z pracą, ma z niej prawdziwą
satysfakcję. Kolejnym prelegentem
był Tomasz Bieńkowski, który także
pozyskuje fundusze na swoją działalność. Zajmuje się tłoczeniem soków,
których w trakcie szkolenia mogli
skosztować uczestnicy. – Dotacje
są, tylko trzeba poszukać tych właściwych dla siebie. Mnie się udało.
Teraz pracuję, niestety i po 20 godzin dziennie, ale są efekty – mówił
pan Tomasz.
W ostatnim etapie podjęto już konkretne rozmowy ze zgromadzonymi, aby wskazać im konkretne
działania.
Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, pani Iwona Kamińska, zaproponowała zarejestrowanie się
w urzędzie i pozyskanie statusu bezrobotnego. Dzięki temu PUP może
chociażby skierować daną osobę na
staż, szkolenie czy do pracy. Dużą
pomocą są też prace interwencyj-

ne, dzięki którym pracodawca dostaje w części zwrot za utrzymanie
pracownika. Może się okazać, że to
wystarczająco atrakcyjna dla niego możliwość, aby zdecydować się
na zatrudnienie danego pracownika. Pani Iwona mówiła też o pomocy, jaką można od PUP uzyskać na
otworzenie własnej działalności.
Spotkanie zakończyło wystąpienie
pana Alberta Jaworskiego z Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty
Narwi, który mówił o tym, jak można pozyskać wsparcie w wysokości
100 tys. zł. z tej właśnie organizacji. Poruszone zostały także tematy dotyczące możliwości szkoleń,
które są certyfikowane z Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wszyscy uczestnicy szkolenia
otrzymali od gminy gadżety związane ze szkoleniem oraz broszury
informacyjne.
E.G.

Wybierając rośliny do ogrodu należy zwracać uwagę na ich zimotrwałość.
Niektóre przy zbyt niskiej temperaturze mogą przemarzać.
Brzoskwinie, czereśnie, morele lepiej jest sadzić dopiero wiosną, gdy minie
ryzyko przymrozków.
Warto też poszukać drzew i krzewów tolerancyjnych, mało kłopotliwych
w uprawie, odpornych na szkodniki i choroby. Należy wybierać odmiany,
które mają smaczne owoce i są obficie owocujące. Drzewka kupowane
w sklepach mogą posiadać indywidualne etykiety producenta, najlepiej,
jeżeli są z informacjami o sile wzrostu, podatności na choroby, czasie dojrzewania owoców. Czasami rośliny mają etykiety pomarańczowe, które
oznaczają, że drzewko jest wolne od wirusów.
Kupując drzewka należy zwracać uwagę na jego wysokość, liczbę pędów i korzeni oraz jakość kory, która powinna być gładka, jędrna, bez objawów chorób
i zranień. Należy też zwrócić uwagę, czy drzewko nie ma zgorzeli i zrakowaceń
na gałązkach. Lepiej wybierać drzewka z prostym pniem o średnicy powyżej
10 mm i dobrze rozwiniętym i nieprzesuszonym systemem korzeniowym.
Bardzo groźne dla kondycji roślin jest przesuszenie systemu korzeniowego.
Kupując rośliny z gołym korzeniem należy zadbać, by ich korzenie nie przeschły. Warto jest zabezpieczyć je na czas transportu np. zwilżając wodą ich korzenie i owijając je folią.
Zakupione drzewka, których nie możemy niezwłocznie posadzić, należy zadołować w zacienionym miejscu w ogrodzie (wykopać dołki i umieszczone
tam korzenie roślin obsypać ziemią i podlać). Przez cały sezon można sadzić
rośliny (zarówno drzewa, krzewy jak i byliny) sprzedawane w pojemnikach.
Najlepiej jednak przyjmują się te posadzone wiosna czy jesienią.
Jesienią, w październiku i listopadzie można sadzić jabłonie, aronie, morwy,
leszczyny, porzeczki, maliny, jeżyny, świdośliwy, grusze, winorośle czy aktinidie.
W październiku można też dzielić i sadzić kępy traw ozdobnych i bylin, rogownic, floksów szydlastych, ubiorków wiecznie zielonych, dąbrówki rozłogowej, rozchodników, funkii, astrów alpejskich, a także kłącza konwalii,
rabarbaru, cząbra i lubczyku. Na początku października można też ukorzeniać
sadzonki bukszpanu i innych roślin zimozielonych np. barwinka czy bluszczu.
Elżbieta K.

ROŚLINA MIESIĄCA

Miechunka rozdęta
Jedną z roślin wieloletnich, mało wymagających, całkowicie mrozoodpornych, jest
miechunka, której największą ozdobą są pomarańczowe osłonki kulistych owoców. Znanych jest ok. 80 gatunków miechunek, które
nie tylko urzekają swoją urodą, ale mają też
smaczne owoce. Najbardziej słodkie owoce
mają miechunki: rozdęta, peruwiańska i pomidorowa. Gdy owoce miechunki dojrzeją, można je ususzyć, czy przyrządzić z nich dżemy,
galaretki, nalewki (jadalne są owoce dojrzałe).
Miechunka kwitnie pod koniec maja. Kwiaty
miechunki nie są tak atrakcyjne, jak rozdęte
osłonki owoców przypominające kolorowe
lampioniki, które pozostawione na pędach roślin będą ozdobą ogrodu do zimy.
Dorastająca do 50 - 100 cm roślina należy do
roślin ekspansywnych, dlatego należy kontrolować jej rozrost, np. przez posadzenie jej w dużej donicy bez dna
Wykorzystywana jest do obsadzania wiejskich rabat obok niskich krzewów np. jałowców czy bylin, np. jeżówek,
przetaczników kłosowych, szałwii. Miechunka uprawiana jest bezpośrednio z siewu lub przez rozłogi.
E.K.

19.10.–1.11.2018; Życie Nasielska nr 22 (512)
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ROZMAITOŚCI

Z GMINY. Mazewo Włościańskie
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Mieszkańcy odnowili figurkę Dzień Polskiej

Harcerki

W n i e d zi e l ę, 7 p a ź d zi e rn i k a
2018 roku, tuż przed rozpoczęciem uroczystości dożynkowych
w nasielskim kościele parafialnym
odbyło się poświęcenie odnowionej przydrożnej figurki w Mazewie
Włościańskim. Aktu tego dokonał
proboszcz nasielski, pełniący jednocześnie funkcję dziekana nasielskiego,
ksiądz kanonik Tadeusz Pepłoński.
W słowie skierowanym do dużej grupy wiernych przybyłych na tę uroczystość, ksiądz dziekan mówił o roli
przydrożnych figurek, krzyży i kapliczek w życiu lokalnych społeczności, a także w życiu naszego narodu.
Są one w polskiej tradycji wyrazem
przywiązania ludu bożego do Ojczyzny i Kościoła. Łączą one lokalne społeczności. Tu ksiądz dziekan
przypomniał w nieco anegdotycznej formie nie tak odległe czasy, gdy
w majowe wieczory nawiązywano
śpiewem pieśni maryjnych przy „granicznych” figurkach kontakt z mieszkańcami sąsiedniej wioski. Była to
niekiedy forma swoistego rodzaju rywalizacji, kto ładniej i głośniej śpiewa.

Odnowiona figurka na granicy Mazewa Włościańskiego i Nasielska posadowiona jest na działce użyczonej
gminie Nasielsk przez państwa Dorotę i Dariusza Krajewskich. Wcześniej w miejscu tym była już figurka.
Wybudował ją w 1966 r. ówczesny
właściciel tej działki, pan Tadeusz Witkowski. W chwili obecnej wymagała
ona renowacji. Społeczność Mazewa
Włościańskiego, na czele z obecną
panią sołtys, Dorotą Krajewską, postanowili na ten cel zadysponować fundusz sołecki. Środki funduszu zostały
zwiększone poprzez prace wykonane społecznie przez mieszkańców
Mazewa Włościańskiego. W efekcie
wybudowana została piękną
kamienna figurka. Prace kamieniarskie wykonała firma
z Przasnysza, specjalizująca
się w budowie tego rodzaju
obiektów.

wodziła pani Teresa Wrońska – nauczycielka religii w szkołach gminy
Nasielsk, ostatnio wyróżniona medalem „Zasłużony dla katechizacji.
Korzystając z okazji przypomnę, że
kiedy przed laty „Życie Nasielska”
zajęło się problemem przydrożnych
krzyży, figurek i kapliczek okazało
się, że jest ich w naszej gminie prawie 600. Wtedy, a było to ponad
15 lat temu, tylko przy dwudziestu
odbywały się okazjonalne spotkania
religijne. Pani sołtys z Mazewa Włościańskiego zapewniała, że będzie się
starała przywrócić modlitewne spotkania przy tych figurkach.
Andrzej Zawadzki

Uroczystość przy figurce wypadła okazale. Zanim figurka
została poświęcona, zebrani
przez dłuższy czas modlili się.
Modlitwie różańcowej prze-

W tym szczególnym roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania Niepodległości, harcerki poznały kobiety, które walczyły o Niepodległość. Instruktorki natomiast, w swoim gronie, dyskutowały na temat, co
to znaczy być Kobietą Niepodległą.

Koncert patriotyczny
W niedzielę, 14 października br., wieczorna msza święta w kościele p.w. św. Wojciecha w Nasielsku miała szczególną oprawę muzyczną. Odbyła się ona w ceremonii według Mszy Polskiej Jana Maklakiewicza z 1944 roku.
Wykonana została przez nasielski chór Lira ze specjalnym udziałem sopranistki, pani Agnieszki Sztabnik - Baran
przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Jońca.
Dzieło to powstało, aby podtrzymywać w Polakach nadzieję na szybkie wyzwolenie kraju spod okupacji hitlerowskiej.
O

Warto dodać, że trwają przygotowania do utrwalenia tego materiału na płycie CD. Wkrótce Msza Polska zostanie zaprezentowana także, w tym samym
składzie, na koncertach w Płońsku (11 listopada br.) i w Pułtusku (18 listopada br.).
Michał B.

Zaraz po zakończeniu mszy św., napełnione wiarą, kierowały się w cztery strony świata, a właściwie Warszawy. Zuchenki udały się na swoją grę,
która odbyła się w Ogrodzie Saskim i polegała na odnalezieniu Superbohaterów, ponieważ zło szerzyło się bez ustanku. Aby to zrobić, cofnęły
się w czasie i poznały Kobiety Niepodległości, które nauczyły ich swo-

ich supermocy, takich jak odwaga, bystrość, wytrwałość czy empatia.
Nasze dzielne zuchenki stworzyły całą armię nowych Superbohaterów!

U NAS

Po mszy św. parafianie, którzy pozostali w kościele, mogli wysłuchać kilku utworów patriotycznych w tym wyjątkowym wykonaniu. Były to m.in.: Rota, Morze
nasze morze czy Pierwsza Brygada. Nad tym repertuarem nasielski Chór Lira
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jońca pracowali wspólnie od wielu miesięcy.

Był piękny październikow y poranek.
Pierwsza niedziela
miesiąca. Chwilę po
godzinie 7.15 nasielskie harcerki i zuchenki pod wodzą
swojej hufcowej,
phm. Katarzyny Zaremba oraz pwd.
Magdaleny Szuleckiej i pwd. Martyny
Mauer, a także swoich drużynowych pwd. Pauliny Pawłowskiej i przybocznej sam. Julii Mandykowskiej wyjechały do Warszawy, aby wspólnie świętować wyjątkowy dla nich dzień. Uczestniczyły we mszy św. w
katedrze św. Floriana, by w skupieniu modlić się w intencji tych harcerek,
które odeszły na Wieczną Wartę oraz w intencji ich samych – prosiły o łaskę i wsparcie w przemierzaniu kolejnych kilometrów harcerskiego szlaku.

G

Ł

Po południu Mazowiecka Chorągiew Harcerek spotkała się na wspólnym
apelu. Pojawili się również przedstawiciele Klubu Miłośników Polskiej Harcerki, którzy tradycyjnie już wręczyli każdej harcerce i zuchence symboliczną różyczkę.
E.K.
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PO GODZINACH

KINO NIWA ZAPRASZA
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.
17–21 października, GODZ. 19.00

Serce nie sługa
Komedia romantyczna;Polska;Czas trwania:1 godz.30min.

Film o poszukiwaniu miłości. To zabawne i przejmujące spojrzenie na współczesne związki. Związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość, choć w
głębi duszy, właśnie na taką prawdziwą miłość czekają. Nie jest jednak łatwo odnaleźć swoją drugą
połówkę, nawet jeśli spędza się bardzo dużo czasu
na randkowaniu.
24–28 października, GODZ. 15.00

Kopciuszek.
Historia prawdziwa
Animacja; USA; Czas trwania: 1 godz. 27 min.

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04
Udało Ci się nagromadzić sporo niezałatwionych w terminie spraw. Musisz się
z nimi jak najszybciej uporać, bo wokół
Ciebie narastają niewypowiedziane oczekiwania i pretensje. Znajdź czas dla siebie.

Waga 23.09-23.10
Pamiętaj, że nie masz wpływu na wszystko,
co się dzieje. Staraj się nie ulegać stresom
i nie zrywać przyjaźni pod wpływem impulsu, bo będziesz tego żałować. Zrób sobie wolne i wybierz się na wycieczkę.

Byk 21.04-20.05
Atmosfera w pracy staje się nie do wytrzymania, a będzie jeszcze gorzej, bo niebawem możesz się spodziewać zwiększenia
obowiązków. Nie daj się zwariować i chociaż w weekendy zwolnij tempo.

Skorpion 24.10-22.11
Wyjaśnij stare nieporozumienia, a będzie Ci
łatwiej zacząć od nowa. Zamiast grać siłacza,
bądź po prostu rozważny i nie wstydź się prosić o pomoc. Warto trochę bardziej powalczyć o swoje interesy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Odpuść sobie teraz stosowanie zbyt intensywnych metod wychowawczych wobec
dzieci, bo i tak nic nie osiągniesz. Nie zaczynaj teraz przemeblowania, bo szybko zrobi
się z niego remont generalny.

Strzelec 23.11-21.12
Uważaj, bo w sprawach służbowych zabraknie Ci wystarczającej dozy elastyczności
i skłonności do pójścia na kompromis. Pamiętaj o konsekwencjach. Spędzaj czas aktywnie, nie siedź przed komputerem.

Rak 22.06-22.07
W kwestii ważnych życiowych decyzji wykaż się teraz wielką rozwagą. Daj sobie czas
na przemyślenia i nie działaj pochopnie.
Swoje plany inwestycyjne trzymaj w tajemnicy, bo inaczej nic z nich nie będzie.

Koziorożec 22.12-20.01
Unikaj teraz negatywnych uczuć i nie bądź
zaborczy w stosunku do osób, na których
Ci zależy, aby nie uciekły spod Twoich nadopiekuńczych skrzydeł. Dobrze Ci zrobi
zmiana diety, unikaj nadmiernej ilości kawy.

Lew 23.07-23.08
Nadszedł czas na poważne inwestycje. Możesz teraz wiele zyskać, ale zanim podejmiesz
ostateczne decyzje finansowe skonsultuj je
z fachowcami. Zbyt duża ilość obowiązków
odbije się na Twoim zdrowiu.

Wodnik 21.01-19.02
Zanim zaczniesz pomagać i pośredniczyć, trzy razy się zastanów, o co na prawdę chodzi i kto kim manipuluje. Sytuacja
sama się rozwiąże, a Ty unikniesz problemów. Unikaj niepotrzebnych dyskusji.

Panna 24.08-22.09
Znajdziesz się w niekomfortowej sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem okaże się wycofanie
z konfliktowych relacji. Nie ufaj nowym znajomościom. Masz szansę na zdobycie lepszej
posady, ale musisz działać szybko.

Ryby 20.02-20.03
Bardzo możliwe, że popsują się relacje
w Twoim związku. Nie daj się wyprowadzić
z równowagi. Najwyższy czas zwolnić tempo i zastanowić się nad tym, na czym tak naprawdę Ci zależy.

Po przybyciu na królewski bal, Kopciuszek i jej
przyjaciele odkrywają sekret. Okazuje się, że
prawdziwy książę został zamieniony w mysz, a
jego miejsce na dworze zajął oszust, kontrolowany
przez podstępną wiedźmę. Aby uratować księcia i
pokonać siły zła, Kopciuszek uda się w niezwykłą,
zaczarowaną podróż. Wspierana przez wiernych
towarzyszy...
24–28 października, GODZ. 17.00

Johnny English: Nokaut
(z napisami)
Komedia, szpiegowski; Francja, USA,Wielka Brytania; Czas
trwania: 1 godz. 28 min.

Johnny English powraca! Nowa przygoda zaczyna się w momencie, w którym olbrzymi cyber-atak ujawnia wszystkich tajnych agentów Wielkiej
Brytanii, a ich szef zapowiada, że to dopiero początek kłopotów. Tajne służby mogą teraz liczyć
tylko na niego - Johnny’ego Englisha. Niedawno
zdegradowany, prowadzi zajęcia w jednej ze szkół.
To właśnie wtedy zostaje ponownie powołany na
dawne stanowisko, by zdekonspirować przebiegłego hakera, który zagraża bezpieczeństwu państwa.
24–30 października, GODZ. 19.00

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.

www.noknasielsk.pl
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STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

NASIELSK BASZTA TEAM

Co robimy, jak działamy?

Basztowy biegowy
weekend

Od połowy 2016 do końca 2017 roku
działaliśmy jako grupa niezrzeszonych wolontariuszy na terenie gminy
Nasielsk. W tym czasie wyłapaliśmy
i zabezpieczyliśmy ok. 100 psów, licząc w tym cztery mioty szczeniąt.
Bazowaliśmy na naszych domach
tymczasowych oraz współpracowaliśmy z wolontariuszami Psa Na
Zakręcie. Wszystkie psy przez nas zabezpieczone były czipowane, szczepione, dorosłe zwierzęta kastrowane,
następnie szukaliśmy im domów stałych. Przez cały rok 2017 z naszej gminy nie trafił do schroniska w Chrcynnie
żaden pies. Gmina dzięki naszej pracy
zaoszczędziła w roku 2017 około 25
tysięcy złotych. Jedyne koszty, jakie
poniosła, to częściowe koszty opieki weterynaryjnej, jednakże w dużej
mierze były pokrywane z datków.

Już dawno nie mieliśmy takiego biegowego maratonu, jak
w miniony weekend,
zakończonego mnóstwem emocji i bardzo dobrych lokat.

Nasielska, rozmowy z właścicielami
psów /kotów.
3. Edukujemy dzieci i młodzież
w szkołach i przedszkolach na temat
odpowiedniego traktowania zwierząt,
przygotowujemy program lekcji wychowawczej poświęconej temu tematowi.

Na początku roku 2018 postanowiliśmy przekształcić się w stowarzyszenie zwykłe. Nadal jesteśmy grupą
wolontariuszy działających bezpłatnie
w obronie praw zwierząt bezdomnych oraz właścicielskich na terenie
gminy Nasielsk. Głównym celem stowarzyszenia jest pomoc zwierzętom
w potrzebie, przeciwdziałanie zwiększaniu się populacji zwierząt bezdomnych, edukacja społeczeństwa oraz
przeciwdziałanie okrucieństwu wobec zwierząt.

4. Pomagamy zwierzętom bezpańskim tj. dokarmiamy zwierzęta wolno żyjące, zabezpieczamy dobrostan
zwierząt w domach tymczasowym
(3/4 to są nasze prywatne domy) lub
innym zorganizowanym miejscu dostosowanym do przetrzymywania
zwierząt domowych. Gmina oddała do dyspozycji Stowarzyszenia dwa
boksy. Umieszczamy tam znalezione
psy i opiekujemy się nimi, zapewniamy im karmę, sprzątamy, zapewniamy opiekę weterynaryjną.

1. Działamy na rzecz zmniejszenia
populacji bezdomnych zwierząt poprzez organizowanie we współpracy
z gminą akcji sterylizacji/kastracji, czipowania i rejestracji zwierząt – gmina przeznaczyła ekstra 20 tys. zł na
akcję kastracji psów właścicielskich.
Wyłapujemy dziko żyjące suki/ kotki, które co pół roku się rozmnażały
i kastrujemy.

5. Równolegle zajmujemy się promowaniem zwierząt oraz przygotowujemy je do udanej adopcji (czipowanie,
szczepienie, leczenie, kastracja, nauka
chodzenia na smyczy, funkcjonowanie w mieście, zapewnienie pomocy
behawioralnej itp.)

2. Staramy się edukować społeczność
gminy Nasielsk na temat dobrostanu
zwierząt oraz konieczności kastracji zwierząt domowych, w oparciu
o czynniki etyczne i ekonomiczne, są
to: ulotki, cykliczne artykuły w Życiu

6. Pomagamy zwierzętom właścicielskim w przypadku trudnej sytuacji
życiowej ich opiekunów karma, leczenie, kastracja, budy itp.
7. Działamy w zakresie przestrzegania
praw zwierząt oraz zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami przeprowadzamy interwencje.

DO ADOPCJI

Kluska czeka na dom
Czy ktoś pokocha naszą Kluskę i da jej własny kącik? Sunia ma ok. 4 - 5
miesięcy. Jest bardzo inteligentną dziewczyną, uwielbia przytulanie, zabawę i obecność człowieka. Posłuszeństwo to jedna z jej zalet, grzecznie
czeka na swoją porcję jedzenia, wraca posłusznie do kojca i na zawołanie z niego wychodzi. Sunia lubi obecność innych psów, z kotami też
nie powinno być problemu. Uczy się powoli czystości. Przed nią nauka
chodzenia na smyczy. Kluskę czeka czipowanie. Będzie psiakiem średniej wielkości.
Chętne osoby zapraszamy, tel.: 735-084-106 i 508-750-028.

8. Współdziałamy z policją z Komisariatu Policji w Nasielsku, prokuraturą
oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi w ściganiu przestępstw
dotyczących łamania praw zwierząt
oraz reprezentujemy prawa zwierząt
w sprawach sądowych.
9. Staramy się pozyskiwać fundusze
na pomoc zwierzętom oraz organizujemy zbiórki karmy.
10. Od początku roku zabezpieczyliśmy 66 psów plus dwa mioty szczeniąt z gminy Nasielsk, część jest już
w domach tymczasowych, część jest
jeszcze pod naszą opieką, szukamy
domów i aktywnie promujemy bezdomne zwierzęta. Przejęliśmy również kilka psów z gmin ościennych:
Nowego Miasta, Winnicy, Pułtuska,
Świercz.
11. Zaczęły zgłaszać się do nas gminy
ościenne zainteresowane współpraca
z nami np. gmina Nowe Miasto, gmina Winnica, gmina Świercze. Pomocy
u nas szukają również osoby prywatne
z w/w gmin, również z Pułtuska, aby
pomóc w zaopiekowaniu się psami
bezdomnymi.
Jest nas tylko kilka osób działających
jako wolontariusze. Każdy z nas ma
swoje źródło utrzymania, nie pobieramy żadnych pieniędzy z gminy na
zwierzęta, którymi się opiekujemy, ani
nie otrzymujemy od nikogo żadnych
pieniędzy za wykonywaną pracę.
Poświęcamy na to swój wolny czas.
Chętnych do pomocy, osoby, którym
zależy na losie okrutnie traktowanych
przez ludzi zwierząt, prosimy o zgłaszanie się do nas za pośrednictwem
profilu FB.
A.Z.

W sob otę, 6 pa ździernika br., Robert
Sierzputowski wziął
udział w Mistrzostwach Wyższego Szkolnictwa Wojskowego na terenie
obiektów sportowych Studium Wychowania Fizycznego WAT. Na dystansie 8 km zajął 3. miejsce indywidualnie z czasem 00:31:55, a w sztafecie 4x2 km zajął 2 miejsce wraz z drużyną. – Byłem po maratonie, ale
już się zregenerowałem (6 dni wcześniej). Tempo jednak grubo poniżej
4 min/km nie jest komfortowe i płuca jeszcze czuję – wspomina.
Kolejny bieg solo to Gliniankowa Pętla w Zielonce w wykonaniu Arka
Żyły. Arek pokonał 1600 m w czasie 00:05:26 i zajął 6. miejsce na
73 startujących oraz 3. miejsce w swojej kategorii. W niedzielę zaś pobiegł w Jesiennym Biegu Pamięci w Baboszewie. Odbył się on ku pamięci
niedawno zmarłego biegacza – Marcina Kłoszewskiego. Do pokonania
była nietrudna trasa 10 km. – Zawody, ku mojemu dosyć dużemu zdziwieniu, ukończyłem z życiówką, 00:43:03 oraz z 3. miejscem w kategorii wiekowej 20-29 – mówi Arek.
W ten weekend miały miejsce nie tylko solówki. W niedzielę, 7 października br., w szerszym gronie pobiegliśmy u naszych dobrych sąsiadów w II Żółtym Jesiennym Lisie w Łachoniu. Bieg zorganizowany
został przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lider Winnica”. Był to
10 kilometrowy bieg crossowy, który odbył się na terenach Leśnictwa
Bulkowo. Nasi pojawili się na mecie z bardzo dobrymi czasami:
Łukasz Malinowski 00:42:41,
Bartek Suwiński 00:44:40,
Piotr Śmietański 00:46:08,
Krzysiek Kołodziejczyk 00:49:40,
Tomek Pietras 00:51:29,
Agnieszka Jankowska 01:04:53,
Kasia Tomasińska 01:04:55,
Jarek Ruciński 01:06:10,
Jola Rucińska 01:09:38.
Dla najmłodszych również było przygotowanych mnóstwo atrakcji,
w tym „Mini Żółty Jesienny Lisek”, czyli bieg 100-200 metrów.
Jak zwykle „Lider Winnica” stanął na wysokości zadania. Na mecie każdy
otrzymał pamiątkowy medal, a następnie wszyscy biesiadowali w rodzinnym gronie przy pysznym jedzeniu. Gratulujemy wszystkim wytrwałości i dobrych wyników. Za tydzień, 14 października, widzimy się
na finale Wieliszewskiego Crossingu w Komornicy.
(ICz)

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania
Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu - Burmistrzowi Nasielska,
Panu Jerzemu Lubienieckiemu - Przewodniczącemu Rady Miejskiej,
Panu Markowi Prusinowskiemu - Prezesowi MLKS Żbik Nasielsk,
Panu Markowi Maluchnikowi - Sekretarzowi Nasielska,
za zorganizowanie, sponsorowanie i przeprowadzenie
Turnieju Charytatywnego dla naszego syna Wojciecha Ogrodowskiego.
Również gorąco dziękujemy i gratulujemy drużynom, które wzięły udział
w Turnieju, wspomagając zarazem naszego syna, wszystkim fundatorom
przedmiotów przekazanych na aukcje oraz darczyńcom biorącym udział
w licytacjach i zbiórce pieniędzy do „puszki”.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tym dniu,
przede wszystkim „małym” Sokołom i ich rodzicom, jak również trenerom,
dzięki którym czujemy się członkami wspaniałej społeczności piłkarskiej.
Wdzięczni rodzice
Magdalena i Piotr Ogrodowscy
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Pikniki piłkarskie w Cieksynie i Andzinie
Doskonała pogoda tej jesieni zachęca do aktywnego wypoczynku.
Dlatego też na boisku w Cieksynie,
w niedzielę, 14 października br.,
zorganizowany został mini piknik
rodzinny. Głównym punktem jego
programu był towarzyski mecz piłki nożnej niezapomnianej drużyny
Wkry Cieksyn kontra „reszta świata”.
W drużynie Wkry Cieksyn wystąpili
zawodnicy, którzy przed laty tworzyli tę drużynę. W „reszcie świata”
zagrać mógł każdy chętny.
Impreza zgromadziła wielu mieszkańców. Był popcorn, wata cukrowa, a także kiełbaski z grilla.
K a żda p o łowa me c zu tr wa ł a
po 40 minut, a sędziował je Zbigniew Drozdowski, sędzia wielu meczów w lidze okręgowej.
Spotkanie było dość wyrównane.
Pierwszego gola już w drugiej minucie strzelił Paweł Wilga z Wkry
Cieksyn. Dwa kolejne gole nale-

żały do „reszty świata”. Zdobyli
je Paweł Niegórski i Marcin Witkowski. Pod koniec pierwszej połowy
wyrównującego gola strzelił Marek
Prusinowski.
Druga po łowa rozpoczęła się dobrze dla Wkry Cieksyn,
bo zaraz na jej początku bramki
zdobyli: Mariusz Kanisiewicz, Sebastian Mazurkiewicz i znowu Mariusz Kanisiewicz. „Reszta świata”
nie była dłużna i gola dla tej drużyny strzelił Mateusz Olczak.
Rozstrzygające było jednak ostatnie
10 minut meczu, kiedy aż 3 gole
zdobyli zawodnicy „reszty świata”
– Michał Śmigasiewicz (1) i Patryk
Kęsicki (2). Ostatecznie wynik meczu zakończył się wynikiem 5:6 dla
„reszty świata”.
Po meczu przyszedł czas na nagrody. Uhonorowano najstarszego i najmłodszego zawodnika
– zostali nimi Adam Malon (52 lata)
i Kacper Wiśniewski (10 lat). Najlep-

szym zawodnikiem publiczność
okrzyknęła Mariusza Kanisiewicza z Wkry
Cieksyn – zdoby wc ę d wó c h
goli w tym meczu. Uhonorowa ny rów n i e ż
został kapitan
drużyny „reszty
świata” – Mateusz Olczak. Nagrody wręczała
Monika Nojbert,
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Organizatorami imprezy byli: Janusz
Gers, były prezes Wkry Cieksyn oraz
Daniel Śmigasiewicz, kapitan drużyny
Wkra Cieksyn. Spotkanie to pokazało, że w Cieksynie nie brakuje kibiców
piłki nożnej.

Tego samego dnia w sąsiadującym
z Cieksynem Andzinie także odbył się piknik rodzinny. Największą atrakcją tej imprezy był turniej
drużyn wiejskich grających w piłkę
nożną. Tu nie wprowadzono żadnych ograniczeń ani ze względu
na wiek, ani ze względu na płeć.
Grali i młodsi, i starsi. Turniej piłkarski o puchar Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu nasielskiej RM zdobyła drużyna
z Dębinek, a wręczył go fundator
pucharu - Andrzej Malon. Drugie
miejsce zajął Psucin, trzecie Andzin,
a czwarte połączone siły zawodników z Cieksyna i Dobrej Woli.
Dla wyróżniających się zawodników przewidziano nagrody
w postaci statuetek. Najmłodszą
zawodniczką była Maja Borowiec
(9 lat), a najstarszym zawodnikiem
Janusz Malon z Andzina. W turnieju

tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Michał Sitkiewicz, a najlepszego strzelca Sebastian Ołtarzewski.
Dodatkowo zorganizowano turniej
rzutów karnych w dwóch kategoriach – do lat 7, w którym zwyciężył Kacper Kurapiewicz, oraz
w kategorii 8 - 12 lat, który, po blisko trzydziestu rundach, wygrał Jakub Gortat. Wśród dodatkowych
atrakcji były bezpłatne dmuchane
zjeżdżalnie dla najmłodszych, jak
również catering. Po zakończeniu
zmagań piłkarskich, do późnych
godzin wieczornych odbywała się
zabawa taneczna.
Piknik wiejski w Andzinie zorganizowała, już po raz drugi, rada sołecka tej miejscowości. A mieszkańcy
i goście tej imprezy mają nadzieję,
że stanie się on tradycją i będzie organizowany co roku.
Michał B.

Z WTZ

Integracyjne spotkanie
We wtorek, 9 października br.,
w gospodarstwie państwa Hanny
i Krzysztofa Kowalskich w Winnikach, pod patronatem pana
Adama Misiewicza, wójta gminy
Świercze odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez
Warsztat y Terapii Zajęciowej
i Klub Absolwenta, czyli placówki
prowadzone przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Jan
– Pol”. Miało ono na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin z lokalną

społecznością gminy Świercze,
a szczególnie mieszkańcami wsi:
Bruliny, Świerkowo, Świeszewo,
Świeszewko i Gołębie.
W najb liższ ym czasie nastąpi
bowiem zmiana siedziby W TZ
i jej przeniesienie z budynku znajdującego się w Starych
Pieścirogach, który należy do
prywatnego przedsiębiorcy, do
budynku po byłej Szkole Podstawowej w Świeszewie. W trakcie
imprezy Bogumiła Szlaska - kierownik WTZ i jednocześnie pre-

zes Stowarz yszenia,
omówiła działalność
Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przedstawiła
kolejno pracowników
i zadania wszystkich
pracowni (krawieckiej,
multimedialnej, plastycznej, muzyczno –
teatralnej, ogrodniczo
– przyrodniczej, gospodarstwa domowego). Wspomniała
ponadto o innych działaniach,
w których udział
biorą podopieczni WTZ, takich jak
np. spotkania integracyjne,
wycieczki, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Dla gości podopieczni WTZ i Klubu
A b sol we n t a p rz ygotowali występy teatralne. Jedno
z przedstawień opowiadało
o świecie bajek, zaś drugie
powstało w oparciu o wiersz
Jana Brzechwy pt. Na straganie. Po części artystycznej
i poczęstunku wszyscy mogli

sprawdzić swoją tężyznę fizyczną i wziąć udział w konkurencjach sportowych przeplatanych
wspólną zabawą przy dźwiękach
muzyki.
W spotkaniu udział wzięli m.in.
członkowie stowarzyszenia, rodzice uczestników WTZ, mieszkańcy, dyrektorzy szkół i władze
gminy Świercze, lokalni przeds i ę b i o r c y, p r z e d s t a w i c i e l e
instytucji z powiatu nowodwor-

skiego i pułtuskiego (PCPR). Impreza pod hasłem „Aktywizacja
” odbyła się w ramach aktualnie
realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „Stacja Początkowa WTZ w Nasielsku- Szansa
na Aktywność Zawodową Osób
Niepe ł nosprawnych z powiatu nowodworskiego, płońskiego
i pułtuskiego”. Numer projektu:
RPMA.09.01.00-14-7937/17.
(red.)
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Żbik Nasielsk
– Makowianka
Maków Maz.
0:3 (0:0)
Sobota, 13 października br., nie
była szczęśliwa dla drużyny Żbika
Nasielsk. Tego dnia nasi zawodnicy zagrali na wyjeździe w Makowie Mazowieckim bardzo słaby
mecz z Makowianką.
Pierwsza połowa rozpoczęła się
dobrymi sytuacjami dla Makowianki. Również i zawodnicy Żbika mieli okazję do strzelenia goli,
lecz żadna z drużyn nie zdobyła
prowadzenia.
Druga połowa rozpoczę ła się
zmianą zawodnika w drużynie
z Makowa, a chwilę później bramkę zdobył zawodnik Makowianki,
Kamil Majkowski. W 65. minucie
Cezariusza Prusinowskiego zastąpił Rafał Milewski. Kilka minut
później zmianę wprowadzono też
w drużynie rywali.
W 75. minucie okazję do strzelenia gola nasielskiej drużynie
wykorzystał autor wcześniejszej
bramki. Wprowadzono też kolejne zmiany zawodników w obu
drużynach – w Żbiku Marcina
Świderskiego zastąpił Mateusz
Paczkowski. Upływający czas nie
działał na korzyść naszej drużyny,
przez co dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego w 80. minucie Kamil Tomaszyński został
ukarany żółtą kartką.
Kilka minut później, za niesportowe zachowanie, żółtą a następnie czerwoną kartką sędzia ukarał
Sebastian Chmielewskiego, dlatego bramka Żbika została bez
bramkarza. Wykorzystał to w 88.
minucie ponownie Kamil Makowski, strzelając tzw. hat tricka, czyli trzeciego gola w meczu. Mecz
zakończ ył się w ynikiem 3 do
0 dla Makowianki Maków Mazowiecki.
Wygrane Makowianki Maków
Maz., Nadnarwianki Puł tusk
i Kryształu Glinojeck w 11. kolejce
zmieniły układ w tabeli wyników,
w której obecnie Żbik Nasielsk
znalazł się poza podium, tracąc
do obecnego lidera z Makowa
Mazowieckiego 2 punkty.
Ta p r z e g r a n a j e s t d l a Ż b i k a
Nasielsk jak kubeł zimnej wody,
więc mamy nadzieję, że zawodnicy z drużyny seniorów pokażą swoje możliwości w kolejnych
meczach. Jednego możemy być
pewni, sytuacja w tabeli na pewno będzie się zmieniała jak w kalejdoskopie.
Michał B.
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Żbik przegrał z Jednorożcem
Za nami kolej ne
dwie kolejki rundy
jesiennej w cie chanowsko-ostrołęckiej grupie
okręgowej. Niestety, nie należały
one do udanych
dla drużyny Żbika Nasielsk, który
przegrał dwa październikowe mecze, tracąc tym samym okazję na zdobycie łącznie sześciu punktów.

Udany powrót
Iwony Żyły
Po rocznej przerwie spowodowanej chorobą, mieszkanka naszego miasta, Iwona Żyła, znowu została mistrzynią Polski w tenisie stołowym osób
niepełnosprawnych.

Dziewiąte spotkanie Żbik rozegrał w sobotę, 6 października br., na własnym stadionie z Mazowszem Jednorożec (1:2). Spotkanie rozpoczęto
uczczeniem minutą ciszy zmarłego kilka dni wcześniej ś.p. Pawła Figurskiego – dawnego zawodnika drużyny Żbika Nasielsk. Mimo wsparcia
kibiców, na których czekał również darmowy popcorn i grochówka,
zawodnikom Żbika nie udało się zwyciężyć, choć pierwsze minuty
meczu, kiedy padło kilka strzałów w kierunku bramki przeciwnika, zapowiadały się obiecująco.
W 30. minucie meczu bramkarz nasielskiej drużyny, Sebastian Chmielewski, obronił piłkę, która wpadła wprost w jego ręce. Niestety, kolejna akcja, zaledwie 3 minuty później, nie skończyła się pomyślnie
dla Żbika. W dodatku była kontrowersyjna, gdyż wiele osób – zarówno z boiska jak i z trybun, twierdziło, że to gol zdobyty ręką. Kolejne minuty pierwszej połowy pokazały, że niestety nasi zawodnicy nie
mieli szczęścia do celnego trafiania w bramkę, a kolejne strzały były
celnie obronione. Druga połowa rozpoczęła się zmianą – Cezariusza
Prusinowskiego zastąpił Mateusz Paczkowski, a później Mateusza Śliwińskiego zastąpił Paweł Dalecki. Później posypały się też żółte kartki
– pierwsza trafiła do Mikołaja Adamskiego w 54. minucie, kolejne trzy
zdobyli piłkarze Jednorożca, a w 80. minucie Rafał Załoga. Ten ostatni jednak zrehabilitował się celnym strzałem na bramkę przeciwników
w 82. minucie. Niestety radość zawodników i kibiców nie trwała długo
– już w 85. minucie gola zdobył zawodnik Jednorożca.
W ostatnich minutach meczu żółte kartki otrzymali także Piotr Jeż i Sebastian Chmielewski. Tym razem nasielskiej drużynie nie udało się wygrać meczu. Tego dnia okazało się także, że zajmująca drugie miejsce
Nadnarwianka Pułtusk nie wygrała meczu z Koroną Szydłowo. Żbik
Nasielsk pozostał więc liderem w ogólnej klasyfikacji grupowej.
Michał B.

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

M.

Pkt.

Z.

R.

P.

Bramki

1.

Makowianka Maków
Mazowiecki

11

26

8

2

1

36-7

2.

Nadnarwianka Pułtusk

11

25

8

1

2

43-11

3.

Kryształ Glinojeck

11

25

8

1

2

30-14

4.

Żbik Nasielsk

11

24

8

0

3

31-17

5.

KS CK Troszyn

11

23

7

2

2

28-18

6.

Ostrovia Ostrów
Mazowiecka

11

22

7

1

3

32-17

7.

Wkra Bieżuń

11

20

6

2

3

27-15

8.

Korona Szydłowo

11

20

6

2

3

27-21

9.

Iskra Krasne

11

13

4

1

6

26-23

10.

PAF Płońsk

11

12

3

3

5

16-22

11.

Sona Nowe Miasto

11

10

3

1

7

15-31

12.

Mazowsze Jednorożec

11

10

3

1

7

15-40

13.

Wkra Sochocin

11

7

1

4

6

11-21

14.

GKS Strzegowo

11

7

2

1

8

8-42

15.

Tęcza Ojrzeń

11

5

1

2

8

15-32

16.

Orzyc Chorzele

11

3

1

0

10

10-39

Źródło: www.90minut.pl

W dniach od 12 do 14 października br., w Wejherowie odbyły się kolejne
mistrzostwa Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych. W kategorii kobiet Iwona Żyła w finale pokonała ubiegłoroczną mistrzynię Polski,
Julię Szemiel z Częstochowy oraz wspólnie z nią zdobyła drugi złoty medal
w grze deblowej. Trzeci medal, srebrny, zdobyła w grze mieszanej, grając
razem z Pawłem Piętą z Częstochowy.
Po tych mistrzostwach Iwona Żyła została powołana do kadry Polski przygotowującej się do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, które w kwietniu
odbędą się w Bułgarii, oraz do mistrzostw świata w 2020 roku i Olimpiady Osób Niepełnosprawnych, która w 2021 roku odbędzie się w Japonii.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w zawodach międzynarodowych.
A.S.

OD REDAKCJI

Sprostowanie
W poprzednim numerze Życia Nasielska, w artykule pt. „Stulecie na sportowo” nastąpiła pomyłka. Powinno być: w kategorii dzieci zwyciężył Jowan Szczypek, a drugi był Dominik Łukasiewicz.

Brydż
Wyniki turnieju „dwudziestego”, 12.10.2018 r.:
1. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek				
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
3. Józef Dobrowolski – Kazimierz Kowalski 		
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś
7. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski		

169 pkt (58,68%)
155 pkt (53,82%)
151 pkt (52,43%)
145 pkt (50,35%)
138 pkt (48,92%)
134 pkt (46,53 %)
116 pkt (40,28%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2. Piotr Kowalski						
Grzegorz Nowiński					
3.
Janusz Muzal						
4. Janusz Wydra						
5.
Krzysztof Michnowski					
6.
Waldemar Gnatkowski					
7.
Robert Truszkowski					
8. Zbigniew Michalski					
9.
Mariusz Figurski						
10. Krzysztof Morawiecki					

116 pkt
116 pkt
104 pkt
101 pkt
97 pkt
86 pkt
85 pkt
83 pkt
80 pkt
79 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

